“АЗЯРСУ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИ
“Su həyat deməkdir,
təmiz su sağlam
həyat deməkdir”
İlham Əliyev
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Президент Илщам Ялийев Товузчай су
анбарынын ачылышында иштирак етмишдир

Fevralın 16-da Prezident İlham Əliyev Tovuz rayonuna səfəri çərçivəsində Tovuzçay su anbarının açılışı mərasimində iştirak etmişdir. Dövlət başçısına məlumat verilmişdir ki, ümumi su
tutumu 20 milyon kubmetr, faydalı həcmi 18 milyon kubmetr olan Tovuzçay su anbarının gil nüvəli
torpaq bəndinin hündürlüyü 45 metr, uzunluğu isə
1340 metrdir. Layihəyə uyğun olaraq, anbarda suburaxma qabiliyyəti saniyədə 250 kubmetr və uzunluğu 731 metr olan qəza sutullayıcısı, maksimum
suburaxma qabiliyyəti saniyədə 125 kubmetr olan
dəmir-beton borulu qülləli suburaxıcı, saniyədə 6
kubmetr suvarma suyunun verilməsi üçün uzunluğu
468,8 metr olan nov-kanal inşa olunub.
Tovuz rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə
görüşən dövlət başçısı Taxtakörpü və Şəmkirçay su
anbarlarının icra edildiyini
xatırladaraq, dövlətin bu sahəyə investisiya qoymaqla
bir neçə məqsədə nail olduğunu vurğulamışdır: “İlk
növbədə, bunlar su ehtiyatlarımızdan səmərəli istifadə
etmək üçün çox önəmli layi-

hələrdir. Su təhlükəsizliyi
məsələləri burada öz həllini
tapır. Bu da Azərbaycan kimi xarici su mənbələrindən
daha çox asılı olan ölkə
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Biz su ehtiyatlarımızdan maksimum səmərə ilə
istifadə etməliyik. Eyni zamanda, kənd təsərrüfatının
sürətli inkişafı bundan sonra da təmin olunacaq”.

Prezident İlham Əliyev
2016-cı ilin Azərbaycanda
sosial-iqtisadi inkişaf baxımından uğurlu il olacağına
dair əminliyini ifadə etmişdir. Qeyd olunmuşdur ki,
aqrar, emal, sənaye sektorlarının inkişafı hesabına iqtisadi yüksəliş təmin olunacaq: “Neftin qiyməti dörd

dəfə düşmüşdür. Əlbəttə ki,
bu, neft hasil edən ölkələr
üçün böyük sınaqdır. Ancaq təbii resurslara malik
olmayan ölkələr də çətinlik
çəkir. Çünki onlar üçün ənənəvi bazarlar indi onların
məhsulunu əvvəlki illərdəki
kimi ala bilmir. Əlbəttə ki,
neftin qiymətinin düşməsi
təbii resurslarla zəngin olmayan ölkələri də narahat
edir. Ona görə, mən hesab
edirəm ki, biz artıq öz iqtisadi inkişafımızı ancaq
qeyri-neft sektorunun əsasında qururuq və qurmalıyıq. Belə olan halda biz
istənilən böhrandan üzüağ
çıxacağıq və ölkəmizin
uğurlu, dayanıqlı inkişafı
təmin ediləcək. Ona görə,
indiki dövrdə xüsusilə sahibkarlığın inkişafı, əsaslı
islahatların
dərinləşməsi
prioritet məsələlərdir. Keçən ilin sonundan və bu ilin
əvvəlindən müəyyən edilmiş yeni islahatlar, əminəm
ki, yaxın zamanlarda öz sözünü deyəcək”.
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Су тяъщизаты сащясиндя идаряетмя тякмилляшдирилир

“Azərbaycan Respublikasında su təchizatı sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2004-cü il 11 iyun tarixli 252 nömrəli Sərəncamına
dəyişikliklər edilmişdir.
Bununla əlaqədar Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamda bildirilir ki,
Cəmiyyətdə səhmdarların

ümumi yığıncağının səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi, Cəmiyyətin yenidən
təşkili və ləğvi məsələləri-

nin həll edilməsi, Cəmiyyətin sədrinin vəzifəyə təyin
və vəzifədən azad edilməsi
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə həvalə edilir.
Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti
Cəmiyyətin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiqi, nizamnamə kapitalının
miqdarının, inkişafı strategiyasının müəyyən edilməsi,
illik hesabatların, mühasibat
balanslarının, mənfəət və
zərər hesablarının təsdiqi,
mənfəətinin və zərərinin bölüşdürülməsini təmin edir.
Eyni zamanda Cəmiyyətin
sədr müavinlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad
edilməsinə razılıq verir, törəmə müəssisələrin, habelə
idarə, filial və nümayəndə-

liklərinin rəhbərlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad
edilməsinə razılıq verir. Nazirlər Kabineti Cəmiyyətin
xalis aktivlərinin dəyərinin
25 beş faizindən artıq məbləğdə olan əqdin, eləcə də
müstəqil auditorun rəyi ilə
aidiyyəti şəxslə dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin 5 faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması
haqqında qərar qəbul edilməsini təmin edir.
Azərbaycan
Respublikasının Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinə Cəmiyyətin idarə, nümayəndəlik
və filiallarının yaradılmasına və ya ləğvinə, törəmə
cəmiyyətlərinin yaradılmasına, yenidən təşkilinə və ya
ləğvinə razılıq verilməsi həvalə olunur.

Suölçən cihazların quraşdırılmasına
12 milyon manat ayırılmışdır
Prezident İlham Əliyev istehlakçıların suölçən cihazlarla təmin edilməsi
ilə bağlı tədbirlər haqqında Sərəncam
imzalamışdır.
Sərəncamda bildirilir ki, son illər
Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətli inkişafı infrastrukturun digər sahələrində olduğu kimi, içməli su təchizatı sahəsində də əsaslı inkişafa səbəb olmuş,
müvafiq dövlət proqramlarına uyğun
olaraq su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması üzrə bir
sıra iri layihələr həyata keçirilmiş və
hazırda icra olunan “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı” çərçivəsində içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması kimi sosialyönümlü layihələrin icrası istiqamətində işlər
davam etdirilir. Bu istiqamətdə həyata

