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Азярбайъанын реэионларында ян бюйцк
Prezident İlham Əliyev Şəmkirçay Sutəmizləyici Qurğular Kompleksinin açılış mərasimində iştirak edib

Martın 3-də Şəmkirçay Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi istifadəyə verilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
açılış mərasimində iştirak edib.
Şəmkirçay su anbarının ehtiyatlarının daxili mənbələr hesabına formalaşması ölkəmizin su təhlükəsizliyi
baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır.
2014-cü ildə istismara verilən və ümumi tutumu 164 milyon kubmetr olan
anbar əkin sahələrinin suvarılması ilə
yanaşı, respublikanın qərb bölgəsində
yaşayan əhalinin içməli su təminatına
da töhfələr verməkdədir. Burada toplanan suyun içməli su standartlarına
uyğun olması, eyni zamanda, təbii durulmadan keçməsi nəzərə alınaraq anbardan həm də içməli su mənbəyi kimi
istifadəyə qərar verilib. Anbarın relyef
baxımından Gəncə, Şəmkir, Samux şəhərlərindən yüksəklikdə yerləşməsi
yaşayış məntəqələrinin özüaxımlı rejimdə dayanıqlı su təchizatına imkan
yaradır. Bütün bunlar nəzərə alınaraq
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
sifarişi ilə su anbarının yaxınlığında
məhsuldarlığı gündə 140 min kubmetr
və ya saniyədə 1,6 kubmetr olan sutəmizləyici qurğular kompleksi inşa edilib. Bu kompleks məhsuldarlığına görə
Azərbaycanın regionlarında tikilmiş ən
böyük içməli sutəmizləyici qurğudur.
Sonra Prezident İlham Əliyev Şəmkirçay Sutəmizləyici Qurğular Kompleksinin açılışında iştirak etdi.
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov kompleksin texniki-iqtisadi
göstəriciləri barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdi.
Bildirildi ki, kompleksin tikintisinə 2016-cı ildə başlanılıb. Bu məqsədlə
Şəmkir rayonunun Aşağı Seyfəli kəndinin cənub hissəsində, Şəmkirçay su
anbarının yaxınlığında 3,3 hektar ərazi
ayrılıb. Ərazidə qazıntı və kipləşdirmə
işləri aparıldıqdan sonra bina və qurğu-

ların tikintisinə başlanılıb. Kompleksin
əsas hissəsini təşkil edən süzgəclər binası, ümumi tutumu 7500 kubmetr olan
3 su anbarı, 2 idarəetmə və 6 siyirtmə
kamerası, inzibati və yardımçı binalar
inşa edilib.
Sutka ərzində qurğuda emal olunacaq 140 min kubmetr suyun 100 min
kubmetri Gəncə, 16 min kubmetri Şəmkir, 8 min kubmetri Samux şəhərinin,
qalan hissəsi isə magistral kəmərlərin
marşrutu boyu yerləşən kəndlərin tələbatının ödənilməsinə yönəldiləcək.
Ümumilikdə, kompleksin imkanlarından istifadə olunmaqla perspektivdə
450 mindən artıq insan keyﬁyyətli və
fasiləsiz içməli su ilə təmin ediləcək.
Qeyd olundu ki, Şəmkirdə su layihələri tam başa çatıb, ilin sonunadək
kanalizasiya xətlərinin inşası da yekunlaşacaq. Ağstafa, Göygöl və Goranboy,
Tovuz şəhərləri də tamamilə layihələndirilib, Daşkəsən və Gədəbəydə şəbəkə
işləri bitib, hazırda təmizləyici qurğuların inşası gedir.
Dövlətimizin başçısı kompleksi işə
saldı.
Sonra Prezident İlham Əliyev
kompleksin kollektivi ilə görüşdü və çıxış etdi:
-Bu gün açılışını etdiyimiz Şəmkirçay Sutəmizləyici Qurğular Kompleksinin ərsəyə gəlməsində Şəmkirçay su
anbarının müstəsna rolu vardır. Çünki
əgər vaxtilə biz böyük vəsait sərf edə-

rək bu nəhəng layihəni icra etməsəydik, bu gün bu bölgənin insanlarının
su ilə təchizatı işində və suvarma işlərinin yüksək səviyyədə təşkilində böyük problemlər olardı. Çünki keçən il
quraqlıq geniş vüsət aldı. Əfsuslar olsun ki, bu ilin proqnozları da o qədər
ürəkaçan deyil. Ona görə bu böyük layihələrin həyata keçirilməsi bizi böyük
problemlərdən sığortaladı.
Eyni zamanda, Şəmkirçay su anbarı ilə bərabər, Taxtakörpü su anbarı da
tikilib. Əgər Taxtakörpü su anbarı bir
neçə il bundan əvvəl tikilməsə idi, keçən ilin yay aylarında Bakı şəhərində su
qıtlığı yaranacaqdı. Çünki bizim əsas
içməli su mənbəyimiz olan Ceyranbatan su anbarını qidalandıran Taxtakörpü su anbarıdır. Orada sular yığılır və
eyni zamanda, təbii yollarla təmizlənir,
sonra Ceyranbatana axıdılır. Ona görə
bu böyük infrastruktur layihələrinin
çox böyük əhəmiyyəti, faydası var. Bu
gün biz əkin sahələrimizi genişləndiririk, insanları içməli su ilə təmin edirik.
Şəmkirçay su anbarından götürülən və
burada təmizlənən su Gəncə, Samux və
Şəmkir şəhərlərinin böyük hissəsini təmin edəcək. Bu gün Gəncə şəhərinin su
təminatı, əsasən, Göygöl gölündən təmin edilir. Ancaq 2022-ci ildə Gəncə şəhərinin böyük su təchizatı layihəsi başa
çatandan sonra bu şəhər Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatının standartlarına uyğun 24 saat fasiləsiz təmiz içməli su ilə
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məhz Şəmkirçay anbarından götürülən
su ilə təmin ediləcək.
Bu layihələr bir daha onu göstərir ki,
bizim bütün addımlarımız nəticəyə hesablanıb. Bütün addımlarımız vaxtında
atılır. Hər iki böyük su anbarı Azərbaycanda tarixi layihələrdir. Çünki böyük
əməktutumlu, maliyyətutumlu layihə-

