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

Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclası keçirilib сящ. 2
Mingəçevir, Şəki və Şirvan
şəhərlərində layihələrin icrasına
36 milyon manat ayrılıb
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Şamaxı, Qobustan, Ağsu və
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vətəndaşlar qəbul edilib
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Ислащатларын алтернативи йохдур
Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclası keçirilib

Aprelin 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin
2019-cu ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş
iclası keçirilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev keçən il
prezident seçkilərindən sonra islahatların yeni mərhələsinin başladığını və onun icrası üçün məqsədyönlü addımlar atıldığını bildirib. "İslahatlara alternativ yoxdur", - deyən Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, son
15 ildə Azərbaycan qədər dünyada inkişaf edən ikinci
ölkə yoxdur.
Birinci rübündə ümumi
daxili məhsul 3 faiz, sənaye
istehsalı 4,4 faiz, qeyri-neft
sektorunda sənaye istehsalı
15,6 faiz artıb. Eyni zamanda kənd təsərrüfatında 3,6
faiz, əhalinin gəlirlərində
isə 5,5 faiz artım qeydə alınıb. Ötən müddətdə inﬂyasiya 2,1 faiz təşkil edib.
Yanvar-mart aylarında ölkə
iqtisadiyyatına 2,8 milyard
dollar sərmayə qoyulub. Bu
sərmayənin 2 milyardı qeyri-neft sektoruna yatırılıb.
Dövlət başçısı qeyd edib ki,

Dünya Bankının "Doing Business" hesabatında Azərbaycan 25-ci yerə layiq görülüb və 10 ən islahatçı ölkə
arasındadır. İlin əvvəlindən
böyük həcmli sosial paketin
icra edildiyini deyən Prezident İlham Əliyev minimum əməkhaqqının, minimum pensiyaların, məcburi
köçkünlərə verilən müavinətlərin, tələbələrin təqaüdlərinin və digər sosial
müavinətlərin artdığını bildirib, problemli kreditlərlə
bağlı məsələnin və vaxtilə

tikilən, lakin istismara qəbul edilməyən binalarla
bağlı yaranan problemin
həll olunduğunu vurğulayıb. “Əlavə maliyyə vəsaiti
imkan verir ki, biz sosial sahəni daha da gücləndirək. Minimum əməkhaqqı və minimum
pensiyalar təxminən 40 faiz,
sosial müavinətlər orta hesabla
2 dəfə, məcburi köçkünlərə verilən müavinət 50 faiz artmışdır, tələbələrin təqaüdü, şəhid
ailələrinə, Qarabağ müharibəsi
əlillərinə verilən müavinətlər
artmışdır. Nəyin hesabına, əlbəttə ki, islahatların hesabına.
Ona görə ki, biz daha səmərəli
işləyirik, şəﬀaﬂığı təmin edirik, biznes mühiti yaxşılaşır.
Bu, bizə imkan verir ki, bu məsələləri həll edək”.
Prezident İlham Əliyev
yekun nitqində hazırda iqtisadiyyatın yeni inkişaf strategiyasının hazırlandığını,
ölkədə aparılan islahatların

beynəlxalq qurumlar tərəﬁndən dəstəkləndiyini bildirib. Dövlətimizin başçısı
ilin sonuna qədər elektrik
enerjisi, qazlaşdırma, içməli su, meliorativ tədbirlər,
xarici sərmayələrin cəlbi,
məcburi köçkünlər və şəhid ailələrinin yeni mənzillərlə təmin olunması ilə
bağlı görüləcək işlər barədə
məlumat verib. Prezident
İlham Əliyev əhalinin içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılması
məqsədilə
bölgələrdə icra olunan layihələrin əhəmiyyətindən danışıb. “İçməli su layihələrinin
icrası ilə bağlı deyə bilərəm ki,
bu günə qədər 38 şəhərdə bu
layihələr başa çatıb. Əvvəlki
illərdə su ilə təmin edilməyən
38 şəhərə biz təmiz içməli su
xətləri çəkdik ki, suyun keyﬁyyəti Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına uyğundur.
Bu ilin sonuna qədər əlavə 5
şəhərdə bu layihələr başa çatmalıdır və 12 şəhərdə işlər davam edir. Növbəti illərdə onlar
da başa çatacaq”.
Son 15 ildə ölkədə 2 milyon yeni iş yerinin yaradıldığını, əhalinin sayının 10
milyona çatdığını, bunun
da qarşıda yeni vəzifələr
qoyduğunu deyən Prezident İlham Əliyev bildirib
ki, bu il də sosial infrastruktur layihələrinin icrası
diqqət mərkəzində saxlanılacaq. Sonda dövlət başçısı 2019-cu ilin də xalqımız üçün uğurlu olacağına
əminliyini ifadə edib.
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Минэячевир, Шяки вя Ширван шящярляриндя
лайищялярин иърасына 36 милйон манат айрылыб
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Mingəçevir şəhərinin su
təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Mingəçevir şəhərinin su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması işlərinin
davam etdirilməsi 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 7 milyon manatı