keçirilən islahatlar və layihələr birbaşa əhalinin rifahının, sağlamlığının və
təhlükəsizliyinin qorunmasına yönəlmişdir. Bu baxımdan əhaliyə verilən
içməli suyun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması daim dövlətin prioritetləri sırasında olmuş və bu sahədə müntəzəm
işlər həyata keçirilmişdir.
İstehlakçılara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması, əhalinin
sağlamlığının başlıca meyarlarından
biri olan dövlət standartlarına uyğun
keyfiyyətli içməli su ilə fasiləsiz təmin edilməsi, habelə su təchizatı xidmətlərinə görə ödəniş səviyyəsinin
yüksəldilməsi, istehlak edilən suyun
uçotunun dəqiq aparılması və itkilərin
qarşısının alınması məqsədilə müvafiq
suölçən cihazların quraşdırılması işləri
həyata keçirilməkdədir.
Həyata keçirilən su təchizatı və ka-

nalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihələri çərçivəsində su təchizatı və tullantı sularının axıdılması
xidmətlərindən istifadə edən əhali qrupu istehlakçılarına suölçən cihazların
quraşdırılması işlərinin daha da sürətləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 12 milyon manat ayrılması
qərara alınmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə nəzərdə tutulan məbləğdə maliyyələşməni müəyyən olunmuş
qaydada təmin etmək, Nazirlər Kabinetinə isə bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etmək tapşırılmışdır.
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Су тящлцкясизлийи Мцнщен Тящлцкясизлик
Конфрансында мцзакиря едилмишдир
“Ermənistan işğal etdiyi beynəlxalq nəzarətdən kənar ərazilərimizdə qanunsuz fəaliyyətlər həyata keçirir”. Bunu Prezident İlham Əliyev
Münhen Təhlükəsizlik Konfransı
çərçivəsində “İqlim və enerji təhlükəsizliyi” mövzusunda müzakirələr zamanı çıxışında demişdir.
Dövlət başçısı qeyd etmişdir ki,
Azərbaycan ərazilərinin 20 faizi iyirmi
ildən artıqdır ki, erməni işğalı altındadır. Beynəlxalq nəzarətdən kənar bu
ərazilərdə qanunsuz fəaliyyətlər həyata keçirilir. Xüsusilə meşə zolaqları qırılır. Prezident İlham Əliyevbildirmişdir
ki, "Azərbaycan üçün ən böyük iqlim
təhdidi ölkəni su ilə təmin edən çayların əksəriyyətinin qonşu ölkələrdən
gəlməsidir. Araz çayı Ermənistan tərə-

findən çirklənir və bu da bizim hamımız üçün təhlükədir. Bu çirkləndirməni dayandırmaq barədə müraciətlərə
baxmayaraq, Ermənistan bu əməlini
davam etdirir. Biz işğalı davam edən
ölkə tərəfdən daha çox anlayışın olmasını istərdik. Yanvarda AŞPA Ermənistanın qonşu regionlara su təminatı
zamanı problem yaratmasını pisləyən
qətnamə qəbul edib. Dağlıq Qarabağın de-fakto Azərbaycanın nəzarətində
olduğu zaman orada tikilən su anbarı
sivil insanlara problem yaratmaq məqsədləri üçün istifadə edilir. Kür və Araz
çaylarından Azərbaycana su təminatı
kritikdir. Biz dağlarımızdan Bakıya su
boruları çəkmişik. Ona görə də, qonşularımızdan asılılığımız azdır. Lakin
yenə də, bu problem olaraq qalır. Ancaq
eyni zamanda bizim Xəzər dənizi kimi

böyük ehtiyatımız var. Biz Xəzər dənizinin suyundan ilkin olaraq irriqasiya,
daha sonra içməli su kimi istifadə edilməsi üçün pilot layihəyə başlamağa
hazırıq”.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev
Azərbaycan iqtisadiyyatının vəziyyətindən danışaraq qeyd edib ki, diversifikasiya siyasəti nəticəsində ÜDM-in 70
faizi artıq qeyri-neft sektorunun payına
düşür: “Əlbəttə ki, biz ixrac baxımından neft qiymətlərindən asılıyıq. Neft
və qaz ixracı 90 faiz təşkil edir. Hazırda
neft və qazdan asılılığı azaltmaq üçün
özəlləşdirmə, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, biznes mühitinin inkişafı da
daxil olmaqla geniş miqyaslı islahatlar aparırıq. Eyni zamanda neft qiymətinin düşməsi bizə texnologiyaya, kənd
təsərrüfatına, qeyri-neft sektoruna daha çox yatırım etmək üçün imkan verdi. Əminəm ki, Azərbaycan yaxın illərdə neft və qaz qiymətlərindən asılılığı
tamamilə aradan qaldıracaq. Əvvəl də
dediyim kimi, Azərbaycanın post-neft
dövrü artıq başlayıb. Ona görə də, biz
dünya bazarında tək neft və qaz satan
ölkə kimi deyil, başqa məhsullar satan
ölkə kimi də özümüzü tapmalıyıq. Əlbəttə neftin qiymətinin düşməsi bizim
gəlirlərimizə təsir edəcək. Amma, eyni zamanda, bizi islahatlar keçirməyə
daha çox sövq edəcək. Düşünürəm ki,
Azərbaycanın gələcək inkişafı neft qiymətlərinin düşməsindən və ya istehsalın həcmindən asılı olmayacaq”.

Texniki şərt tələb olunan obyektlərin əhatə dairəsi genişlənir

Azərbaycan
Respublikasının
Nazirlər Kabineti “İstehlakçıların
su təchizatı və tullantı sularının
axıdılması sisteminə qoşulması
üçün texniki şərtlərin verilməsi və
qoşulması Qaydaları”nda dəyişiklik edib.

Qaydalara əsasən, sifarişçinin tikinti obyektinin su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sisteminə (STTSAS)
qoşulması su təchizatı və kanalizasiya
müəssisəsi (STKM) tərəfindən verilən
texniki şərtlər əsasında həyata keçirilir.
İndiyə qədər mərtəbələrinin sayı
3-dən, hündürlüyü 12 metrdən və aşı-

rımlarının uzunluğu 6 metrdən çox
olmayan yaşayış evləri, həmçinin tikintisinə icazə tələb olunmayan tikinti obyektləri üçün texniki şərtlər (tələb
edilən gücdən asılı olmayaraq) həmin
yaşayış evinin və ya tikinti obyektinin
məxsus olduğu sifarişçinin STKM-ə
bilavasitə müraciəti əsasında verilib.
Dəyişikliyə əsasən sifarişçinin STKM-ə
bilavasitə müraciəti əsasında texniki
şərtlərin veriləcəyi tikinti obyektlərinin siyahısı genişləndirilib. Başqa sözlə, hündürlüyü 5 metrdən, sahəsi 100
kvadratmetrdən çox olan bir mərtəbəli yardımçı tikililəri, kənd təsərrüfatı,

meşə təsərrüfatı və balıqçılıq fəaliyyəti
ilə bağlı obyektlər, xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq sahələrində həcmi 60
kubmetrdən və dərinliyi 5 metrdən
çox olan quyular, yeraltı su və çirkab
su anbarları (rezervuarları), həcmi 200
kubmetrdən çox olan hovuzlar, yaşayış evlərinin həyətyanı sahələrində
hündürlüyü 3 metrdən və sahəsi 100
kvadratmetrdən çox olan yardımçı tikililər üçün də texniki şərtlər (tələb
edilən gücdən asılı olmayaraq) həmin
tikinti obyektinin məxsus olduğu sifarişçinin STKM-ə bilavasitə müraciəti
əsasında veriləcək.
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"Azярсу" АСЪ-нин кцтляви информасийа
васитяляри иля ямякдашлыьы эенишлянир

