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Дцнйа Азярбайъанлыларынын
ЫВ Гурултайы кечирилмишдир

Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən
Dünya Azərbaycanlılarının IV
Qurultayının rəsmi açılış mərasimində iştirak etmişdir. Qurultay iştirakçılarını salamlayan
Prezident İlham Əliyev tədbirin
əhəmiyyətindən danışıb. Dövlət
başçısı qeyd edib ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların həyatı,
taleyi, işləri daim diqqət mərkəzində olmuşdur.
2001-ci il Azərbaycan diaspor təşkilatlarının formalaşdırılması sahəsində
çox önəmli il olmuşdur. Birinci Qurultaydan sonra 2002-ci ildə ulu öndər
Heydər Əliyevin Sərəncamı ilə Xaricdə
Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Sonrakı illərdə diaspor təşkilatlarının təşkilatlanma, formalaşma prosesi daha da geniş
vüsət almış, onların sayı 200-dən 462-ə
çatıb. Azərbaycan diaspor təşkilatları həm kəmiyyət, həm keyfiyyət baxımından böyük yol keçmiş, güclənmiş,
bu gün dünya miqyasında azərbaycanlılar və onların təmsil etdikləri təşkilatlar önəmli rol oynayırlar: “Diaspor
təşkilatlarının fəaliyyəti daim diqqət
mərkəzindədir. Bu gün mən diaspor təşkilatlarının gələcək fəaliyyəti ilə bağlı
bəzi fikirlərimi bildirmək istəyirəm. İlk
növbədə əlbəttə, biz istəyirik ki, dünyada yaşayan azərbaycanlılar öz tarixi
vətənləri ilə əlaqələri heç vaxt kəsməsinlər. Daim əlaqədə olsunlar, Azərbaycan ilə bağlı olsunlar. Beləliklə, onlar
özlərini daha da rahat hiss edəcəklər.
Belə olan halda Azərbaycan dövləti on-

lara daha da böyük dəstək verə biləcək.
Hazırda xaricdə yaşayan azərbaycanlıların sayı milyonlarla ölçülür.
Əlbəttə ki, onlar yaşadıqları ölkələrin
vətəndaşlarıdırlar. Mən çox istəyirəm
ki, onlar yaşadıqları ölkələrdə daha da
böyük mövqelərə nail ola bilsinlər. Yaşadıqları ölkələrin ictimai, siyasi, iqtisadi həyatında daha da fəal rol oynasınlar”.
Azərbaycanda sərmayə iqliminin
çox müsbət olduğunu xatırladan dövlət başçısı bildirib ki, son 20 ildə ölkə
iqtisadiyyatına 200 milyard dollardan
çox sərmayə qoyulub. Bu sərmayənin
təxminən yarısı xarici investisiyalardır.
Azərbaycanda biznes mühiti gündən-günə yaxşılaşır. İmzalanan sərəncamlar, fərmanlar nəticəsində bu istiqamətdə çox ciddi dönüş yaranmışdır.
Bütün bürokratik əngəllər aradan götürülür, şəﬀaflıq tam təmin edilir. Bütün
bunların nəticələri gündəlik həyatda
hiss olunur, mötəbər beynəlxalq maliyyə qurumlarının hesabatlarında və bəyanatlarında əksini tapır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan həqiqətlərinin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında
diaspor təşkilatlarının üzərinə böyük
vəzifələr düşdüyünü qeyd edib. Ermənistanın təcavüzkar siyasətindən bəhs
edən Prezident İlham Əliyev aprel döyüşlərinin bir daha Azərbaycanın qüdrətini, Ordumuzun gücünü göstərdiyini vurğulayıb.
İki gün davam edən Dünya Azər-