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılıb.
Dövlət başçısı Şəki şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması ilə bağlı
tədbirlər haqqında da Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Şəki şəhərinin
su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması işlərinin davam
etdirilməsi məqsədi ilə
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 25 milyon manat
ayrılıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Şirvan
şəhərinin su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması ilə bağlı
tədbirlər haqqında Sərən-

camına əsasən isə Şirvan
şəhərinin su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması işlərinin
davam etdirilməsi məqsədilə 4 milyon manat ayrılıb.
Azərbaycan Respublika-

sının Nazirlər Kabinetinə
bu sərəncamlardan irəli gələn məsələləri həll etmək,
Maliyyə Nazirliyinə isə
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etmək tapşırılıb.

“Azərsu” ASC-nin nizamnamə kapitalı artırılıb

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin fəaliyyətinin
təmin edilməsi ilə bağlı bir
sıra tədbirlər və “Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi

haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 22 mart tarixli
50 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə qərar verib.
Qərara əsasən, dövlət vəsaitləri hesabına inşa edilən
və “Azərsu” Açıq Səhmdar

Cəmiyyəti tərəﬁndən istismar olunan, texniki xidmət
göstərilən aşağıdakı dövlət
əmlakı Cəmiyyətin balansına verilməklə, onun nizamnamə kapitalına yönəldilir:
1. “Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsi Duz gölü ətrafında çirkab axıntılarının
qarşısının alınması üçün kanalizasiya xəttinin və nasos
stansiyaları kompleksinin
inşası” layihəsi çərçivəsində tikilmiş 14,575 km kanalizasiya kollektoru, 1 ədəd
kanalizasiya nasosxanası, 1
ədəd yerindəyüksəltmə nasosxanası və 1 ədəd suqəbuledici kamera;
2. “Sumqayıt şəhərin-

də Acıdərə kanalının inşası (1-ci mərhələ)” layihəsi
çərçivəsində tikilmiş 2 km
kanalizasiya kollektoru və
1 ədəd şlüzlü suqəbuledici
kamera;
3. “Sabunçu rayonu,
Maştağa qəsəbəsinin magistral su kəmərinin və
Xəzər rayonu, Buzovna
qəsəbəsinin su təchizatı sisteminin yenidən qurulması” layihəsi çərçivəsində tikilmiş 6,7 km magistral su
xətti və 17,1 km su şəbəkəsi.
Qərara əsasən, “Azərsu”
ASC-nin nizamnamə kapitalı 408749120 manatdan
422954120 manatadək artırılır.
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8-10 aprel 2019-cu il tarixlərində Livanda 7-ci Beyrut Beynəlxalq Su Həftəsi keçirilib. Su həftəsi çərçivəsində
təşkil olunan tədbirlərdə iştirak etmək üçün “Azərsu” ASCnin sədri, Dünya Su Şurası İdarə Heyətinin üzvü Qorxmaz
Hüseynovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti
Livanda səfərdə olub.
2008-ci ildən indiyədək
keçirilən Beyrut Su Həftəsi
Aralıq dənizi və digər ölkələrlə birgə əməkdaşlıq baxımından mühüm əhəmiyyət
daşıyır. Həftə çərçivəsində
bir sıra tədbirlər, o cümlədən Dünya Su Şurası İdarə

nın təmizlənməsini təmin
edir. Eyni zamanda, su və
sanitariya sahəsində layihələndirmə və inşaat, işlərini
həyata keçirir. 2013-cü ildən
Dünya Su Şurasına üzv olan
Səhmdar Cəmiyyət bu təşkilatla sıx əməkdaşlıq edir.

onlardan 2-si – Caspian
Business Management and
Consulting və Ekol Mühəndislik Xidmətləri şirkətləri

rasının prezidenti Lui Fuşon, Beynəlxalq Su Resursları Asossiasiyasının fəxri
prezidenti Patrik Lavarde,

Дцнйа Су Шурасы Идаря
Щейятинин 68-ъи иъласы кечирилиб
heyətinin 68-ci iclası keçirilib. İclasda Şuranın növbəti
3 illik Fəaliyyət Planı, 8-ci
Dünya Su Forumunun son
hesabatları, 9-cu Dünya Su
Forumuna hazırlıq işləri və
digər məsələlər müzakirə
olunub.
Tədbirdə çıxış edən
“Azərsu” ASC-nin sədri
Qorxmaz Hüseynov Azərbaycanda içməli su təchizatı və sanitariya xidmətləri
barədə məlumat verib. Bildirib ki, “Azərsu” ASC suyun mənbələrdən götürülməsi, emalı, nəqli və satışını
təşkil edir, tullantı suları-

İclasda təşkilati məsələlərə də baxılıb. Dünya
Su Şurasına 9 yeni üzvün
qəbul olunması müzakirə
edilib və müsbət qərar qəbul olunub. Qeyd edək ki,