Martın 31-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun və "Azərsu" Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin (ASC) birgə təşkilatçılığı ilə
"Dövlət orqanları ilə kütləvi informasiya vasitələri
arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi" mövzusunda konfrans keçirilib.
Konfransda Fondun icraçı direktoru Vüqar Səfərli, "Azərsu" ASC-nin sədri
Qorxmaz Hüseynov, habelə ölkədə fəaliyyət göstərən
30-dək aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri iştirak ediblər. Tədbir
iştirakçıları əvvəlcə 31 mart
- Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsini bir
dəqiqəlik sükutla yad ediblər.
"Azərsu" ASC-nin sədri
Qorxmaz Hüseynov qonaqları salamlayaraq kütləvi informasiya vasitələrinin dövlət və cəmiyyət həyatındakı
müstəsna rolundan söz açıb.
Rəhbəri olduğu qurumun
media ilə əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verdiyini
deyən Qorxmaz Hüseynov
Fondun dəstəyi ilə keçirilən görüşün ictimaiyyətin
"Azərsu" ASC-nin fəaliyyəti
və həyata keçirdiyi layihələr
barədə dolğun şəkildə məlu-

matlandırılması baxımından
müstəsna əhəmiyyətə malik olduğunu bildirib: "Bütün dövlət təşkilatları kimi
"Azərsu" ASC-nin də fəaliyyətinin ictimaiyyətə çatdırılmasında media başlıca
rol oynayır. Cəmiyyətimizin
əsas məqsədi istehlakçıları
keyfiyyətli və dayanıqlı içməli su və kanalizasiya xidmətləri ilə təchiz etməkdir.
Bu sahədə istehlakçıların
qarşılaşdığı
problemlərin
aşkarlanması və bizə çatdırılmasında mətbuat orqan-

larının üzərinə böyük vəzifə
düşür. Mətbuatla əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi son nəticədə ümumi
işin xeyrinədir və istehlakçıların maraqlarına xidmət
edir".
Daha sonra görüşün
məqsədi barədə danışmaq
üçün söz Fondun icraçı direktoru Vüqar Səfərliyə verilib. İcraçı direktor Vüqar
Səfərli konfrans iştirakçılarını salamlayaraq tədbirin təşkilinə verdiyi dəstəyə görə
"Azərsu" ASC-nin rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib və
qurumun ölkənin su təsərrüfatının yenidənqurulması
sahəsində həyata keçirdiyi
layihələri yüksək qiymətləndirib.
Vüqar Səfərli daha sonra ölkə rəhbərliyinin kütləvi informasiya vasitələrinin
sərbəst fəaliyyətinin təmini,
habelə fikir, söz və məlumat
azadlıqlarının yüksək səviyyədə təminatı sahəsində
ardıcıl tədbirlər həyata keçirdiyini xatırladıb. Fondun
icraçı direktoru KİV-ə dövlət qayğısının sistemli və ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin 2008-

ci ildə imzaladığı müvafiq sərəncamla Azərbaycan
Respublikasında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dövlət Dəstəyi Konsepsiyasının
təsdiq edildiyini xatırladıb.
Vüqar Səfərli, həmçinin
Konsepsiyadan irəli gələn
vəzifələrin
gerçəkləşdirilməsi üçün ölkə başçısının 3
aprel 2009-cu il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət
Dəstəyi Fondunun yaradıldığını qeyd edib.
İcraçı direktor bildirib ki,
Fondun yaradılmasında başlıca məqsəd ölkədə fikir, söz
və məlumat azadlıqlarının
daha da genişləndirilməsi, KİV-lərin maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi, ölkə jurnalitslərinin
peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi, yaradıcı əməyinin stimullaşdırılması və
sosial vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması olub. Vüqar
Səfərli ötən 7 ildə Fondun
bu və digər istiqamətlərdə
həyata keçirdiyi prioritet layihələr barədə də ətraflı məlumat verib.
(Davamı 6-cı səhifədə)
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(Əvvəli 5-ci səhifədə)
Çıxışını davam etdirən
icraçı direktor Fondun Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Konsepsiyasına müvafiq
olaraq mərkəzi və yerli icra
hakimiyyəti orqanları, habelə dövlət qurumları ilə birgə
tədbirlər və fərdi jurnalist
yazıları müsabiqələri təşkil
etdiyini, "Azərsu" ASC-də
keçirilən konfransın qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın
genişləndirilməsinə sanballı
töhfə verəcəyini vurğulayıb.
Konfransda geniş məruzə ilə çıxış edən "Azərsu"
ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov ölkə rəhbərliyinin
xüsusi diqqət və qayğısı ilə
son illər paytaxt Bakıda və

BЦЛЛЕТЕН
liyi dövründə - ötən əsrin
70-80-cı illərdə respublikanın su təsərrüfatının inkişafı
sahəsində həyata keçirilmiş
tədbirlərdən söz açıb. "Azərsu" ASC-nin sədri ulu öndərin müstəqil Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi 1993-2003cü illərdə əhalinin içməli su
ilə təminatı sahəsində həyata keçirilən layihələrdən söz
açıb.
Qorxmaz Hüseynov bu
islahatların son 13 ildə Azər-

qurulması, yeni yağış kollektorlarının inşası istiqamətində planlaşdırılan layihələr
barədə də ətraflı məlumat
verib.
Konfransda çıxış edən
"525-ci qəzet"in baş redaktoru Rəşad Məcid, "İki Sahil" qəzetinin baş redaktoru
Vüqar Rəhimzadə, "Mövqe"
qəzetinin baş redaktoru Rasim Bayramov, "Ekspress"
qəzetinin baş redaktoru
Qəzənfər Bayramov, "Para-

direktor onu da bildirib ki,
Fondun və "Azərsu" ASCnun rəhbərliyi "Əhalinin içməli su təminatı: görülmüş
işlər, real vəziyyət və perspektivlər" movzusunda fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsi keçirmək barədə qərar
qəbul edib. Qeyd edilib ki,
birgə müsabiqənin təşkilində məqsəd Azərbaycanda su
təsərrüfatının inkişafı və infrastrukturun yenidənqurulması sahəsində həyata keçi-