baycanlılarının IV Qurultayında 49 ölkədən 500-dən çox diaspor nümayəndəsi və qonaq iştirak etmişdir. Tədbirə
xarici ölkələrin Azərbaycana dost münasibətilə tanınan nüfuzlu siyasətçiləri,
ictimai xadimləri, elm adamları və bir
neçə ölkənin yüksək vəzifəli şəxsləri,
parlament üzvləri qatılmışdır.
Qurultayda diaspor rəhbərləri
müasir dövrdə informasiya müharibəsi, bu sahədə yeni fəaliyyət mexanizmlərinin tətbiqi, Azərbaycan
diaspor hərəkatında gənclərlə bağlı
yeni strategiyanın hazırlanması, yeni
qlobal iqtisadi tendensiyalar fonunda
lobbi quruculuğu, cəmiyyətə inteqrasiya, siyasi həyatda iştirak və digər
bu kimi əhəmiyyətli mövzularda fikir
mübadiləsi apararaq, rəy və təkliflərini səsləndirmişlər. Qurultayda Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması sahəsində qarşıda
duran vəzifələr, təbliğat işində müasir
metodların və informasiya texnologiyalarının tətbiqi, soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının qorunması istiqamətində mövcud olan problemlər
və digər prioritet məsələlər müzakirə
olunmuşdur.
Xatırladaq ki, Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı ümummilli lider
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 2001ci ildə, II qurultay Prezident İlham
Əliyevin Sərəncamına əsasən 2006-cı
ildə, III qurultay isə 2011-ci ildə keçirilmişdir.
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Bakıda XXIII Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz 2016”
sərgi və konfransının, həmçinin VI Xəzər Beynəlxalq
energetika və alternativ enerji sərgisinin açılış mərasimləri keçirilmişdir. Prezident İlham Əliyev XXIII
Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz 2016” sərgisinin açılış
mərasimində iştirak etmişdir.
Xəzəryanı regionda energetika sektorunun ən əhəmiyyətli tədbiri olan XXIII
Beynəlxalq “Xəzər Neft və
Qaz 2016” sərgisi Energetika Nazirliyi və Dövlət Neft
Şirkəti - SOCAR-ın dəstəyi,
“ITECA Caspian” və “ITE
Group” şirkətlərinin təşkilatçılığı ilə keçirilmişdir. Bu ilki
sərgidə dünyanın 30 ölkəsini
təmsil edən 240 şirkət iştirak
etmişdir. Ümumilikdə sərginin ekspozisiya sahəsinin
63,7 faizi xarici iştirakçıların
payına düşmüşdür. VI Xəzər Beynəlxalq energetika
və alternativ enerji sərgisi
Xəzəryanı regionun enerji
səmərəliliyi və bərpa olunan
enerji sahəsində yeganə ixtisaslaşmış tədbiridir.
Beynəlxalq “Xəzər Neft
və Qaz 2016” sərgi və konfransında çıxış edən “ITE
Group Plc” şirkətinin xüsusi məsləhətçisi Endryu Vud
sərginin keçirilməsinə verdikləri dəstəyə görə Azərbaycan hökumətinə minnətdarlığını bildirmişdir.
Prezident İlham Əliyev
çıxış edərək demişdir ki,

sərginin Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizin ümumi
inkişafı üçün çox mühüm
rol oynayır. 1994-cü ildən indiyədək Azərbaycan bütün
sahələrdə olduğu kimi, neftqaz sahəsində də çox uğurlu
və şərəfli yol keçmiş, qarşıya
qoyulan bütün vəzifələr icra
edilmişdir. “Biz də bu imkanlardan səmərəli şəkildə
istifadə etdik. Neftdən əldə edilən gəlirləri qeyri-neft
sektoruna yönəltdik. Aparılan bütün infrastruktur
və yenidənqurma işləri bir
məqsədi güdürdü ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı çoxşaxəli olsun, biznes imkanları
genişlənsin, neftdən və qazdan asılılıq daha da aşağı