lisinin 80 faizi bu gün təmiz içməli su
ilə davamlı təmin edilir. Bu proses hələ
davam etdiriləcək. Ona görə bu layihələrin çox böyük tarixi əhəmiyyəti var.
Su həyatdır, təmizlikdir, sağlamlıqdır,
inkişafdır. Eyni zamanda, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əsas rol oynayır.
Şəmkir maşın su kanalının ikinci

sərəncamlar imzalanmışdır. Şəmkir
rayonunun infrastruktur layihələri
uğurla icra edilir, qazlaşdırma 98 faizdir. İçməli su məsələsi həll olunub.
Yolların çəkilişi davam etdirilir. Bu
gün mənə məruzə edilən yeni layihələr həyata keçiriləndən sonra əsaslı təmirli keyﬁyyətli yolların faiz dərəcəsi
təqribən 80-ə çatacaq. Bu gün hələ ki,
40 faiz səviyyəsindədir. Ona görə hələ
bir çox layihələr icra edilməlidir.
Şəmkir rayonundan xarici ölkələrə
ixrac 10 milyonlarla dollar həcmindədir və bu, daha da artacaq. Potensial
böyükdür, torpaq münbitdir, su var,
insanlar zəhmətkeşdir, infrastruktur
təmin edilir. İlyarımdan sonra Gürcüstan sərhədinə qədər dördzolaqlı yol
çəkiləcək. Bundan sonra həm rayon,
həm də ölkəmiz ancaq inkişaf yolu ilə

lərdir. Texniki cəhətdən çox mürəkkəb
layihələrdir. Hər iki layihənin də təşəbbüskarı mən olmuşam, layihələrin
icrası müddətində dəfələrlə bu işlərlə
maraqlanmışam, müvaﬁq göstərişlər
vermişəm, hər iki böyük layihənin açılışında iştirak etmişəm.
Biz bu gün insanları içməli su ilə təmin edirik və edəcəyik. Ölkəmizin əksər şəhərlərinin içməli su problemləri
həll olunub, o cümlədən Şəmkir şəhərinin. Verilən məlumata görə, şəhərin
kanalizasiya məsələsi də bu ilin sonuna qədər başa çatacaq. Samux şəhərinin də su problemi bu il həll olunacaq.
Beləliklə, hələ də təmiz içməli su ilə təmin edilməyən şəhərlərin sayı təqribən
3-5 ətrafındadır. Onlar da maksimum
iki il ərzində içməli su ilə təmin ediləcəkdir.
Eyni zamanda, müxtəlif qurumlarla kəndlərin su təminatı təşkil edilir - həm “Azərsu”, həm də Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin xətti ilə
təmizləyici qurğular hesabına. Bakı
şəhərinin su problemləri həllini tapır.
Mənə verilən məlumata görə, Bakı əha-

növbəsi tamamlanır və bundan sonra təkcə Goranboy rayonunda bu günə qədər suvarılmayan 40 min hektar
torpağa su veriləcək. Bu, özlüyündə
yeni iş yerlərinin yaradılmasına gətirib
çıxaracaq, insanlar daha yaxşı yaşayacaqlar, kənd təsərrüfatı inkişaf edəcək,
məhsuldarlıq artacaq, ixrac imkanlarımız genişlənəcək. Bütün bunlar regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
proqramlarında nəzərdə tutulan layihələrdir. Onların da hər biri uğurla icra edilir.
Şəmkir rayonunun inkişafı ilə bağlı müvaﬁq addımlar atılır. Mənim tərəﬁmdən bir çox göstərişlər verilmiş,

gedəcək. Bu cür maliyyə tutumlu sosial layihələrə çox böyük vəsait tələb
olunur. Əlbəttə ki, aşağı səviyyədə
olan su tariﬂəri ilə biz bu vəsaiti heç
vaxt dövlətə qaytara bilməyəcəyik.
Qarşıya belə məqsəd də qoyulmayıb.
Məqsəd insanları təmiz su ilə təmin
etməkdir ki, onlar sağlam olsunlar.
Kənd təsərrüfatını da meliorativ tədbirlərlə dəstəkləməkdir. Biz bu məqsədə də çatırıq. Əminəm ki, həm rayon,
həm ölkəmiz bundan sonra da uğurla
inkişaf edəcək. “Azərsu” əməkdaşlarına isə gördükləri işlərə görə təşəkkürümü bildirirəm və yeni uğurlar arzulayıram.
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Реэионал програмлар эяляъяк
инкишаф цчцн имканлар йарадыр