"Azярсу" АСЪ-нин кцтляви информасийа
васитяляри иля ямякдашлыьы эенишлянир

respublikanın digər şəhər
və rayonlarında su təsərrüfatının
müasirləşdirilməsi, istehlakçıların fasiləsiz,
dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə təminatı məqsədilə reallaşdırdığı çoxsaylı
layihələr barədə məlumat
verib. Tarixə ekskurs edən
Qorxmaz Hüseynov 2017ci ildə "Şollar" su kəmərinin
100 illik yubileyinin keçiriləcəyini bildirməklə yanaşı,
ulu öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycana birinci rəhbər-

baycan
Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı ilə
inamla davam etdirildiyini,
ölkə əhalisinin içməli su təminatının yaxşılaşdırılması
məqsədilə "Master Plan"ın
hazırlanaraq həyata keçirildiyini vurğulayıb. Paytaxt
əhalisinin 80 faizinin keyfiyyətli və fasiləsiz su ilə təmin
olunduğunu diqqətə çatdıran Qorxmaz Hüseynov respublika ərazisində kanalizasiya sistemlərinin yenidən

lel" qəzetinin baş redaktoru Tapdıq Abbas, "Təhsil
Problemləri" qəzetinin baş
redaktoru Malik Qurbanov,
"Həftə içi" qəzetinin baş redaktoru Sevinc Seyidova və
başqaları tədbirin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıblar.
Tədbirdə KİV rəhbərlərini
maraqlandıran suallar da ətraflı cavablandırılıb.
V.Səfərli bildirib ki, 2009cu ildən Fonda dövlət büdcəsindən 20 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb. İcraçı

rilən tədbirlərin ictimaiyyətə
çatdırılmasında peşəkar jurnalist əməyini stimullaşdırmaqdır.
Müzakirələrin sonunda
Fondun icraçı direktoru Vüqar Səfərli tədbirin "Azərsu"
ASC ilə media qurumları
arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından
əhəmiyyətini xüsusi qeyd
edərək qurumun rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib.
Konfransı
yekunlaşdıran "Azərsu" ASC-nin sədri
Qorxmaz Hüseynov öz növbəsində tədbirin və birgə
müsabiqənin təşkilinə görə
Fondun rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib, həmçinin
KİV-lərin iştirakı ilə belə görüşlərin gələcəkdə də keçiriləcəyinə ümidvar olduğunu
vurğulayıb.

BЦЛЛЕТЕН
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Нафталанда тулланты сутямизляйиъи гурьу тикиляъяк
Azərbaycan hökuməti Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi ilə birgə maliyyələşdirilən “Kiçik şəhərlərdə su təchizatı və kanalizasiya layihəsi” çərçivəsində
Naftalan şəhərində çirkab su təmizləyici qurğu (ÇSTQ)
tikiləcəkdir.
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti qurğunun layihələndirilməsi və tikintisi
üzrə podratçı təşkilatların
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə müsabiqə elan etmişdir. Müsabiqədən keçən
iddiaçılar tenderdə iştirak
üçün dəvət ediləcəkdir.
Müsabiqənin şərtlərinə
əsasən, Naftalan şəhərində
sutkalıq məhsuldarlığı 3.000
kubmetr olan bioloji tipli
ÇSTQ-nın tikintisi nəzərdə
tutulur. ÇSTQ-nın inşasına
2017-ci ilin əvvəlində başlanması və işlərin 2019-cu
ilin sonunda başa çatdırılması planlaşdırılır. Qurğu
istismara verildikdən sonra
Naftalan şəhərində yaranan
tullantı suları təmizlənib zərərsizləşdiriləcək və ətraf
mühitə ziyan
y vurmadan kə-

narlaşdırılacaqdır.
Qeyd edək ki, hazırda
həyata keçirilən Naftalan
şəhərinin su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması layihəsi
2030-cu ilə qədər perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla
Naftalan şəhərində içməli
su və kanalizasiya, Qasımbəyli, Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndlərinin içməli su
təchizatı yaxşılaşdırılmasına
hesablanmışdır. Ümumilikdə layihənin icrasından 14
min nəfər faydalanacaqdır.
Naftalan şəhərinin içməli
su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulmasına 2012-ci ilin mart
ayında başlanılmışdır. Naftalan şəhərini və ətraf kəndləri keyfiyyətli və dayanıqlı
iççməli su ilə təmin etmək

üçün mənbə olaraq Ballıqaya-Goranboy magistral su
kəməri seçilmişdir. Bu xəttə
birləşməklə Naftalan şəhərinə 6,4 kilometr magistral
su xətti çəkilmişdir. Layihə
çərçivəsində hər birinin həcmi 3.000 kubmetr olan 2 su
anbarı, 37,7 km uzunluğunda içməli su şəbəkəsi inşa
edilmişdir. 2013-cü ilin sentyabrında Naftalan şəhərinə
içməli suyun verilməsi mərasimi keçirilmişdir.
Tullantı sularının optimal idarə edilməsi məq
qsədi

Йашыллашдырма тядбирляри давам етдирилир

Ekoloji sabitliyin təmin
olunması və ətraf mühitin
qorunması “Azərsu” Açıq
Səhmdar
Cəmiyyətinin
prioritet məqsədlərindəndir.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkədə həyata
keçirilən genişmiqyaslı eko-

loji tədbirlərə “Azərsu” ASC
də öz töhfələrini verməkdədir. Səhmdar Cəmiyyətin
ekoloji tədbirləri sırasında
yaşıllaşdırma işləri xüsusi
əhəmiyyət daşıyır. Son illər
bu sahədə işlər intensiv qaydada davam etdirilir.
Cari ilin fevral ayından