düşsün. Biz bu istiqamətdə
bu gün də işləyirik. Bizim
üçün bu gün ən önəmli vəzifə məhz bundan ibarətdir
ki, uzunmüddətli dayanıqlı
iqtisadi inkişaf konsepsiyamızı icra edək və gələcəkdə,
ümumiyyətlə, neftin qiymətindən asılı olmayaq”.
Azərbaycanın 2,6 trilyon kubmetr qaz ehtiyatı
olduğunu xatırladan dövlət başçısı hazırda “Abşeron”, “Ümid” yataqlarının
işlənilməsi ilə bağlı hazırlıq
işləri aparıldığını bildirmişdir. Prezident İlham Əliyev,
“Cənub” qaz dəhlizinin bütün 4 seqmentində - “Şahdəniz”, Cənubi Qafqaz qaz
kəməri, TANAP və TAP layihələrində işlərin qrafikə
uyğun getdiyini qeyd etmiş,
bu sahədə işlərin vaxtında
icra ediləcəyinə əminliyini
bildirmişdir. “Biz hazırda
“Cənub” qaz dəhlizinin icrası ilə ciddi məşğuluq. Bunun-

la bərabər, biz iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi ilə daha
da ciddi məşğuluq ki, neft
amilindən asılılığı tam aradan götürək və Azərbaycan
iqtisadiyyatı uzunmüddətli
dayanıqlı iqtisadiyyat ola
bilsin. Bu istiqamətdə görüləsi işlər hələ çoxdur. 2016-cı
il bizim üçün, neftlə zəngin
olan bütün ölkələr üçün sınaq ilidir. Neftin qiyməti bir
neçə dəfə aşağı düşüb, təbii
ki, bu, bütün ölkələr üçün sınaqdır. Ancaq hesab edirəm
ki, Azərbaycan bu sınaqdan
şərəflə çıxır. 2016-cı il sabitləşmə ili olmalıdır və artıq
biz bunu görürük. Əminəm
ki, gələn ildən iqtisadi artım
bərpa ediləcək”.
Sonra ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin müavini
Robin Dunnigan Prezident
Barak Obamanın təbrik məktubunu oxumuşdur. Açılış
mərasimində Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Devid Kemeronun XXIII
Beynəlxalq “Xəzər Neft və
Qaz 2016” sərgi və konfransı münasibətilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevə ünvanlandığı təbrik məktubu da oxunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev
sərgilərlə tanış olmuşdur.
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Su təsərrüfatı və meliorasiya işçilərinə
“Əməkdar mühəndis” fəxri adının verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Su təsərrüfatı və meliorasiya sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı
şəxslərə “Əməkdar mühəndis” fəxri adı
verilsin:
Əliyev Elman İslam oğlu
Həsənov Köçərli Fəriş oğlu
Quliyev Mətləb Hüseyn oğlu
Musayev Məhəbbət Abduləli oğlu.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 3 iyun 2016-cı il.

Su təsərrüfatı və meliorasiya işçilərinin
“Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin
23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Su təsərrüfatı və meliorasiya sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə
“Tərəqqi” medalı ilə təltif edilsinlər:
Abbasov Qorxmaz Abbas oğlu
Abdullayev İslam Heybətoviç
Abdullayev Rəfail Xosrov oğlu
Almuradov Tanrıverdi Əlixan oğlu
Bağırov Gündüz Çingiz oğlu
Əliyev Əli Məhəmməd oğlu
Əsədov Elçin Ataş oğlu
Əsgərov Əhməd Cəlil oğlu
Əzizov Məzahir Səlimxan oğlu