Fevralın 3-də “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr
olunan konfrans keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev konfransda iştirak edib.
Dövlət başçısı konfransda
çıxış edərək bildirib ki, ötən
müddətdə proqramın icrası
ilə bağlı bütün lazımi tədbirlər görülüb. Ümumilikdə, regional proqramların icrasına
başlanıldığı 2003-cü ildən bu
günə qədər Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,4 dəfə artıb. Ötən
müddətdə sənaye istehsalı
2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı 2,
xarici ticarət dövriyyəsi 6,4,
ixrac 7,6, o cümlədən qeyrineft ixracı 5,2, valyuta ehtiyatları 27 dəfə artıb. Yoxsulluq səviyyəsi 50 faizdən 4,8
faizə düşüb. Son 16 ildə orta
əməkhaqqı 11 dəfə, orta pensiya 8 dəfə artıb. 300 mindən
çox məcburi köçkünə, 6700
şəhid ailəsinə evlər, mənzillər verilib.
Ötən müddətdə genişmiqyaslı infrastruktur lahiyələri icra edilib. Əhalinin
içməli su təchizatı və kana-

lizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə mühüm tədbirlər
görülüb. İki böyük su anbarı - Taxtakörpü və Şəmkirçay
su anbarlarının tikilməsi su
qıtlığının aradan qaldırılnmasına zəmin yaradıb: “Taxtakörpü su anbarı tikilməsəydi, keçən il Bakı şəhərini
su ilə təmin etmək mümkün
olmazdı. Çünki keçənilki quraqlıq bəlkə də tarixdə olmayıb. Biz məhz Taxtakörpüdə
yığılan suları Ceyranbatana
ötürməklə Bakını fasiləsiz su
ilə təmin etdik. Bakıda heç
kim hiss etmədi ki, belə ciddi quraqlıq olub. Bütün bu
işləri biz ona görə görürük

ki, insanlar daha yaxşı yaşasınlar. Hər bir böyük layihənin arxasında düşünülmüş
siyasət dayanır. Kəndlərdə
su təminatını yaxşılaşdırmaq
üçün bu illərdə 1500-dən çox
artezian quyusu qazılmışdır
və bu proses davam etdirilir. Yüzlərlə kənddə modul
tipli sutəmizləyici qurğular
quraşdırılmışdır. Ona görə
bizim proqramımızın icrasında infrastruktur layihələri
xüsusi yer tuturdu. Biz sosial
təşəbbüslərlə paralel olaraq,
bu layihələri həyata keçirməklə bugünkü reallığı əldə
etdik”.
Dövlət başçısı içməli su
layihələrinə toxunaraq bildirib ki, indiyədək ölkəmizin
cəmi 5 şəhərində içməli su və
kanalizasiya layihələri başlamayıb. Bu il həmin şəhərlərdə layihələrin icrasına başlanılmasının vacib olduğunu
xatırladan Prezident İlham
Əliyev qeyd edib ki, yaxın
gələcəkdə ölkəmizdə bir dənə də şəhər , 24 saat ərzində
Dünya Səhiyyə Təşkilatının
standartlarına cavab verən
içməli su ilə təmin edilməyən
şəhər qalmayacaq. Eyni zamanda, bu il suvarma üçün

400-dən çox subartezian quyusunun qazılmasını təmin
ediləcək.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin xətti ilə
çaylar boyu yerləşən bir çox
kənddə modul tipli təmizləyici qurğular quraşdırıldığını xatırladan dövlət başçısı
bu qurğuların bir neçəsinin
sıradan çıxdığını vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev bu
qurğuların fəaliyyəti ilə bağlı
monitorinq keçirilməsi, geniş
təhlil aparılması, qurğuların
istismarı ilə bağlı təkliﬂər hazırlanması barədə tapşırıqlar verib: “Əfsuslar olsun ki,
bu günə qədər bu qurğular
başlı-başına buraxılıb. Yerli
icra orqanları, bələdiyyələr,
əslində, bu qurğuların istismarı ilə məşğul olmalıdırlar.
Bir çox yerlərdə belə deyil.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi bu qurğuları quraşdırıb və sanki işini yekunlaşdırıb. Ona görə həm monitorinq aparılmalıdır, həm də
lazımdırsa, yeni kəndlərdə
bu cür qurğular quraşdırılmalıdır və onların istismarı
ilə bağlı konkret bir məsul
qurum müəyyən edilməlidir”.

BЦЛЛЕТЕН
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu
cədvəlinə uyğun olaraq,
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin rəhbərliyi
bölgələrdə vətəndaşları
qəbul edib. Qəbullardan
əvvəl ümummilli lider
Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub, abidə
önünə gül dəstəsi düzülərək Ulu Öndərin əziz
xatirəsi ehtiramla yad
edilib.
"Azərsu" ASC-nin sədri
Qorxmaz Hüseynov Ağcabədi və Şabran şəhərlərində sakinlərlə görüş keçirib.
Ağcabədi şəhərindəki 5 say-

"Азярсу" АСЪ-нин
рящбярлийи бюлэялярдя
сакинлярля эюрцшцб

lı Regional Sukanal İdarəsinin inzibati binasında keçirilən qəbulda Ağcabədi və
Laçın rayonlarından olan 53
nəfər iştirak edib. Şabran
şəhərindəki Heydər Əliyev
Mərkəzində təşkil olunan
qəbulda isə Şabran və Siyəzən rayonlarından olan 69
nəfər iştirak edib.
2020-ci ilin yanvar fevral aylarında “Azərsu”
ASC-nin sədr müavinləri
də bölgələrdə vətəndaşlarla görüşüb. “Azərsu” ASC
sədrinin müavini Teyyub
Cabbarov Tərtər və Qusar
şəhərlərində keçirilən qəbullarda Tərtər, Qusar və
Quba rayonlarından olan 32
vətəndaşın müraciətini din-

ləyib. Sədr müavini Etibar
Məmmədovun Xaçmaz şəhərində keçirdiyi qəbulda 8
sakin iştirak edib. “Azərsu”
ASC-nin sədrinin müavini Köçərli Həsənov Ağdam
rayonunun Quzanlı qəsəbəsində keçirdiyi qəbulda 21
nəfər iştirak edib.
Qəbullarda hər bir vətəndaşın müraciətləri dinlənilib. Müraciətlərin qısa
müddətdə araşdırılaraq zəruri tədbirlərin görülməsi
barədə aidiyyəti struktur
bölmələrinin rəhbərlərinə
tapşırıqlar verilib. Vətəndaşlar tərəﬁndən qaldırılan
məsələlərin bir qismi yerində həll olunub, araşdırılmasına ehtiyac olan müraciətlər nəzarətə götürülüb.
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2019-ъу илин йекунларына