Cəmiyyətin bütün idarə
və müəssisələrində növbəti ağacəkmə kampaniyasına
start verilmişdir. Ağacəkmə
tədbirləri idarə və müəssisələrdə, o cümlədən yeni istifadəyə verilmiş obyektlərin
yerləşdiyi ərazilərdə aparılır. Yaşıllaşdırma tədbirlərində “Azərsu” ASC Aparatının, idarə və müəssisələrin,
yerli sukanal idarələrinin
əməkdaşları yaxından iştirak edir. Yeni istismara verilmiş “Dədə Qorqud” və “Zirə” anbarlarında “Azərsu”
ASC Aparatının əməkdaşları
tərəfindən geniş yaşıllıq zolağı salınmışdır. Qısa müddət ərzində 6 minədək şam,
zeytun, sərv, heyva, nar, ən-

ilə 36,4 kilometr uzunluğunda kanalizasiya şəbəkəsi, 1,8
kilometr uzunluğunda çirkab suatma xətti tikilmişdir.
İçməli su və kanalizasiya
şəbəkələrinin tikintisi işləri
2015-ci ilin sonlarında yekunlaşmışdır.
Layihə çərçivəsində Naftalan Sukanal İdarəsi üçün
inzibati binanın və istehsalat bazasının tikintisi, ərazidə abadlıq işlərinin və digər
texniki tədbirlərin həyata
keçirilməsi də nəzərdə tutulur.
cir, albalı ağacı, 10 minədək
müxtəlif dekorativ bitki əkilmişdir.
Qeyd edək ki, 2011-ci ildən “Azərsu” ASC-də yaşıllaşdırma tədbirləri mütəşəkkil qaydada həyata keçirilir.
2011-2016-cı illərdə Səhmdar
Cəmiyyətin idarə və müəssisələrinin, hidrotexniki qurğularının yerləşdiyi ərazilərdə 441 hektar yaşıllıq sahəsi
yaradılmışdır. Yaşıllaşdırma
tədbirləri çərçivəsində 150
minə qədər müxtəlif növdə
ağac və kol bitkiləri, 430 minədək mövsümi gül əkilmişdir. Ötən müddətdə 74 min
kvadratmetr ərazidə qazon
sahəsi salınmış, əvvəlki illərdə əkilmiş ağaclara aqrotexniki qulluq göstərilmiş və
abadlıq işləri aparılmışdır.
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Реэионларда ичмяли су вя канализасийа
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 20142018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”nın icrasının ilk 2 ilində bölgələrdə istehlakçıların içməli su təchizatı və kanalizasiya
xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Hesabat dövründə Səhmdar Cəmiyyətin sifarişi ilə 29
şəhər və rayon mərkəzində
su və kanalizasiya layihələri icra olunmuşdur ki, bu
şəhərlərin 11-də işlər dövlət büdcəsi vəsaiti, 18-də isə
beynəlxalq maliyyə qurumlarından cəlb olunmuş kreditlər hesabına həyata keçirilmişdir.
Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən layihə çərçivəsində Quba şəhərində su
və kanalizasiya infrastrukturları tamamilə yenidən
qurulmuş, şəhər 24 saat fasiləsiz içməli su ilə təmin olunmuşdur. Ucar, Lənkəran,
Hacıqabul, Kürdəmir, Zərdab, İmişli, Biləsuvar şəhərlərində yeni su şəbəkələrinin
tikintisi başa çatdırılmışdır.
Mingəçevir, Şəmkir və Qax
şəhərlərində isə su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması işlərinin böyük
hissəsi icra edilmişdir.
Mingəçevir və Yevlax şəhərlərini keyfiyyətli içməli
su ilə təmin etmək məqsədilə məhsuldarlığı sutkada
55 min kubmetr olan müasir sutəmizləyici qurğu tikilərək istismara verilmiş,
şəhərdaxili su təchizatı sistemlərinin 85 faizinin inşaası
başa çatmışdır. Hazırda yeni
yaradılmış şəbəkə vasitəsilə
sakinlər 24 saat keyfiyyətli
içməli su ilə təmin olunur.
Təmizləyici qurğudan Yev-

lax şəhərinə çəkiləcək magistral kəmərin tikintisi üzrə
layihə-smeta sənədləri hazırlanır.
Mingəçevir
şəhərində
tullantı suların idarə olunması məqsədi ilə 3 ədəd kanalizasiya nasos stansiyası
tikilərək istifadəyə verilmiş
və bununla da Kür çayına 21
nöqtədən axıdılan çirkab suların qarşısı alınmışdır.
Lənkəran şəhərinin su
təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində
Xanbulançay dəryaçasının
yaxınlığında sutkalıq məhsuldarlığı 30 min kubmetr
olan təmizləyici qurğuda işlər tam yekunlaşmış, Lənkəran şəhərinə və ətraf kəndlərə içməli suyun verilməsi

təmin edilmişdir. Yeni qurğudan Astara şəhəri və 27
kəndin su təchizatına hesablanmış magistral kəmərin inşaası 2016-cı ildə başa çatdırılacaqdır.
Şəmkir şəhərində istehlakçıları keyfiyyətli və dayanıqlı içməli su ilə təmin
etmək üçün Şəmkirçay anbarından 16,5 km uzunluğunda magistral su kəməri
qısa müddətdə tikilərək istismara verilmişdir.
2014-2015-ci illərdə Azərbaycan Hökumətinin beynəlxalq maliyyə qurumları
ilə birgə reallaşdırdığı su və
kanalizasiya infrastrukturlarının yenidən qurulması
layihəsi üzrə işlər intensiv
qaydada davam etdirilmişdir.
Asiya İnkişaf Bankı ilə
birgə maliyyələşdirilən “Su
təchizatı və kanalizasiya investisiya proqramı” çərçivəsində Göyçay, Ağdaş və
Beyləqan şəhərlərində yeni
infrastrukturların yaradılması istiqamətində ciddi
addımlar atılmışdır. Belə ki,
Göyçay şəhərində içməli su
və kanalizasiya infrastruk-