Fətullayev Zahir Məhərrəm oğlu
Hacıyev Abdul Hacıkərim oğlu
Kazımov Faiq Feyzulla oğlu
Kərimov Anar Əlibəy oğlu
Quliyev Möhsün Bayram oğlu
Mehdiyev Mehdi Bəhlul oğlu
Məmmədov Cahan Cahangir oğlu
Məmmədov İlham Məmməd oğlu
Mikayılov Asif Aydın oğlu
Mirzəyev Kamil Səfər oğlu
Mirzəyev Natiq Ənvər oğlu
Musayev Saleh Madər oğlu
Pənahova Könül Firudin qızı
Rəhmanov Şahnəzər Beydi oğlu
Rzayev Eldar Qurban oğlu
Salayev Səid Söhbət oğlu
Şükürov Telman Murtuza oğlu
Vəliyev Nizami Aslan oğlu.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 3 iyun 2016-cı il.
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"Азярсу" АСЪ-нин 110 ямякдашы Фяхри Фярманла тялтиф олунмушдур
“Azərsu” ASC sədrinin 01 iyun
2016-cı il tarixli 205 nömrəli əmrinə
əsasən 5 iyun - “Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü” peşə bayramı
ilə əlaqədar su təsərrüfatının inkişafında səmərəli fəaliyyət göstərmiş
cəmiyyətin bir qrup əməkdaşı Fəxri
fərmanla təltif edilmişdir:
“Azərsu” ASC-nin Aparatı üzrə:
Əhmədov Emil Rasim oğlu
Kazımov Rövşən Xeyrulla oğlu
Məmmədov Hafiz Sahib oğlu
Cəfərov Vüqar Məmməd oğlu
Alıyev Səday Çaylar oğlu
Cəbrayıllı Anar Ləliş oğlu
Məmmədov Ceyhun İsmayıl oğlu
Bağır-zadə Nofəl İsax oğlu
Qəhrəmanov Hikmət Əhəd oğlu
Kərimov Camal Zəki oğlu
Qurbanova İranə Bahadur qızı
Təhməzov Fuad Kamal oğlu
Cəfərov Ramin Rəhim oğlu
Səfərəliyeva Günel Mirzəli qızı
Məmmədov Mehman Əli oğlu
Məhərrəmova Leyla Əhəd qızı
Əhmədov Xıdır Bəxtiyar oğlu
Gülmalıyev Fuad Ziya oğlu
Cabbarov Anar Ramiz oğlu
Qasımov İlqar Kamal oğlu
Əlləzov Faiq İlyas oğlu
Kərimova Şəfəq İskəndər qızı
Cəbrayılov Həsən Ənvər oğlu
Tikilməkdə Olan Obyektlərin
Müdiriyyəti üzrə:
Abasov Xanver Paşa oğlu
Cəfərov Oktay Dağbəyi oğlu
“Bakı Sukanal” İdarəsi üzrə:
Yusifov Əyyub Bilal oğlu
Əbilov Əbil Sətdar oğlu
Əliyev Ramiz Hüseyn oğlu
Xətai Rayon Sukanal İdarəsi üzrə:
Baxşıyeva Elvira Kəlpəli qızı
Nizami Rayon Sukanal İdarəsi üzrə:
Mislimova Tamara Məmət qızı
Sabunçu Rayon Sukanal İdarəsi üzrə:
Vəliyev Fərmayıl Kalam oğlu
Hüseynli Xətai Cəmil oğlu
Binəqədi Rayon Sukanal İdarəsi üzrə:
Əmirova Aidə Xanlar qızı
Nərimanov Rayon Sukanal İdarəsi üzrə:

Mansurov Əhliman Cəlil oğlu
Mazanova Aləmzər Rəşid qızı
Səbail Rayon Sukanal İdarəsi üzrə:
Hüseynova Zərifə Məmməd qızı
Nəsimi Rayon Sukanal İdarəsi üzrə:
Vəliyev Yaşar Həsən oğlu
Yasamal Rayon Sukanal İdarəsi üzrə:
Sərdarov Səbuhi Ziya oğlu
Qaradağ Rayon Sukanal İdarəsi üzrə:
Rəcəbov Talıb Fərrux oğlu
Suraxanı Rayon Sukanal İdarəsi üzrə:
Vəlizadə Xatirə Ramiz qızı
Xəzər Rayon Sukanal İdarəsi üzrə:
Ağaməmmədov Saliq Surxay oğlu
Pirallahı Rayon Sukanal İdarəsi üzrə:
Kərimov Vüsal Rasim oğlu
Sumqayıt Sukanal İdarəsi üzrə:
Quliyev Saleh Əvəz oğlu
Bağlar Sukanal İdarəsi üzrə:
Orduxanov Vidadi Hüseynxan oğlu
"Sukanal" Elmi-Tədqiqat və Layihə
İnstitutu üzrə:
Məmmədov Əli Sətdər oğlu
Şirvan Sukanal İdarəsi üzrə:
Abdullayev Elçin Abdulrəhman oğlu
Mingəçevir Sukanal İdarəsi üzrə:
Abdullayev Xalıq Zahid oğlu
Kür Su Təchizatı İdarəsi üzrə:
Bayramov Afət Vahid oğlu
"Gəncə Sukanal" TSC üzrə:
Məmmədov Namiq Məmməd oğlu
"Şəki Sukanal" TSC üzrə:
Çələbiyeva Sevil Şamil qızı
"Sutikinti" Müəssisəsi üzrə:
Əsgərxanov Mahir Ramazan oğlu
Nəzarət Ölçü Cihazları İdarəsi üzrə:
İbrahimov Mobil Niftalı oğlu
İstehsalat Texniki Komplektləşdirmə
İdarəsi üzrə:
Bağırov Zaur Orucəli oğlu
Nəqliyyat və Xüsusi Texnika
İdarəsi üzrə:
Seyidov Əhməd Məhəmməd oğlu
Mərkəzi Laboratoriya üzrə:
Dostəliyeva İradə Muxtar qızı
Ekologiya İdarəsi üzrə:
Vəkilova Teyfə İbrahim qızı
"Birləşmiş Sukanal" MMC üzrə:
Abbasov Əlizaman Həmzə oğlu
Verdiyev Şöhrəddin Eldar oğlu
Rəhimov Çingiz Qurban oğlu

Hüseynov Aqşin Tofiq oğlu
Bəşirov İlham Bəkir oğlu
Hacıyev Məhərrəm İsgəndər oğlu
Qasımov Eldəniz Əli oğlu
Rzayev Rəsul Həmzə oğlu
Qəhrəmanov İlham Rəhman oğlu
Aydınov Əbülfət Nəriman oğlu
Camalov Eldar Şəmsi oğlu
Hüseynov Nemət Əli oğlu
Həsənov Ürfət Səhət oğlu
Əliyev Fəxrəddin Səyad oğlu
İskəndərov Nazim Siracəddin oğlu
Abbasova Xatirə Əmir qızı
Yadigarov Kərim Sadiq oğlu
Sadıqov Ərəstun Nəzər oğlu
İsrəfilov Rza Heybət oğlu
Şükürov Çərkəz Əlizadə oğlu
İsayeva Gülnar İskəndər qızı
Quliyev Şamil Hüsü oğlu
Mirzəcanov Nasir Beydulla oğlu
Əliyev Dönməz Hüseyn oğlu
Qədirov Əliyusif Abdulhəmid oğlu
Sadıqova Dürdanə Mustafa qızı
Abdullayev Tahir Qələm oğlu
İsgəndərov İsmayıl Əhliman oğlu
Eyvazov Həbib Qələmirzə oğlu
Xanverdiyev İntiqam Yunus oğlu
Eminəliyev Əyyar Davud oğlu
Quliyev Ömər Nizami oğlu
Əmirova Adilə Hacıalı qızı
Ramazanov Anar Namət oğlu
Əşrəfov Zakir Əli oğlu
Cəbrayılov Habil Cəbrayıl oğlu
Həsənov Elşad Tağı oğlu
Əliyeva Aybəniz İsfəndiyar qızı
Zeynalov Qoşqar Tapdıq oğlu
Quliyev Maqsud Davud oğlu
İbrahimov Novruz Qiyas oğlu
Əliyev Qurban Hacıəhməd oğlu
Əliyev Elsevər Nurəddin oğlu
Əhmədov Pənah Allahverdi oğlu
Şirinov Səyyar Ələsgər oğlu
Mustafayeva Şahnaz Arif qızı
Əliyev Ədalət Məhəmmədəli oğlu
Umrayev Ramiz Məhəmməd oğlu
Mustafayev Emin Murtuza oğlu
Hüseynov Zeynal Yavər oğlu
Hüseynquliyev Natiq İman oğlu
Hüseynov Hacağa Əli oğlu
Əliyev Abdulla Əvəz oğlu
Ələkbərova Lətifə Məmmədhüseyn qızı
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BЦЛЛЕТЕН