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində 2019-cu ilin yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclas keçirilib. İclası giriş sözü ilə
açan “Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov 2019-cu ilin əlamətdar
hadisələrlə zəngin olduğunu xatırladaraq Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən islahatların makroiqtisadi sabitlik və dinamik iqtisadi inkişaf üçün əsaslı zəmin yaratdığını bildirib.
Dövlət başçısının əhalinin fasiləsiz
və keyﬁyyətli içməli su ilə təmin edilməsi, kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tapşırıqlarına
uyğun olaraq 2019-cu ildə “Azərsu”

Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəﬁndən
kompleks tədbirlər həyata keçirilib.
Ötən il Prezident İlham Əliyevin
iştirakı ilə Ağdaş və Qəbələ şəhərlərində içməli su və kanalizasiya şəbə-

kələri istismara verilib. Eyni zamanda,
Ağcabədi və Daşkəsən şəhərlərində
su və kanalizasiya, Şəmkir və Xırdalan şəhərlərində içməli su layihələrinin icrası yekunlaşıb. Horadiz, Yevlax, Neftçala və Qazax şəhərlərində
isə yeni layihələrin icrasına başlanılıb.
2019-cu ildə regionlarda ən böyük sutəmizləyici qurğu olan Şəmkirçay sutəmizləyici qurğusu istismara verilib.
Gədəbəy və Lerik şəhərləri üçün alternativ su mənbələrinin tikintisi başa
çatıb, Şamaxı, Tovuz və Şəkidə işlər
davam etdirilib.
İl ərzində 12 rayonun içməli sudan
əziyyət çəkən 25 kəndində, həmçinin
Biləsuvar rayonu ərazisində Cəbrayıl
rayonundan olan məcburi köçkünlər
üçün salınmış 5 qəsəbədə içməli su
layihələri icra olunub. Eyni zamanda,
Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında 200-dən çox ünvanda içməli su,
kanalizasiya və yağış suları layihələri
həyata keçirilib.
Hesabat dövründə Bakı şəhəri və
regionlarda 1420 km magistral və şəbəkə su xətləri, 480 km kanalizasiya
kollektoru və xətləri, ümumi tutumu
30 min kubmetr olan 16 su anbarı inşa
edilib, 17 subartezian quyusu qazılıb.
Görülmüş işlər nəticəsində fasiləsiz
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щяср олунмуш иълас кечирилиб
içməli su ilə təmin olunan əhalinin xüsusi çəkisi Bakı şəhəri üzrə isə 81,5, regionlarda 63,6, ölkə üzrə isə 69,9 faizə
yüksəlib.
Müştəri xidmətləri departamentinin rəisi Əbülfəz Kərimzadə çıxış
edərək bildirib ki, 2019-cu ildə “Azərsu” ASC tərəﬁndən 1 mln 540 min abonentə su təchizatı və tullantı sularının
axıdılması xidmətləri göstərilib. Ötən
il abonentlərin sayı 82 min artıb. İl ər-

zində abonentlərə 217,3 milyon manat
dəyərində su təchizatı və tullantı suların axıdılması xidmətləri göstərilib.
Göstərilən xidmətlər üzrə yığım 208
mln manat və ya 95,7 faiz təşkil edib.
Bu da ötən ilin müvaﬁq dövrünə görə
satışda 17 milyon manat, ödənişdə isə
12,5 milyon manat artım deməkdir.
2019-cu ildə 911 km tullantı su xətti, 60 mindən çox quyu, yağış suları
şəbəkəsi üzrə 183 km xətt, 40 minədək
quyu və barmaqlıq təmizlənib. Ötən
müddətdə Abşeron yarımadası üzrə
281, regionlarda 55 binanın zirzəmisində təmir işləri aparılıb. 2019-cu ildə baş vermiş qəzalarla bağlı edilmiş
müraciətlər əsasında 264 min iş əmri
yaradılaraq icraya yönəldilib və 216
mini icra olunub.
Elektron idarəetmə və müasir texnologiyalar departamentinin rəisi
Emil Əhmədov bildirb ki, 2019-cu

ildə departamentin əməkdaşları tərəﬁndən yeni proqram təminatlarının hazırlanması, mövcud informasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi
sahələrində mühüm işlər həyata keçirilib. “Azərsu” ASC tərəﬁndən istehlakçılara göstərilən müştəri xidmətlərinin asanlaşdırılması və bu sahədə
şəﬀaﬂığın təmin edilməsi məqsədilə
2 yeni elektron xidmət istifadəyə verilib və elektron xidmətlərin sayı 18-ə
çatdırılıb. 2019-cu ildə e-xidmətlərlə
bağlı 186 min müraciət qeydə alınıb.
Hesabat dövründə “Şamaxı ASAN
Həyat (xidmət) mərkəzi”ndə “Azərsu” ASC-nin xidməti yaradılıb. Ha-

zırda “Azərsu” ASC-nin xidmətləri 13
“ASAN xidmət” və 2 “ASAN Kommunal” mərkəzlərində həyata keçirilir.
2020-ci il üzrə Elektron idarəetmə və
müasir texnologiyalar departamenti
tərəﬁndən informasiya sistemlərinin
tətbiqi və istifadəsinin düzgün icra
edilməsinə nəzarətin gücləndirilməsi,
MİS, CİS və digər informasiya sistemlərinin tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi, yeni vahid portalın istifadəyə
verilməsi, cəmiyyətin funksional iş
proseslərinin elektronlaşdırılmasına
zəruri dəstəyin göstərilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçiriləcək.
Su mənbələrinin, emal qurğularının idarə olunması və ekologiya