Azərbaycandan quruma yeni üzv seçilib.
Səfər
müddətində
“Azərsu” ASC-nin sədri
Q.Hüseynov Dünya Su Şu-

Mərakeşin İçməli Su və
Enerji üzrə Milli Agentliyinin direktoru Abdelrahim
El Haﬁdi, Türkiyə Su İnstitutunun prezidenti Ahmet Saatçı, Portuqaliya Su
və Tullantı Su Xidmətləri
Asossiasiyasının prezidenti
Rui Qodinho, Su üzrə Beynəlxalq Oﬁsin icraçı direktoru Erik Tardieu, Koreya
Su Forumunun meneceri
Jiyeon June Lee və digər
rəsmi şəxslərlə qarşılıqlı
maraq doğuran məsələlər
ətrafında ətraﬂı ﬁkir mübadiləsi aparıb.
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Ша ма хы, Гобустан, Аьсу вя Исмайыллы
районларындан олан вя тян даш ла р гя бул едилиб
Mərkəzi İcra hakimiyyəti orqanları
rəhbərlərinin 2019-cu ilin aprel ayında şəhər və rayonlarda vətəndaşların
qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri
Qorxmaz Hüseynov 16 aprel 2019-cu il
tarixində Şamaxı şəhərində vətəndaşları
qəbul edib.
Qəbuldan əvvəl “Azərsu” ASCnin sədri Qorxmaz Hüseynov və
Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Tahir Məmmədov ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, abidə önünə gül dəstələri
düzərək Ulu Öndərin əziz xatirəsinə
ehtiramlarını bildiriblər.
Şamaxı Sukanal İdarəsinin inzibati binasında keçirilən qəbulda Şamaxı, Qobustan, Ağsu, İsmayıllı rayonlarından olan 38 vətəndaşın müraciət
və şikayətlərinə baxılıb. Müraciətlər

əsasən içməli su və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi, içməli sudan əziyyət
çəkən kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması, işə qəbul və digər məsələlərlə bağlı olub.

Qəbulda 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.

“Azərsu” ASC işçilərinin əmək haqları artırılıb
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində işçilərin maddi rifahının yaxşılaşdırılması, sosial müdaﬁəsinin gücləndirilməsi və əməyin ödənilməsi
sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. “Azərsu” ASC ilə Su təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin
birgə əmr-qərarına əsasən, “Azərsu”
ASC-də işçilərin əməyinin ödənilməsi haqqında Əsasnaməyə dəyişikliklər
edilib.

Dəyişikliklərə əsasən, əməyin ödənilməsi sisteminin tarif bloklar üzrə
təkmilləşdirmələr aparılıb, yeni tarif
və vəzifə maaşları müəyyən edilib.
Bununla da Səhmdar Cəmiyyət üzrə
işçilərin aylıq vəzifə maaşları 01 aprel
2019-cu il tarixdən orta hesabla 10 faiz
artırılıb.
01 aprel 2019-cu il tarixinə olan məlumata görə “Azərsu”ASC üzrə işçilərin sayı 12914 nəfər, orta aylıq əmək
haqqı isə 479 manat olub. Dəyişiklik-

lərdən sonra orta aylıq əmək haqqınının 530 manatadək artacağı gözlənilir.
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Газахда ичмяли су вя канализасийа
шябякяляринин тикинтисиня башланылыб

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti cəbhə bölgəsində yerləşən Qazax şəhərinin içməli su və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin icrasına
başlayıb. Podratçı təşkilat əraziyə lazımi texnika və
avadanlıqlar, mal-material ehtiyatları tədarük edib.
Küçələrdə su və kanalizasiya xətlərinin tikintisi paralel aparılır. Tikinti işlərinin icra vəziyyəti və gələcəkdə görüləcək işlər Qazax şəhərində “Azərsu” ASC-nin,
məsləhətçi və podratçı təşkilatların nümayəndələrinin
iştirakı ilə keçirilən tədbirdə geniş müzakirə olunub.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Etibar Məmmədov əhalinin içməli su və
kanalizasiya sistemi ilə təminatının yaxşılaşdırılması
istiqamətində görülən işlərdən danışıb. Qeyd edib ki,
Prezident İlham Əliyev şəhər və rayon mərkəzlərinin,
həmçinin kəndlərin içməli
su təchizatının yaxşılaşdırılmasını daim diqqətdə
saxlayır. Cəbhə bölgəsində
yerləşən Qazax şəhərində
içməli su və kanalizasiya layihəsinin icrası əhalinin sosial problemlərinin həllinə
göstərilən diqqətin nümunəsidir.
Tədbirdə layihənin məqsədi, faydası, tikinti-quraşdırma işlərinin icra qraﬁki,
ekoloji əhəmiyyəti barədə
ətraﬂı məlumat verilib. Layihə və podratçı təşkilatların