turlarının yenidən qurulması işləri tam başa çatdırılmış
və 2015-ci ilin oktyabr ayında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə açılış mərasimi keçirilmişdir. Beyləqan
şəhərində yeni su mənbəyi
yaradılmış, şəhərdaxili su
şəbəkəsinin 85 faizi yenidən
qurulmuş və yeni şəbəkə ilə
istehlakçılara suyun verilməsi təmin olunmuşdur. Bu
layihə üzrə Ağdaş və Beyləqan şəhərlərində içməli su
şəbəkəsinin tikintisi cari ildə başa çatdırılacaqdır. “Su
təchizatı və kanalizasiya
investisiya proqramı” çərçivəsində Ağcabədi şəhərinin
su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması işlərinə 2016-cı ildə
başlanılacaqdır.
Almaniya İnkişaf Bankının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Açıq Kommunal İnfrastruktur Proqramı
II” çərçivəsində Gəncə şəhərinin əsas su mənbələri olan
Göygöl və Qızılqayada suqəbuledici qurğularının və
magistral kəmərlərin inşaası
yekunlaşmış, şəhərə suyun
verilməsi təmin edilmişdir.
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лайищяляри уьурла иъра едилир
Gəncə şəhərinin bir hissəsində paylayıcı şəbəkə yaradılmış və bu istiqamətdə
işlər davam etdirilir. 2016-cı
ildə Gəncə şəhərinin digər
hissəsində və Şəki şəhərində içməli su və kanalizasiya
şəbəkələrinin tikintisinə başlanılacaqdır.
Dünya Bankı ilə birgə
maliyyələşdirilən “Milli Su
Təchizatı və Kanalizasiya
Xidmətləri Layihəsi” çərçivəsində 62 km uzunluğunda
Kür sutəmizləyici qurğuları-Sabirabad-Saatlı magistral
kəmərinin inşaası başa çatdırılmışdır. 2014-cü ilin dekabr ayında Sabirabad şəhərinə, 2015-ci ilin əvvəlində
isə Saatlı sakinlərinə suyun
verilməsi təmin edilmişdir.
Gələcəkdə magistral kəmərin marşrutu boyu yerləşən
50 kəndin su təchizatı da
öz həllini tapacaqdır. Dünya Bankı ilə birgə reallaşdırılan layihə üzrə Şamaxı və
Qəbələ şəhərlərində də işlər
davam etdirilmiş, Şamaxıda su təchizatı sistemlərinin
96, kanalizasiya şəbəkəsinin
87 %-i tikilmişdir. Qəbələ şəhərində su mənbəyində işlər
yekunlaşmış, şəhərdaxili şəbəkənin tikintisi davam etdirilmişdir.
Yaponiya
Beynəlxalq
Əməkdaşlıq Agentliyindən
cəlb olunmuş kreditlər hesabına Naftalan şəhərinin
su və kanalizasiya şəbəkəsi
yenidən qurularaq istismara
verilmişdir. Bu layihə çərçivəsində Qusar şəhərində işlərin 80 faizindən çoxu icra
edilmiş və ilin sonuna qədər işlərin başa çatdırılması
planlaşdırılır. Eyni zamanda
Xaçmaz şəhərinin su mənbəyində yenidənqurma işləri
yekunlaşmış, şəhərdaxili su

və kanalizasiya şəbəkəsinin
tikintisi davam etdirilir. Bu
layihə çərçivəsində Qobustan şəhərində işlərə 2015-ci
ildə başlanmış, Xızı şəhərində isə şəbəkənin yaradılmasına cari ildə başlanılması
nəzərdə tutulmuşdur.
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrası dövründə İslam İnkişaf
Bankı ilə birgə reallaşdırılan
“Azərbaycanın 6 rayonunda
milli su təchizatı və kanalizasiya proqramı layihəsi”nin
icrasına başlanılmışdır. Hazırda Gədəbəy, Astara, Tərtər, Daşkəsən şəhərlərində
tikinti işləri davam etdirilir. 2016-cı ildə Gədəbəy və
Daşkəsən şəhərlərində su və
kanalizasiya şəbəkələrinin
tikintisinin başa çatdırılması, Qazax şəhərində isə yeni
layihənin icrasına başlanılması nəzərdə tutulur.
Son illərin ən böyük
infrastruktur layihələrindən
olan Ceyranbatan ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğular
kompleksinin istismara verilməsi regionların da içməli
su təminatının yaxşılaşması-

na öz töhfəsini vermişdir.
Belə ki, bu kompleks istismara verildikdən sonra
Kür sutəmizləyici qurğularından Bakıya ötürülən
suyun daha çox hissəsinin
regionların təminatına yönəldilməsinə şərait yaranmışdır. İndiyə qədər ŞirvanMuğan qrup su kəməri ilə
Şirvan şəhərinin yalnız bir
hissəsinə su verilirdisə, hazırda şəhərin əksər hissəsi bu mənbədən qidalanır.
Yaxın günlərdə şəhərin təminatı tamamilə Kür mənbəyindən aparılacaqdır ki,
bununla da 1950-ci illərdə
istismara verilmiş, fiziki və
mənəvi cəhətdən köhnəlmiş
Şirvan sutəmizləyici qurğusunun fəaliyyəti tam dayandırılacaqdır.
Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrası ilə əlaqədar şəhərlərlə
yanaşı, içməli sudan əziyyət
çəkən kənd və qəsəbələrdə
də həlli vacib layihələr icra
edilmişdir. Ötən 2 ildə düşmən mövqeləri ilə üzbəüz
kəndlər də daxil olmaqla,
Füzuli, Beyləqan, Ağcabədi,

Ağdam, Tərtər, Goranboy,
Tovuz, Şəmkir, Şəki, Zaqatala, Balakən, Quba, Qusar,
Göyçay, Ucar, Kürdəmir,
Saatlı, Lənkəran, Yardımlı
rayonlarının 51 yaşayış məntəqəsində 120 min nəfərin içməli su problemi öz həllini
tapmışdır.
Ümumilikdə,
Dövlət Proqramı çərçivəsində
“Azərsu” ASC tərəfindən
regionlarda 2014-2015-ci illərdə 1380 km magistral və
şəbəkə su xətləri, 490 km kanalizasiya kollektoru və şəbəkə xətləri, 2 sutəmizləyici
qurğu, 61 su anbarı, 7 su, 3
kanalizasiya nasos stansiyası tikilmişdir. Eyni zamanda 16 subartezian quyusu
qazılmış, 61 min ədəd smart
tipli sayğac quraşdırılmışdır. Görülmüş işlər nəticəsində 226 min nəfər ilk dəfə
mərkəzləşdirilmiş qaydada
içməli su ilə təchiz edilmiş,
rayon mərkəzlərində fasiləsiz su ilə təmin olunanların
sayı 625 minə çatdırılmışdır.
Bununla da bölgələr üzrə
fasiləsiz içməli su ilə təmin
olunma səviyyəsi 41,2 faizə,
ölkə üzrə isə 64,5 faizə yüksəlmişdir.
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“2 fevral - Gənclər günü” münasi
s bəti ilə “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cə
C miyyətində Su Təsərrüfatı İşçilə
l ri Həmkarlar İttifaqı Respublika
Ko
K mitəsinin təşkilatçılığı ilə “Azərbay
b canda həyata keçirilən gənclər
si
s yasəti - dövlət siyasətinin uğurlu
mo
m delidir” mövzusunda tədbir keçiril
r mişşdir.
Tədbirdə çıxış
Tədbirdə
çıxış edən
edənlər
lər bildirmiş
bildirmişlər ki, Azərbaycanda gənclər siyasəti
dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir və gənclər ictimai həyatın bütün
sahələrində fəaliyyəti ilə seçilir. Dövlət
tərəfindən yaradılmış geniş imkanlar
sayəsində gənclər cəmiyyətin aparıcı
qüvvəsinə çevrilmişdir.
Ölkəmizdə gənclər siyasətinin əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Ulu öndər bu
siyasəti müstəqil Azərbaycan dövlətinin fəaliyyətinin ən mühüm istiqamətlərindən biri kimi dəyərləndirmişdir.
Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradılması, müstəqil Azərbaycan gənclərinin ilk ümumrespublika forumunun keçirilməsi, 2 fevralın Azərbaycan
gəncləri günü elan edilməsi, gənclər