şöbəsinin rəisi Elkin Rüstəmov çıxış
edərək bildirib ki, qlobal istiləşmə və
iqlim dəyişmələrinin təsiri nəticəsində 2019-cu ildə çaylarda suyun sərﬁnin azalması, bulaqların quruması,
su anbarlarında səviyyənin kəskin
düşməsi, su mənbələrində keyﬁyyət
göstəricilərinin dəyişməsi müşahidə olunub. Belə bir şəraitdə əhalinin
keyﬁyyətli və dayanıqlı su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə su
mənbələrində genişmiqyaslı tədqiqat
işləri aparılıb.
Abşeron yarımadasının içməli su
təchizatında strateji əhəmiyyətə malik Ceyranbatan, Taxtakörpü və onları qidalandıran çaylarda Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının müvaﬁq institutları ilə birgə suyun keyﬁyyətinə və sutəmizləyici qurğuların
faəliyyətinə mənﬁ təsir edən amillərin tədqiqi üzrə müvaﬁq işlər aparı-

lıb. Ceyranbatan ultrasutəmizləyici
qurğular kompleksinin məhsuldarlığının saxlanılması üçün ultrabənövşəyi zərərsizləşdirmə qurğusu sınaq
məqədi ilə quraşdırılaraq müşahidələr aparılıb.
Ceyranbatan su anbarları kompleksində 2 təmiz su anbarı əsaslı təmir
edilib, çıxış kollektorları, həmçinin
2-ci növbə sutəmizləyici qurğuların
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2019-ъу илин йекунларына
щяср олунмуш иълас кечирилиб
yuma xətləri dəyişdirilib. Eyni zamanda ultrasüzgəc qurğusu kompleksində 1, Kür su təmizləyici qurğular kompleksində isə 3 yeni nasos
aqreqatı quraşdırılıb.
3 saylı Regional Sukanal İdarəsinin rəisi Vasif Əliyev 2019-ci ildə
görülmüş işlər barədə hesabat verib.
Bildirib ki, 3 №- li Regional Sukanal
İdarəsi 9 şəhər mərkəzi, 166 kənddə 56 min nəfərədək əhaliyə xidmət
göstərir. İdarənin balansında 3 içməli
sutəmizləyici, 4 tullantı sutəmizləyici
qurğusu, 82 su və kanalizasiya nasos
stansiyası, 294 km magistral, 1200 km
paylayıcı su xətləri, 560 km tullantı
su xətləri mövcuddur. Regionu əhatə
edən 28 kəndin sakinlərinə bulaqlarla, 104 kəndə isə modul tipli qurğularla xidmət göstərilir.
Əhalinin dayanıqlı və təhlükəsiz
su təminatı, göstərilən xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi, su itkilərinin
azaldılması məqsədilə kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik şəhərlə-

rində əhalinin 100 faizi, Cəlilabadda
96, Yardımlıda isə 80 faizi 24 saatlıq
rejimdə su ilə təmin edilir. Biləsuvar
və Salyan şəhərlərində isə bu istiqamətdə tədbirlər davam edtirilir.
2019-cu ildə istismarda olan 33 su
anbarının 28-i yuyularaq dezinfeksiya oluub, 3 su, 5 kanalizasiya nasosu
yenisi ilə əvəz olunub. 3 çoxmənzilli
yaşayış binasının zirzəmilərində əsaslı, 28-də isə cari təmir işləri aparılıb.
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorx-

maz Hüseynov iclasa yekun vuraraq
2020-ci ildə görüləcək işlər, həmçinin
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın
icrasının birinci ilinin yekunlarına
həsr olunan konfransda Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarından irəli
gələn vəzifələr barədə məlumat verib.
Qeyd olunub ki, 2020-ci ildə şəhər və
rayon mərkəzlərində layihələrin icrası davam etdiriləcək. Cari ildə içməli
sudan əziyyət çəkən kəndlərdə yeni
layihələr icra olunacaq, modul tipli
sutəmizləyici qurğular vasitəsilə su
alan kəndlərin içməli su təchizatı xüsusi diqqətdə saxlanılacaq. Bu il Bakı
şəhəri və Abşeron yarımadasında da
yeni layihələrin icrası nəzərdə tutulur.
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri iqtisadi səmərəliliyin artırılması, istismar
fəaliyyətinin gücləndirilməsi, əməyin
təhlükəsizliyi və müştəri məmnunluğu məsələlərinə diqqətin artırılmasının vacibliyini qeyd edib.