nümayəndələri tikinti-quraşdırma işlərinin vaxtında
və keyﬁyyətli icrası üçün
bütün lazımi tədbirlərin görüləcəyini bildiriblər.
Qeyd olunub ki, Qazax
şəhərinin su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması layihəsi
Azərbaycan Hökuməti və
İslam İnkişaf Bankı tərəﬁndən birgə maliyyələşdirilən
“Azərbaycanın 6 rayonunda
Milli Su Təchizatı və Kana-

lizasiya Proqramı” çərçivəsində həyata keçirilir. Layihə 2035-ci ilə perspektiv
inkişaf nəzərə alınmaqla
Qazax şəhərində 26 min nəfərin içməli su təchizatı və
kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına hesablanıb. Bu layihə çərçivəsində gələcəkdə
Qazax rayonunun Ağköynək, Qarapapaq, Hüseynbəyli və Ağstafa rayonunun
Dağ Kəsəmən kəndlərinə də
içməli suyun verilməsi nəzərdə tutulur. Ümumilikdə
bu layihədən 45 min sakin
faydalanacaq.
Qazax şəhərində əhalinin içməli su təchizatının
yaxşılaşdırılması məqsədilə
6,4 km magistral su kəməri,
ümumi tutumu 10 min kub-

metr olan 2 ədəd su anbarı,
106,4 km paylayıcı su şəbə-

kəsi inşa ediləcək. Bununla
paralel olaraq şəhərin kanalizasiya infrastrukturu da
yenidən qurulacaq. Şəhər
ərazisində 82,3 km uzunluğunda kanalizasiya şəbəkəsi yaradılacaq, 4,4 km kanalizasiya kollektoru tikiləcək.
Ümumilikdə şəhərdə 5870
ünvan su və kanalizasiya
şəbəkələrinə qoşulacaq və
sayğaclar
quraşdırılacaq.
İçməli su və kanalizasiya
şəbəkələrinin
tikintisinin
2020-ci ilin sonunda başa
çatdırılması planlaşdırılır.
Şəhərdə yaranan tullantı
sularının təmizlənib zərərsizləşdirilməsi
məqsədilə
gələcəkdə
məhsuldarlığı
sutkada 10 min kubmetr
olan tullantı sutəmizləyici
qurğu tikiləcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Hökuməti və İslam İnkişaf Bankı tərəﬁndən birgə
maliyyələşdirilən layihə Qazax şəhəri ilə yanaşı, Tərtər,
Gədəbəy, Daşkəsən və Astara şəhərlərini də əhatə edir.
İndiyədək Tərtər, Gədəbəy
və Daşkəsən şəhərlərində
içməli su və kanalizasiya,
Astara şəhərində isə içməli
su şəbəkələrinin tikintisi başa çatıb.
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nin birinci mərhələsi üzrə işlərin uğurla yekunlaşdığını
vurğulayıb.
Təqdimat zamanı məlumat verilib ki, “Şəki şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması layihəsi” Azərbaycan hökuməti və Almaniya İnkişaf Bankının (KFW
bankı) birgə maliyyələşdirdiyi “II Açıq Kommunal

tam ödənilməsi üçün 15 yeni
subartezian quyusu qazılacaq. Artezianların dayanıqlı
fəaliyyətinin təmin edilməsi
məqsədilə generator stansiyası quraşdırılacaq. Su mənbəyi ilə anbarların əlaqələndirilməsi məqsədilə ümumi
uzunluğu 4 km olan toplayıcı su kəmərləri inşa ediləcək.
Şəhər ərazisində içməli
su və tullantı su şəbəkələri-

İnfrastruktur Proqramı” çərçivəsində həyata keçirilir.
Layihənin icrasından 2035-ci
ilə qədər perspektiv inkişaf
nəzərə alınmaqla 79 min nəfər faydalanacaq.
Layihənin birinci mərhələsində əhalini dayanıqlı
və keyﬁyyətli içməli su ilə
təmin etmək üçün Kiş mənbəyində sugötürücü qurğu
və 13 su anbarı inşa edilib.
Eyni zamanda şəhər ərazisində 124 km içməli su və
98 km kanalizasiya şəbəkəsi
yaradılıb. Yeni tikilmiş şəbəkədən abonentlərə ev birləşməsi verilərək sayğaclar quraşdırılıb.
Şəki şəhərinin böyüməsi, əhali artımı və turizm
potensialı nəzərə alınaraq
içməli suya olan tələbatın

nin də tikintisi davam etdiriləcək. Cari ildə 30 km içməli
su və 30 km kanalizasiya şəbəkələri inşa olunacaq. Yeni
yaradılan şəbəkədən abonentlərə birləşmə verilərək
sayğaclar quraşdırılacaq. Layihə çərçivəsində “Şəki Sukanal” TSC üçün müasir tipli yeni inzibati bina tikiləcək.
Layihəyə əsasən, ümumilikdə Şəki şəhərində 22 min
kubmetr tutumu olan 21 su
anbarının, 314 km içməli su
və 294 km tullantı su şəbəkələrinin tikintisi nəzərdə
tutulur. Tullantı sularının
təmizlənib kənarlaşdırılması məqsədilə ilkin mərhələdə
məhsuldarlığı sutkada 8000
kubmetr olan tullantı sutəmizləyici qurğu da inşa ediləcək.