Эянъляр сийасяти дювлятин
уьурлу моделидир

siyasəti ilə bağlı dövlət proqramlarının
qəbulu ümummilli liderin gənclərə böyük qayğısının bariz nümunəsi idi.
Qeyd olunmuşdur ki, bu gün ölkəmizdə gənclər siyasəti yeni inkişaf
dövrünə qədəm qoymuşdur. Ulu öndərin gənclər siyasətinə sadiqliyini öz
qərarları ilə təsdiq edən Prezident İlham Əliyev gənclərin mənəvi inkişafı,
vətənpərvərlik tərbiyəsi, xarici ölkələrdə təhsili, sosial müdafiəyə 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.
Tədbirin sonunda Su Təsərrüfatı
İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika
Komitəsinin gənclər arasında keçirdiyi foto, video, poster və loqo müsabiqələrinin nəticələri açıqlanmış, qaliblər
mükafatlandırılmışdır.

"Цмцмдцнйа Мцлки Мцдафия" эцнц гейд едилмишдир

1 mart “Ümümdünya Mülki Müdafiə günü" ilə əlaqədar “Azərsu” ASC-nin
müəssisə və təşkilatlarında silsilə tədbirlər keçirilmişdir.
“Azərsu” ASC-nin inzibati binasında keçirilmiş tədbirdə Cəmiyyətin Aparatının və “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və
Layihə İnstitutunun əməkdaşları iştirak
etmişlər. Tədbirdə çıxış edən “Azərsu”
ASC Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi
Cahangir Şərifov mülki müdafiənin
məqsədi və həyati əhəmiyyəti, Beynəl-

xalq Mülki Müdafiə Təşkilatının yaranma tarixi barədə məlumat vermişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatının qərarı ilə 1972-ci
ildən etibarən 1 mart tarixi Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü kimi qeyd
olunur. Azərbaycan Respublikası 1993cü ildə bu təşkilatın üzvlüyünə qəbul
edilmiş və həmin ildən bu nüfuzlu humanitar təşkilatda fəal təmsil olunur.
1995-ci ildə başlayaraq Ümumdünya Mülki Müdafiə günü, hər il konkret

bir mövzuya həsr olunur, üzv ölkələrdə müvafiq kütləvi tədbirlər keçirilir.
2016-cı ildə Ümumdünya Mülki müdafiə gününün “Mülki Müdafiə və yeni informasiya texnologiyaları” mövzusunda keçirilməsi tövsiyə olunmuşdur.
C.Şərifov son illər “Azərsu” ASC-də
informasiya texnologiyalarının tətbiqi
sahəsində görülmüş işlərdən danışmış,
avtomatlaşdırılmış elektron-informasiya və nəzarət-müşahidə sistemləri barədə məlumat vermiş, qəzaların operativ
aradan qaldırılması məqsədilə idarəetmə sistemlərinin yaradıldığını diqqətə
çatdırmışdır.
Tədbirdə qeyd olunmuşdur 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.

BЦЛЛЕТЕН
8 mart – Beynəlxalq
Qadınlar günü münasibətilə “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətində
tədbir keçirilmişdir. Bu
əlamətdar gün münasibəti ilə “Azərsu” ASCnin qadın əməkdaşlarını
rəhbərlik adından təbrik
edən Səhmdar Cəmiyyətin
sədrinin birinci müavini Teyyub Cabbarov 8
mart – Beynəlxalq Qadınlar gününün yaranma
tarixinə nəzər salaraq, bu
bayramın dünyanın əksər
ölkələrində qeyd olunduğunu bildirmişdir.
Milli-mənəvi dəyərlərin
əsrlər boyu yaşadılmasında Azərbaycan qadınlarının
misilsiz xidmətlərinin olduğunu xatırladan T.Cabbarov
müasir dövrdə də qadınların ölkəmizin ictimai-siyasi, elmi-mədəni həyatında
yaxından iştirak etdiyini
vurğulamışdır. “Xalqımı-
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8 март – Бейнялхалг Гадынлар эцнц
мцнасибятиля тядбир кечирилмишдир
zın ümummilli lideri Heydər
Əliyev qadınların cəmiyyətdə rolunun yüksəldilməsi istiqamətində böyük işlər
görmüş, cəmiyyətdə qadınların rolunun artırılması
məsələsini daim diqqətdə
saxlamışdır. Bu ənənələrə
sadiq qalan Heydər Əliyev
kursunun layiqli davamçısı Möhtərəm Prezident
İlham Əliyev qadınların
ictimai-siyasi
fəallığının
artırılmasına xüsusi önəm
vermişdir. Onun rəhbərliyi
ilə gender siyasəti, ailə və
uşaqlara dövlət qayğısı istiqamətində geniş tədbirlər
hayata keçirilmişdir. Azərbaycan qadınının, ailəsinin
qarşılaşdığı
problemlərin
həllində, uşaqların sağlamlığının qorunması, təhsili və
tərbiyəsi sahəsində Heydər

Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı,
YUNESKO və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri Mehriban
xanım Əliyevanın misilsiz
xidmətləri vardır”.
T.Cabbarov içməli su təsərrüfatı sektorunda mühüm
nailiyyətlərin əldə edilməsində qa
q dınların böyük
y əmə-

Novruz bayramı münasibətilə sosial
tədbirlər təşkil olunmuşdur

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 01 iyul 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış
şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət
Proqramı”na uyğun olaraq “Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
Novruz bayramı münasibəti ilə Saatlı
rayonunda müvəqqəti məskunlaşmış
qaçqın və məcburi köçkün ailələrinə
ərzaq yardımı edilmişdir.