BЦЛЛЕТЕН
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2 fevral Azərbaycan Gəncləri Günüdür. Bu əlamətdar
tarixi gün gənclərə həmişə böyük diqqət və qayğı ilə yanaşan, onların problemlərinin həlli istiqamətində həyata
keçirilən tədbirlərə xüsusi önəm verən, bu siyasəti müstəqil Azərbaycan dövlətinin fəaliyyətinin ən mühüm istiqamətlərindən biri kimi dəyərləndirən ümummilli lider
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Ulu Öndərin 1997-ci il
fevralın 2-də imzaladığı
Fərmana əsasən, fevralın
2-si Azərbaycan Gəncləri
Günü elan edilib. Ümummilli liderin gənclər siyasətinə sadiqliyini öz qərarları
ilə təsdiq edən Prezident
İlham Əliyev gənclərin mənəvi inkişafı, vətənpərvərlik tərbiyəsi, xarici ölkələrdə təhsili, sosial müdaﬁəyə
Abunəçilərə
göstərilən
xidmətlərin
keyﬁyyətinin
artırılması, istehlak edilən suyun dəqiq uçotunun
aparılması və itkilərin qarşısının alınması məqsədilə
“Azərsu” ASC-nin Nəzarət
Ölçü Cihazları İdarəsi tərəﬁndən suölçən cihazların
quraşdırılması işləri həyata
keçirilir. Bu sahədə fəaliyyətin
təkmilləşdirilməsi,
qarşıya çıxan problemlərin
vaxtında və operativ həllini
təmin etmək üçün Nəzarət
Ölçü Cihazları İdarəsində
təlimlər keçirilib.

ehtiyacı olanların problemlərinin həlli, gənclər təşkilatlarının formalaşması və
inkişafına diqqət və qayğı
ilə yanaşır. Gəncliyə dövlət
qayğısı sağlam və intellektual nəslin formalaşmasına
xidmət edir, gələcəyə böyük
inamla baxmağa əsas verir.
Azərbaycan
Gəncləri
Günü münasibəti ilə “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiy-

yətində tədbirlər keçirilib.
“Azərsu” ASC-nin sədri
Qorxmaz Hüseynovun və
Səhmdar
Cəmiyyətinin
gənc işçilərinin iştirakı ilə
Təlim-Tədris Mərkəzində
ağacəkmə aksiyası təşkil
olunub. Tədbirin məqsədi gənclər arasında ekoloji
mədəniyyətin formalaşması
prosesinə töhfə vermək, ətraf mühitin qorunması və
ekoloji problemlərə qarşı
mübarizədə gənc nəsli birgə fəaliyyətə səsləmək olub.
Yaşıllaşdırma tədbiri çərçivəsində yüzlərlə ağac əkilib,
ərazidə yaşıllaşdırılma işləri
aparılıb.

Tədbir
çərçivəsində
“Azərsu” ASC-nin bir qrup
istedadlı gənci tərəﬁndən
hava şousu (“air-show”)
nümayiş etdirilib. Nümayiş
zamanı üzərində “Azərsu”
ASC-nin loqosu əks olunmuş, uzaqdan idarə olunan
təyyarə və helikopter modellərinin havada uçuşu təşkil olunub.
Təlim-Tədris Mərkəzinin iclas zalında keçirilən
tədbirdə “Azərsu” ASC-nin
İşlər İdarəsinin rəis müavini
Rahid Fətəlizadə çıxış edərək gənclər siyasətinin bütün sahələrdə olduğu kimi
su təsərrüfatı sektorunda da
uğurla həyata keçirildiyini
bildirib, Cəmiyyətin ictimai
siyasi həyatında və mədəni
kütləvi tədbirlərində “Azərsu” ASC-nin Gənclər Klubunun üzvlərinin fəal iştirakından bəhs edib.
Daha sonra su mövzusunda çəkilmiş “25 litr” adlı
sənədli ﬁlm nümayiş etdirilib və ﬁlmlə bağlı ﬁkir mübadiləsi aparılıb.

Мцтяхяссисляр цчцн тренинг кечирилиб
Təlimlərdə rayon sukanal idarələrinin suölçən cihazların quraşdırılması, təmiri və istismarına nəzarət
qruplarında çalışan 260-dək
əməkdaş iştirak edib. İştirakçılara bu sahədə fəaliyyətin əsas prinsip və istiqamətləri, vəzifə öhdəlikləri,
hüquqları və məsuliyyəti
barədə bilgilər verilib, müvaﬁq təlimat hazırlanıb işçi
heyətin diqqətinə çatdırılıb.
Eyni zamanda, vətəndaş
məmnunluğuna nail olmaq

üçün işçilərə nəzakətli davranış keyﬁyyətləri aşılanıb.
Qeyd edək ki, Nəzarət
Ölçü Cihazları İdarəsində
vəzifə təlimatlarının hazır-

lanması və işçi heyətinin seçimində müvaﬁq bilgi və bacarıqlarla yanaşı, nəzakətli
davranış keyﬁyyətlərinə də
xüsusi önəm verilir.
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Хачмазда тулланты
сутямизляйиъи гурьу тикилир

lən qurğuda işlər hazırda
intensiv qaydada davam
etdirilir. Tullantı sutəmizləyici qurğuda Xaçmaz,
Qusar və Quba şəhərləri ilə
yanaşı, Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksi ərazisində
yaranan tullantı suları da
təmizlənəcək. Tullantı sularının təmizləyici qurğuya nəqli məqsədilə daşıyıcı kollektorlar inşa edilib.
Qurğuda təmizlənən su
Qudyalçay dərəsinə axıdılacaq. Bu məqsədlə 2 km
uzunluğunda kollektor tikilib. Tullantı sutəmizləyici
qurğunun inşasının bu ilin
sonunda başa çatdırılması
nəzərdə tutulur.