"Су тясяррцфаты вя мелиорасийа ишчиляри

5 iyun - su təsərrüfatı və meliorasiya işçilərinin
peşə bayramıdır. Prezident İlham Əliyevin 14 may
2014-cü ildə imzaladığı Sərəncamla bu tarix “Su
təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü” peşə bayramı kimi təsis edilmişdir.
Bu münasibətlə “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin kollektivləri Fəxri Xiyabana gələrək ümummilli
lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad etmişlər. Görkəmli oftalmoloq
alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsini
ehtiramla yad edən su təsərrüfatı işçiləri daha sonra
Şəhidlər xiyabanını ziyarət
etmişlər.
“Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü” peşə bayramı münasibəti ilə
Hyatt Regency Baku” otelində “Azərbaycanın su
təsərrüfatı və meliorasiya

kompleksinin inkişafındakı uğurlar Heydər Əliye-

vin ideyaları ilə bağlıdır”
mövzusunda elmi-praktiki
konfrans keçirilmişdir.
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin sədri
Əhməd Əhmədzadə çıxış
edərək ümummilli lider
Heydər Əliyevin Azərbay-

canda meliorasiya və su
təsərrüfatının inkişafındakı tarixi xidmətlərindən
danışmışdır:
“Azərbaycanda meliorasiya və su
təsərrüfatının
genişmiqyaslı, intensiv inkişafına
ulu öndər Heydər Əliyevin
respublikaya rəhbərlik etdiyi 1969-cu ildən başlanılmışdır. Ağstafaçay, Sərsəng, Yuxarı Xanbulançay
su anbarları, Mil-Muğan,
Lənkərançay hidroqovşaqları, həmçinin Baş Mil kanalı məhz ulu öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
dövrdə tikilərək istismara
verilmişdir. Ulu öndərin
meliorasiya və su təsərrüfatının inkişafına göstərdiyi diqqət hazırda Prezident
İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir. Bunun nəticəsidir ki, hazırda
respublikada geniş suvarma sistemlərinə, kollektordrenaj şəbəkələrinə malik

BЦЛЛЕТЕН
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эцнц" пешя байрамы qeyd edilmишдir
meliorasiya və su təsərrüfatı kompleksi fəaliyyət
göstərir. Cənab Prezidentin
təşəbbüsü ilə həyata keçirilmiş böyük infrastruktur
layihələri - Şəmkirçay və
Taxtakörpü su anbarları,
Tax ta kör pü-Cey ran ba tan
su kanalı qısa müddətdə tikilərək istismara verilmiş
və hazırda ölkə iqtisadiyyatının inkişafına töhfələr
verməkdədir”.
Son illər görülən işlər barədə məlumat verən
Ə.Əhmədzadə qeyd etmiş-

Ə.Əhmədzadə
bildirmişdir ki,
Prezidentin
Sərəncamı ilə ehtiyat fondundan ayrılmış vəsait
hesabına əhalisi 400 min
nəfərə yaxın olan 40 şəhər
və rayonunun 148 yaşayış
məntəqəsinin və əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə
150 subartezian quyusunun
qazılması nəzərdə tutulub.
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov çıxış edərək bildirmişdir ki,
su təsərrüfatı və meliora-

dir ki, həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində suvarılan
torpaq sahələri suvarma
suyu ilə tam təmin edilmişdir. Respublika üzrə bütün
kənd təsərrüfatı bitkiləri 1
milyon 374 min hektar sahədə orta hesabla 3,3 dəfə
suvarılıb. Bütün suvarma
mənbələrindən 8,6 milyard
kubmetr su götürülüb və su
istifadəçilərinə 6 milyard
kubmetr su verilib. Hazırda respublikanın su anbarlarında 16 milyard kubmetr
su yığılıb ki, bu da kənd
təsərrüfatı bitkilərinin vegetasiya suvarmasının mütəşəkkil aparılmasına şərait
yaradacaq.