Шякидя ичмяли су вя канализасийа
лайищясинин иърасы сцрятляндирилиб
Qədim tarixə və böyük turizm potensialına malik Şəki
şəhərində əhalinin içməli su təchizatı və tullantı sularının
axıdılması xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması məqsədilə həyata keçirilən layihənin icrası sürətləndirilib.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı
çərçivəsində həyata keçirilən layihənin növbəti mərhələsində yeni subartezian
quyuları qazılacaq, içməli və
tullantı su şəbəkələri tikiləcək. Layihənin icra vəziyyəti
və görüləcək işlər Şəki şəhərində keçirilmiş təqdimatda
geniş müzakirə olunub.
Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin, “Azərsu” ASC-nin,
məsləhətçi və podratçı şirkətlərin nümayəndələrinin
iştirak etdiyi tədbirdə layihənin məqsədi, faydası, tikinti-quraşdırma
işlərinin

icra qraﬁki, ekoloji əhəmiyyəti barədə ətraﬂı məlumat
verilib.
Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov
bildirib ki, bu layihə əhalinin
sosial rifahının yüksəldilməsi, həyat şəraitinin yaxşılaşması və məşğulluğunun təmin olunması baxımından
mühüm əhəmiyyət daşıyır.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Etibar Məmmədov
Prezident İlham Əliyevin
əhalinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılmasını daim
diqqətdə saxladığını xatırladaraq Şəki şəhərində layihə-

8

Mart - aprel 2019-ъу ил

BЦЛЛЕТЕН

Хязяр районунда йени ичмяли
су лайищяляринин иърасына башланылыб

zatı şəbəkəsi inşa ediləcək.
Burada ümumi uzunluğu
4,6 km su xətlərinin tikintisi
nəzərdə tutulur.
Hazırda Mərdəkan qəsəbəsi Sergey Yesenin və
Hacı Zeynalabdin Tağıyev,
Buzovna qəsəbəsi Koroğlu
küçələrində, həmçinin Qala
qəsəbəsində su şəbəkələrinin tikintisi davam etdirilir.
Ümumilikdə, Xəzər rayonunda icra olunan layihələr çərçivəsində 21 km-dən
çox su xətləri çəkiləcək və
sayğaclar
quraşdırılacaq.
Hazırda Buzovna və Tür-

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrdə əhalinin içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə layihələrin icrasını davam etdirir. Səhmdar
Cəmiyyətin Tədbirlər Planına uyğun olaraq Xəzər rayonunun qəsəbələrində yeni layihələrin icrasına başlanılıb.
Ötən müddətdə Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksinin və Ceyranbatan-Zirə
magistral su kəmərinin istismara verilməsindən sonra Abşeron yarımadasının
kənd və qəsəbələrinin içməli su təchizatında ciddi
dəyişiklik müşahidə olunub.
Növbəti mərhələdə Abşeron yarımadasında yerləşən
yaşayış məntəqələrində, o
cümlədən Xəzər rayonunun
kənd və qəsəbələrində paylayıcı şəbəkələrin yaradılmasına başlanılıb və bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.

Xəzər rayonunda icra
olunan layihələr Mərdəkan,
Buzovna, Qala, Şüvəlan,
Türkan və Binə qəsəbələrini əhatə etməklə mərhələli
şəkildə həyata keçirilir. Layihələrin əhatə etdiyi ərazilərin əksəriyyətində mərkəzləşdirilmiş içməli su
şəbəkələri mövcud olmayıb.
Layihə çərçivəsində Şüvəlan qəsəbəsi Almaz İldırım və Dənizkənarı küçələrinin kəsişməsində yerləşən
yaşayış məhəlləsində yeni su
təchizatı şəbəkəsi yaradılır.
Burada müxtəlif diametrli
borularla 9,8 km uzunluğun-

da su şəbəkəsi inşa edilir.
Yeni şəbəkədən abonentlərə
birləşmə verilərək sayğaclar
quraşdırılacaq.
Şağan qəsəbəsində də su
şəbəkəsinin genişləndirilməsinə başlanılıb. Qəsəbə
ərazisində müxtəlif diametrli borularla 3,8 km uzunluğunda yeni su şəbəkəsi yaradılacaq.
Binə qəsəbəsinin Südçülük adlanan ərazisində yeni
mərkəzləşdirilmiş su təchi-