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 idarə olunması, ətraf mühitə ziyan vurmadan təmizlənib kənarlaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı
dövlət proqramlarına uyğun olaraq bölgələrdə icra
olunan su və kanalizasiya layihələri çərçivəsində
tullantı sularının təmizlənib zərərsizləşdirilməsi
məqsədilə yeni qurğular inşa edilir.
Respublikamızın
böyük turizm potensialı olan
şimal rayonlarında tullantı sularının optimal idarə
edilməsi ekoloji baxımdan
mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Ötən müddətdə icra olunan layihələr çərçivəsində
Xaçmaz, Qusar və Quba
şəhərlərində müasir standartlar səviyəsində içməli və tullantı su şəbəkələri
yaradılıb. Bu şəhərlərin
relyef xüsusiyyətləri və
tullantı sularının axıdılma
hövzələri qiymətləndirilərək Xaçmaz rayonu ərazisində birinci mərhələdə
məhsuldarlığı sutkada 20

min kubmetr olan bioloji
tipli tullantı sutəmizləyici
qurğu inşa edilir.
Azərbaycan
hökuməti və Yaponiya Beynəlxalq
Əməkdaşlıq Agentliyinin

birgə
maliyyələşdirdiyi
“Kiçik şəhərlərdə Su Təchizatı və Kanalizasiya Layihəsi” çərçivəsində tiki-

Qeyd edək ki, regionlarda həyata keçirilən layihələr çərçivəsində 18 şəhərdə
tullantı sutəmizləyici qurğuların tikintisi yekinlaşıb.
Cari ilin sonuna qədər daha 9 şəhərdə tullantı sutəmizləyici qurğuların inşası
başa çatacaq. Ümumilikdə,
indiyədək 52 şəhər və rayon mərkəzində içməli su
və tullantı su layihələri icra
olunub. Bu şəhərlərin 30-da
içməli su və kanalizasiya,
11-də isə içməli su şəbəkələrinin tikintisi yekunlaşıb.

BЦЛЛЕТЕН

Хятаи району Мирзя Давуд кцчясиндя
йени йаьыш коллектору инша едилиб

“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti Bakı şəhərinin
yağış sularının yığılma təhlükəsi olan ərazilərində səth
sularının kənarlaşdırılması
məqsədilə növbəti layihənin
icrasını yekunlaşdırıb. Bakı
şəhəri Xətai rayonu Mirzə

Davud küçəsində yeni yağış
kollektoru inşa edilib.
Mirzə Davud küçəsi və
ətraf ərazilər relyef baxımından çökəklikdə yerləşdiyindən intensiv yağıntılar zamanı burada ciddi subasma
halları qeydə alınırdı. Ötən

əsrin ortalarında inşa edilmiş
700 mm diametrli mövcud
kollektor istismar tələblərinə
cavab vermədiyindən intensiv yağıntılar zamanı sular
ətraf əraziyə axırdı. Küçələrə, evlərin həyətlərinə və
zirzəmilərə su yığılması sakinlər üçün narahatlıq yaradırdı.
Bütün bunlar nəzərə alınaraq, 1200 mm diametrli “8ci kilometr” kollektorunun
Xətai rayonu Mirzə Davud
küçəsindən keçən hissəsindən dənizə yeni çıxış xəttinin
verilməsi üçün layihələndirmə işləri aparılıb. Tikinti-quraşdırma işlərinə 2019-cu
ilin sonlarında başlanılıb və
qısa müddətdə işlər başa çat-

Йанвар-феврал 2020-ъи ил

11

dırılıb. Layihə çərçivəsində
1200 mm diametrli borularla
400 metrdən çox kollektor inşa edilib. Kollektor üzərində
3 ədəd dönmə, 3 ədəd birləşmə quyusu tikilib. Mirzə
Davud küçəsindəki yaşayış
evlərinin kollektora qoşulmasını təmin etmək üçün
məhəllədaxili xətlər çəkilib.
Ərazidəki mövcud qoşulma
quyuları bərk tullantılardan
təmizlənib. Xəndəklər qazılarkən ərazidəki yararsız halda olan qrunt kənara daşınaraq əvəzində 800 kubmetr
həcmində texnoloji qruntla
bərkitmə işləri aparılıb.
Yeni yaradılan infrastruktur istismara veriləndən
sonra yağış sularının yığılma
təhlükəsi aradan qaldırılıb.
Layihələrin icrası ekoloji baxımdan mühüm əhəmiyyət
daşıyır.

Цмумдцнйа Мцлки Мцдафия Эцнц гейд олунуб
1 Mart – Ümumdünya
Mülki Müdaﬁə Günü ilə
əlaqədar “Azərsu” ASCdə “Mülki müdaﬁə və hər
bir evdə ilk yardım edən”
mövzusunda tədbir keçirilib.
Tədbir mülki müdaﬁə və
fövqəladə hallardan mühaﬁzə sahəsində işçilərin hazırlığı və maariﬂəndirilməsi,
fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin
aradan qaldırılması, baş verə biləcək fövqəladə hallar
zamanı düzgün davranış
qaydaları barədə vərdişlərin aşılanması, içtimaiyyətin
diqqətini fövqəladə hallardan qorunma və mülki müdaﬁənin təşkili məsələlərinə
yönəldilməsi məqsədilə təşkil olunub.
Tədbirdə çıxış edən
“Azərsu” ASC-nin Mül-

ki Müdaﬁə Qərargahının
rəisi Cahangir Şərifov mülki müdaﬁənin məqsədi və
əhəmiyyəti,
Beynəlxalq
Mülki Müdaﬁə Təşkilatının
(BMMT) yaranma tarixi barədə məlumat verib. Qeyd
olunub ki, BMMT-nin 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. 2020-ci ildə bu günün BMMT tərəﬁndən “Mülki müdaﬁə və hər