Un, yağ, şəkər tozu, qənd, düyü
və digər məhsullarından ibarət ərzaq
yardımı Saatlı rayonunda məskunlaşmış Füzuli, Ağdam, Cəbrayıl, Laçın və
Zəngilan rayonlarından olan 1885 nəfərdən ibarət 474 məcburi köçkün ailəsinə verilmişdir.
“Azərsu” ASC-nin və Azərbaycan
Su Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin əməkdaşları məcburi köçkün ailələrinə ərzaq yardımının paylanmasını təmin
etmişlər.
“Azərsu” ASC-nin Bakı şəhərində
yerləşən idarələrində çalışan işçilərinə Novruz bayramı ilə əlaqədar 2000
ədəd Novruz şənliyi biletləri paylanılmışdır. Bakı şəhərindən uzaq məsafədə yerləşən idarə və müəssisələrdə çalışan 6500 nəfər əməkdaşın hər birinə
müvafiq qaydada bayram hədiyyələri
paylanmışdır.

yinin olduğunu bildirmişdir.
Qadınların üzərilərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməsi və cəmiyyətdə
fəal mövqe tutması yüksək
qiymətləndirilmişdir.
Tədbirin sonunda “Azərsu” ASC-nin xanım əməkdaşlarına bayram hədiyyələri təq
qdim edilmişşdir.

2015-ci ildə
abunəçilərin sayı
5,1 faiz artmışdır
2015-ci ildə “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti abunəçilərinin sayı 68
min və ya 5,1 faiz artmışdır. 01 yanvar
2016-cı il tarixinə ölkə üzrə 1377246
abunəçi su və kanalizasiya xidmətlərinin istifadəçisi kimi qeydiyyata
alınmışdır. Abonentlərin 1321405-i və
ya 96 faizini əhali, 55841-i və ya 4 faizini isə qeyri-əhali qrupu abunəçiləri
təşkil edir.
Hesabat dövründə əhali qrupu
abunəçilərinin sayı 66 min və ya 5,2
faiz, qeyri-əhali qrupu abunəçilərinin
sayı isə 2 min və ya 4,2 faiz artmışdır.
İl ərzində abunəçi sayında artım
əsasən yeni layihələrin icrası nəticəsində istehlakçıların mərkəzləşdirilmiş
su təchizatı və kanalizasiya şəbəkələrinə qoşulması, içməli su və kanalizasiya xidmətlərindən qeyri-qanuni istifadə hallarının aşkarlanaraq qeydiyyata
alınması hesabına baş vermişdir.

12

Fevral-Mart 2016-ъы ил

BЦЛЛЕТЕН

Дцнйа
су эцнц

1992-ci ildə BMT-nin keçirdiyi Ətraf Mühit və
İnkişafa dair Konfransda ilk dəfə olaraq içməli
suyun bəşəriyyət üçün əhəmiyyətini qeyd etmək
məqsədilə müəyyən bir günün Ümumdünya Su
Günü kimi qeyd olunması tövsiyə edilmişdir. Bu
tövsiyəyə uyğun olaraq BMT-nin Baş Assambleyası
1993-cü ildə 22 mart tarixini Ümumdünya Su Günü
kimi təsdiqləmiş və bu tarix hər il əlamətdar gün
kimi qeyd olunur.
BMT-nin baş katibi Ban
Ki-mun Dünya Su Günü
münasibəti ilə ənənəvi müraciətində suyun həyatımızdakı əvəzedilməz rolunu bir daha vurğulamışdır.
Baş katib cəmiyyətin sağlam və hərtərəfli inkişafının
təmin olunmasında suya
böyük ehtiyac duyulduğunu qeyd etmişdir.
Bu il Dünya Su Gününün əsas mövzusu su ilə
əlaqəli sektorlarda çalışanlara həsr olunmuşdur. Müraciətdə bildirilir ki, dünyada 1,5 milyard insan su ilə
əlaqəli sektorlarda çalışır və
demək olar ki, bütün fəaliyyət sahələri içməli su ilə
əlaqəlidir. Su insan həyatı,
ətraf mühit və iqtisadiyyat

üçün əsas amil olsa da bəzi
ölkələrdə bu sahəyə lazımi
qədər dəyər verilmir.
Qeyd olunur ki, normal içməli su təchizatı və
kanalizasiya sistemi olmayan iş yerləri işçilər üçün
zərərli hesab edilir. Hər il
istehsalatda qeydə alınan
2 milyon işçi ölümünün 20
faizi keyfiyyətsiz içməli su,
kanalizasiya sisteminin bərbad olması və pis gigiyenik
şərait səbəbindən baş verir.
Baş katib bildirmişdir ki,
su və kanalizasiya sisteminə çıxış olmayan insanların
sağlamlığı üçün problemlər
qalmaqdadır: “Su sahəsində
ən aktual məsələlərdən biri
içməli su və kanalizasiya

Азярбайъан, Бакы шящ. Москва пр. 67



xidmətlərinə çıxışdır. Şəhərlər və ətraf bölgələr arasında qeyri-bərabər inkişaf,
gender bərabərsizliyi, sosial təbəqələşmənin dərinləşməsi narahatlıq doğurur.
Bütün bunlar yoxsulluğun
davam etməsini şərtləndirir. Evlərin, məktəblərin və
iş yerlərinin keyfiyyətli içməli su ilə təmin edilməsi
sağlamlığa, işçi qüvvəsinə və məhsuldarlığa
a
töhfə verir ki, bu da
son nəticədə güclü iqtisadiyyata imkan
yaradır”.
İçməli su qıtlığına görə yaranmış infeksiyalar
və əlverişsiz
sa ni tar-gi giyenik şəraitt
səbəbindən hər gün
ün
dünyada 1,44
min
uşaq
dünyasını dəyişir. Bu barədə
isə BMT-nin Uşaq
Fondunun (UNICEF)
bəyanatında
deyilir.

Тел: (012) 431 47 67/87



Bəyanatda qeyd olunur ki,
hazırda dünyada 1 milyarda yaxın insan təhlükəsiz
içməli sudan məhrum olub.
Bu insanların əksəriyyəti
ucqar kənd rayonlarında və
ya şəhər xarabalıqlarında
yaşayır. Bu sahədə ən təhlükəli vəziyyət Çin, Hindistan, Nigeriya, Efiopiya,
İndoneziya, Konqo, Banqladeş, Tanzaniya, Keniya və
Pakistandadır .
Mütəxəssislərin fikrincə,
qida və enerji sektorunun,
sənayenin əksər sahələrinin inkişafı birbaşa sudan
asılıdır. İqlim dəyişiklikləri, kənd təsərrüfatında suya olan tələbatın artması,
sənaye və şəhərlərin inkişafı ilə bağlı çirklənmənin
artması dünyanın bir çox
bölgəsində su böhranının
yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Bu böhranın qarşısını bütün regionları əhatə
edən vahid tədbirlər planı
və beynəlxalq, regional siyasi fəaliyyətlə aradan qaldırmaq mümkündür.

Фаks: (012) 430 28 87
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