kan qəsəbələrində bina və
həyət evlərinə sayğacların
quraşdırılması davam etdirilir. Tikinti-quraşdırma işləri yay aylarına qədər başa
çatdırılacaq. Yeni layihələrin
icrası nəticəsində 2 mindən
çox evə ilk dəfə su veriləcək.
Qeyd edək ki, hazırda
“Azərsu” ASC Xəzər rayonunun 8 qəsəbəsində 35 minədək abonentə xidmət göstərir.
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lib. Bu magistralın və yeni yaradılan
sistemin imkanlarından istifadə etməklə bu ərazidə yaşayan 30 mindən
çox insanın su təchizatı əsaslı şəkildə
yaxşılaşacaq.
20-ci sahə yaşayış massivinin su
təchizatında dayanıqlıq təmin edildikdən sonra ərazidə yerləşən “Şimal” nasos stansiyasının fəaliyyəti
dayandırılacaq. Layihə çərçivəsində
20-ci sahə ərazsində açıq kanallarla
axıdılan tullantı suların toplanması
məqsədilə 2 km uzunluğunda kanalizasiya xətlərinin tikintisi də planlaşdırılır.

20-ъи са щя йа ша йыш
мас си винин ич мя ли су
тяъщизаты йахшылашдырылыр

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Tədbirlər Planına
uyğun olaraq Səbail rayonunun
20-ci sahə yaşayış massivində
içməli su layihəsinin icrasına
başlanılıb.
Səbail rayonunun 20-ci sahə massivində icra olunan layihə Gülbala
Əliyev, Arif İsmayılov, Çernyaxovski
və Yüzbəy Mürsəlov küçələrini əhatə edir. İndiyədək bu ərazidə içməli
su təchizatı əhali tərəﬁndən primitiv
qaydada yaradılmış və uzun müddətdir istismarda olunan şəbəkələr hesabına aparılıb. Burada yaşayan əhali
günaşırı olmaqla fasiləli rejimdə içməli su ilə təmin edilirdi. Mövcud su
xətləri istismara yarasız vəziyyətdə
olduğundan tez-tez qəzalar baş verirdi və suyun təzyiqini artırmaq mümkün olmurdu.

Bütün bunlar nəzərə alınaraq həmin küçələrin içməli su təchizatı sistemlərinin yenidən qurulmasına qərar
verilib. Layihə çərçivəsində adıçəkilən küçələrdə müxtəlif diametrli borularla 5,4 km uzunluğunda su xətləri
inşa edilir. Yeni şəbəkədən hər bir evə
birləşmə verilərək sayğaclar quraşdırılacaq.
“Badamdar qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması” layihəsi çərçivəsində
“+190 Badamdar” su anbarından 20-ci
sahə yaşayış massivinə içməli suyun
verilməsi məqsədilə 2,2 km uzunluğunda magistral su kəməri inşa edi-
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"Абонентя аид цнван мялуматларынын дягигляшдирилмяси”
електрон хидмяти истифадяйя верилиб
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti istehlakçılara göstərilən xidmətlərin
asanlaşdırılması, bu sahədə şəﬀaﬂığın
və operativliyin təmin edilməsi məqsədilə "Abonentə aid ünvan məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi” adlı yeni
elektron xidməti istifadəyə verib. Sayca 17-ci olan bu xidmət vasitəsilə abonentlər “Azərsu” ASC-nin informasiya
sistemlərindəki ünvan məlumatlarını
dürüstləşdirə bilərlər.
Elektron xidmətdən istifadə etmək
üçün www.azersu.az saytında “Elektron xidmətlər” bölməsindəki elektron
xidmətlərin siyahısından "Abonentə
aid ünvan məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi" xidməti seçilməlidir. İstifadəçi
şəxsiyyət vəsiqəsinin FİN kodunu daxil
etdikdən sonra xidmətdən istifadə edə
bilər.
Müraciət edən abonent tərəﬁndən
aşağıda qeyd edilən məlumatlar sistemə daxil edilməlidir.
Əhali və ya qeyri-əhali seçimi
Əhali qrupu seçimi edildikdə aşağıdakı məlumatlar sistemə daxil edilir:
Abonent kodu
Şəxsiyyət vəsiqəsinin FİN kodu

Evin faktiki yerləşdiyi ünvanının
xəritədə seçimi
Evin faktiki yerləşdiyi ünvan
Müraciət edilən abonentə aid
mülkiyyəti təsdiq edən sənədin surəti
Abonentin telefon nömrəsi və
elektron poçt ünvanı
Qeyri-əhali qrupu seçilərkən aşağıdakı məlumatlar sistemə daxil edilir:
Ob
Obyektin abonent kodu

Obyektin VÖEN-i
Obyektin faktiki yerləşdiyi ünvanının xəritədə seçimi
Obyektin faktiki yerləşdiyi ünvan
Müraciət edilən abonentə aid
mülkiyyəti təsdiq edən sənədin surəti
Müraciət edilən obyektin və ya
müraciət edənin elektron poçt ünvanı
və telefon nömrələri.
Məlumatlar daxil edildikdən sonra
müraciət qeydiyyata alınaraq icra olunması üçün “Azərsu” ASC-nin müvaﬁq
sukanal idarəsinə yönləndirilir. Daxil
olan müraciətə baxılır və məlumatlar
düzgün olduqda müraciət icra üçün
qəbul olunur. Müraciət icra olunduqda
abonentin məlumatları dürüstləşdirilir.
Yeni xidmət ödənişsiz əsaslarla həyata
keçirilir.
Müraciət icra olunduqdan sonra
abonentin qeyd etdiyi telefon nömrəsi
məlumatlandırma xidmətinə qoşulur.
Gələcəkdə ərazi üzrə şəbəkə infrastrukturunda baş verən qəzalar və proﬁlaktik işlər, həmçinin Cəmiyyət tərəﬁndən
təqdim edilən xidmətlərdəki yeniliklər
barədə abonent SMS vasitəsilə məlumatlandırılacaq.