bir evdə ilk yardım edən”
mövzusunda
keçirilməsi
tövsiyə olunub.
C. Şərifov mövzu ilə
əlaqədar qeyd edib ki, təbii və texnogen xarakterli
fəlakətlərin qarşısında aciz
qalmamaq üçün fövqəladə
hallarda hər bir şəxs özünə
və başqalarına ilkin yardım
etməyi bacarmalıdır. İlkin
yardım – peşəkar tibbi yardım gələnədək zərərçəkənin
həyatının qorunması və xilası üçün təcili tətbiq edilən

kompleks tədbirlər sistemidir.
Mülki müdaﬁə və fövqəladə hallardan mühaﬁzə
sahəsində işçilərin hazırlığı
və maariﬂəndirilməsi məqsədilə “Azərsu” ASC-nin
mülki müdaﬁə üzrə idarəetmə orqanları tərəﬁndən “İlk
yardım” Təlimatı kitabça
şəklində hazırlanaraq işçilərinin istifadəsinə verılib.
Tədbirdə mövzulara aid
videoçarxlar, fotoslaydlar
nümayiş olunub.
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Телман Аьайев-75
təbi keçmiş Telman Ağayev müstəqillik illərində
daha məsul tikinti meydanlarına üz tutub. O,
1996-2006-cı illərdə beynəlxalq maliyyə institutları ilə birgə həyata keçirilən
Böyük Bakının su təchizatı sisteminin yenidən qurulması layihəsinin icraçı direktoru kimi çalışıb.
Azərbaycanın müstəqillik
illərində reallaşan ən böyük su təchizatı layihəsi

şəkar mühəndis olmaqla yanaşı, bir sıra ixtira
və səmərəli təkliﬂərin də
müəlliﬁdir. Ötən illərdə
onun su təchizatına dair
bir neçə kitab, broşür və
elmi məqalələri nəşr olunub.
Əmək fəaliyyəti su təsərrüfatı ilə bağlı olan Telman Ağayevin bu sahədəki xidmətləri dövlətimiz
tərəﬁndən yüksək qiymətləndirilib. Ötən illərdə o,
Azərbaycan Respublikasının “Əmək Veteranı”
medalı və “Kommunal
Təsərrüfatı Əlaçısı” nişanı
ilə təltif olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 mart 2017-ci il
tarixli Sərəncamı ilə Azər-

olan Oguz-Qəbələ-Bakı su
kəmərinin ilkin Texniki-İqtisadi Əsaslandırılmasının
hazırlanmasının fəal iştirakçılarından olub. Onun
Abşeron yarımadasının su
təchizatı, kanalizasiya və
yağış suları sistemlərinin
2035-ci ilədək perspektiv
inkişafını nəzərdə tutan
Master Planın hazırlanmasının əsas iştirakçılarından
biri kimi əməyi də təqdirəlayiqdir.
Telman müəllim pe-

baycanda su təsərrüfatının
inkişafında xidmətlərinə
görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi
təqaüdünə layiq görülüb.
Əməkdar
mühəndis
Telman Ağayevi anadan
olmasının 75-ci ildönümü münasibətilə “Azərsu”
ASC-nin rəhbərliyi və çoxminli kollektivi adından
bir daha təbrik edir, uzun
ömür, cansağlığı, işlərində
müvəﬀəqiyyətlər arzulayırıq.

O bu gün də qurub yaradanların
cərgəsində ön sıralardadır

Azərbaycanın su təsərrüfatı sektorunda onu
tanımayan az adam tapılar. Respublikamızın içməli su
sektorunun tanınmış simalarından biri Telman Salman
oğlu Ağayev şərəﬂi ömür yolu keçib. 1945-ci il mart ayının 10-da Bakı şəhərində anadan olan T. Ağayevin 58 illik əmək fəaliyyətinin 52 ili su təsərrüfatı ilə bağlı olub.

1967-ci ildə istehsalatdan ayrılmadan ali təhsil
almağa müvəﬀəq olan T.
Ağayev 1973-cü ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunu bitirərək mühəndis-hidrotexnik ixtisasına
yiyələnib.1968-ci ildə Bakı
Su Kəməri İstismar İdarəsində usta vəzifəsinə işə
qəbul olunub. Peşəkarlığı, tapşırılan işlərin öhdəsindən məharətlə gəlmək
bacarığı bu sahədə ona
böyük hörmət və nüfuz
qazandırıb. Bakı Su Kəməri İstismar İdarəsində 21 il
ərzində müxtəlif vəzifələrdə çalışan Telman Ağayev
ötən əsrin 70-80-ci illərində ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
paytaxtın içməli su təchi-

zatının
yaxşılaşdırılmasına dair həyata keçirilən
misilsiz işlərin fəal iştirakçılarından biri olub. Təsadüﬁ deyil ki, su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin layihələndirilməsi,
tikintisi və istismarında
böyük təcrübəsi olan T.
Ağayev Kür və Ceyranbatan su kəmərlərinin, Bakı
şəhərinin bir çox iri su təchizatı sistemi və obyektlərinin inşasında və istismarında fəal iştirak edib.
O, 1989-cu ildən “Kommun sə na ye su təc hi za tı”
İİB, 1996-cı ildən Abşeron
Regional Səhmdar Su Cəmiyyətində, 2004-cü ildən
isə “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində işləyir.
Böyük quruculuq mək-
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