26 миндян чох вятяндаш мцраъияти оператив щялл едилиб
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar
üzrə Dövlət Agentliyinin
“ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal” mərkəzlərində
təmsil olunması istehlakçılara göstərilən müştəri xidmətlərinin asanlaşdırır və
bu sahədə şəﬀaﬂığın artırılmasını təmin edir. Əvvəlki
dövrlərdə olduğu kimi 2019cu ilin birinci rübündə də bu
mərkəzlərə “Azərsu” ASCnin təqdim etdiyi xidmətlərlə bağlı edilən müraciətlərin
sayı artıb.

2019-cu ilin yanvar-mart
aylarında “ASAN xidmət”
və “ASAN Kommunal” mərkəzlərində fəaliyyət göstərən
“Azərsu” ASC-nin xidmət
bölmələrinə vətəndaşlar tərəﬁndən müxtəlif məsələlərlə bağlı 26850 müraciət
edilib. Daxil olmuş müraciətlərin 13182-i “ASAN xidmət”, 13668-i isə “ASAN
Kommunal” mərkəzlərində
qeydə alınıb. Vətəndaşlar
xidmət bölmələrinə daha
çox ödənişlər haqqında məlumatların verilməsi, texniki
şərtin verilməsi, itirilmiş və
zədələnmiş smart kartların
bərpası, abonent məlumatla-

rına dəyişikliklərin edilməsi
ilə bağlı müraciətlər edib.
Qeyd edək ki, “ASAN
xidmət”
mərkəzlərində
“Azərsu” ASC-nin müştəri
xidmətlərinin
göstərilməsinə 2014-cü ilin may ayından başlanılıb. 2017-ci ildən

“Azərsu” ASC “ASAN Kommunal” mərkəzlərində də
təmsil olunur. Ümumilikdə 2014-cü ildən indiyədək
bütün xidmət mərkəzlərinə
vətəndaşlar tərəﬁndən müxtəlif məsələlərlə bağlı 220 minədək müraciət daxil olub.
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Мяркязи Лабораторийада
мцтяхяссисляр цчцн тялим кечирилиб

“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti içməli su və tullantı sularının tədqiqi sahəsində kadr hazırlığına xüsusi
diqqət yetirir. Bu məqsədlə
Səhmdar Cəmiyyətin idarə
və müəssisələrinin laboratoriyalarında fəaliyyət göstərən mühəndis, texnoloq,
laborant, bioloq və kimyaçılar Mərkəzi Laboratoriyada
təşkil edilən təlim kurslarına
cəlb olunurlar.
Kadrların bilik və bacarıqlarının artırılması və tək-

12 mart 2019-cu il tarixində “ASAN Könüllülük”
Məktəbinin “ASAN Kadr”
Karyera mərkəzi və Bakı
Ali Neft Məktəbinin birgə
əməkdaşlığı ilə 2-ci Karyera sərgisi keçirilib. 80-dən
çox şirkət, müəssisə və təşkilatın iştirak etdiyi sərgidə “Azərsu” ASC xüsusi
stendlə təmsil olunub.
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi
Mehdiyev, Bakı Ali Neft
Məktəbinin rektoru Elmar
Qasımov, müxtəlif yerli və
xarici müəssisələrin nüma-

milləşdirilməsi məqsədilə
“Azərsu” ASC-nin Mərkəzi
Laboratoriyasında növbəti təlimlər yekunlaşıb. “Laboratoriya işinin təşkili və
kimyəvi-bioloji analizlərinin
aparılması” mövzusu üzrə
keçirilən nəzəri və praktiki
təlimlərdə “Azərsu” ASCnin idarə və müəssisələrinin
laboratoriyalarında fəaliyyət
göstərən 30-dək mütəxəssis
iştirak edib.
Təlim müddətində iştirakçılara Mərkəzi Laboratoriyanın fəaliyyəti və iş

prinsipləri barədə məlumat
verilib, analiz prosedurlarının bütün mərhələləri ətraﬂı
izah edilir. Mütəxəssislər içməli su və tullantı sularının
standartları və keyﬁyyət parametrləri haqqında biliklərini artırmaqla, nümunələrin
götürülməsi, saxlanılması və
daşınması işini dərindən öyrəniblər. Təlim prosesində
içməli su və tullantı sularının ﬁziki-kimyəvi, orqanoleptik göstəricilərin tədqi-
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qinə xüsusi diqqət yetirilib.
Eyni zamanda iştirakçılar
mikrobioloji parametrlər və
analizlərin təşkili, keyﬁyyətə
nəzarət tədbirləri haqqında
nəzəri və praktiki biliklərə
yiyələniblər.
Təlim iştirakçıları nəzəri
biliklər əldə etməklə yanaşı,
laboratoriyada quraşdırılmış
ən müasir texnologiyalara
əsaslanan cihaz və avadanlıqların iş prinsipləri ilə də
tanış olublar. Laboratoriya
mütəxəssisləri sənədləşmə,
nəticələrin qeydiyyatı və hesabatların hazırlanması kimi
texniki proseslərlə də tanış
olmaq imkanı qazanıblar.

"Азярсу" АСЪ карйера
сярэисиндя тямсил олунуб
yəndləri sərgidə nümayiş
olunan stendlərlə tanış olub,
təqdim olunan vakansiyalarla maraqlanıblar.
“Azərsu” ASC-nin vakansiyalarını təqdim edən
mütəxəssislər Səhmdar Cəmiyyətdə karyera imkanları
haqqında tələbələri ətraﬂı
məlumatlandırıblar. Sərgi
müddətində “Azərsu” ASC
üzrə 100-dək işə müraciət
anketi qəbul edilib.
Ümumilikdə 1500-dən
çox tələbə və məzunun iştirak etdiyi sərgi böyük ma-

raqla qarşılanıb. Xüsusilə ali
təhsil müəssisələrinin 4-cü
kurs tələbələri bu sərginin
məşğulluğun təmin edilmə-

si və karyera imkanlarının
genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli olduğunu
bildiriblər.

12
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BЦЛЛЕТЕН

"Азярсу" АСЪ-дя ганвермя аксийасы кечирилиб
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
ilə təsdiqlənmiş “Hemoﬁliya və talassemiyadan əziyyət çəkən uşaqlara qayğı” Dövlət Proqramının icrası
tədbirləri çərçivəsində ölkəmizdə mühüm layihələr həyata keçirilir. Qan bankının yaradılması, talassemiyadan əziyyət çəkən uşaqların təhlükəsiz və keyﬁyyətli
qanla təminatı üçün könüllü donor xidmətinin inkişafı
məqsədilə qanvermə aksiyaları təşkil olunur.

İrsi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən xəstələrə kömək məqsədi daşıyan,
minlərlə insan üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən bu
könüllü humanitar aksiyanın “Azərsu” Açıq Səhmdar

Cəmiyyətində keçirilməsi
artıq ənənə halını alıb. Növbəti qanvermə aksiyasında “Azərsu”ASC-nin idarə
və müəssisələrində çalışan
əməkdaşlar fəal iştirak edib.
B.Eyvazov adına Elmi-

Tədqiqat Hematologiya və
Transfuziologiya
İnstitutunun Mərkəzi Qan Bankı
tərəﬁndən ezam olunmuş
xüsusi tibb briqadasının
həkim-hemotoloqları tərəﬁndən hər bir donorun sağlamlığı aksiyadan əvvəl
yoxlanılıb. Müayinə nəticəsində sağlamlığı qan götürməyə imkan verən şəxslər
müəyyənləşdirilib.
Ümumilikdə aksiyada “Azərsu”
ASC-nin 200-dək əməkdaşı
iştirak edib. Donorlar qan
xəstəliklərindən əziyyət çəkən uşaqlar üçün könüllü

qan verməyin xeyirxah və
savab iş olduğunu diqqətə çatdırıb, belə aksiyalarda
yaxından iştirak etməyin vətəndaşlıq borcu olduğunu
qeyd ediblər.
B.Eyvazov adına ElmiTədqiqat Hematologiya və
Transﬁziologiya İnstitutunun əməkdaşları bildiriblər
ki, götürülən qan nümunələri laboratoriyada hərtərəﬂi
müayinə edildikdən sonra
onlardan talassemiyalı, hemoﬁliyalı və digər irsi qan
xəstələrinin müalicəsində
istifadə olunacaq.

2 saylı Regional Sukanal İdarəsinin
komandası futzal turnirinin qalibi olub
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti “Birləşmiş Sukanal” MMC-nin 2 saylı
Regional Sukanal İdarəsinin komandası
“5 mart- Bədən Tərbiyəsi və İdman günü”nə həsr olunmuş futzal üzrə turnirin
qalibi olub.
Ucar şəhərində keçirilən turnirdə rayonun idarə, müəssisə və təşkilatlarının
komandaları iştirak edib. 2 saylı Regional
Sukanal İdarəsinin komandası keçirdiyi
bütün görüşləri qələbə ilə başa vuraraq
birinci yeri tutub.
Turnirin kubokunu qazanan komandanın üzvləri kubok, diplom və təşəkkürnamə ilə təltif olunublar.
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