siya işçilərinin peşə bayramının təsis edilməsi ölkə
başçısının
su təsərrüfatı
işçilərinin əməyinə verdiyi
qiymət və göstərdiyi diqqətin bariz nümunəsidir.
“Azərsu” ASC-nin sədri
Azərbaycanın su təsərrüfatı sektorunun böyük tarixi
yol keçdiyini xatırladaraq
bu sahədə ulu öndər Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərindən danışmışdır: “Ölkəmizdə içməli su təchizatı
və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş
layihələrin böyük bir hissəsi Azərbaycan xalqının

böyük oğlu, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə həyata keçirilmişdir.
Ümummilli liderin rəhbərliyi ilə Kür və Ceyranbatan
su mənbələrindən istifadə
sahəsində ciddi addımlar
atılmışdır. Su təsərrüfatı
sektorunun iri layihələrindən olan Oğuz-Qəbələ-Bakı magistral su kəməri ulu
öndər Heydər Əliyevin ideyası əsasında möhtərəm
Prezident İlham Əliyevin
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə
tikilib istismara verilmişdir. Dövlət başçısının iştirakı ilə istismara verilmiş
Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular
Kompleksi Bakı şəhəri və
ətraf qəsəbələrin içməli su
təchizatında mühüm rol
oynayır. Hazırda Prezident
İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq, şəhər və
rayon mərkəzlərində içməli
su təchizatı və kanalizasiya infrastrukturlarının yenidən qurulması layihələri
uğurla davam etdirilir”.
“Azərsu” ASC-nin sədri
bildirmişdir ki, Bakı şəhəri
və Abşeron yarımadasında
su təchizatı və kanalizasiya

sektorunda görüləcək işlərin və Dövlət proqramlarının icrasının səmərəliliyini
artırmaq məqsədilə 2035-ci
ilə perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla su təchizatı,
kanalizasiya sistemləri və
yağış sularının idarə olunması üçün Master Plan hazırlanmış və real işlərə başlanılımışdır. Ceyranbatan
Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici
Qurğular Kompleksinin istismara verilməsi, həmçinin Ceyranbatan-Zirə magistral su kəmərinin inşası
yarımadanın şərq hissəsində yerləşən qəsəbələrin və
bağ yaşayış massivlərinin
su təminatının yaxşılaşdırılmasını şərtləndirmişdir.
Ötən müddətdə Bakı şəhərinin şərq hissəsinin içməli
su təchizatında müstəsna
əhəmiyyət daşıyan 37 Şərq
və 82 Şərq anbar komplekslərində həyata keçirilən
əsaslı yenidənqurma işləri
nəticəsində Nizami, Xətai,
Suraxanı və Sabunçu rayonlarının böyük hissəsi fasiləsiz rejimdə içməli su ilə
təmin olunmuşdur.
Oğuz-Qəbələ-Bakı
su
kəmərinin və Ceyranbatan
Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici
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Qurğular Kompleksinin istismara verilməsinin Kür
sutəmizləyici qurğularından Abşeron yarımadasına
verilən suyun bir hissəsinin su təchizatı zəif olan
bölgələrə yönəldilməsinə
imkan yaratdığını vurğulayan Q.Hüseynov demişdir
ki, bu imkandan istifadə
edərək Şirvan-Muğan və
Sabirabad-Saatlı qrup su
kəmərləri tikilmişdir. Şirvan-Muğan kəmərinin 107
kilometr uzunluğunda Hacıqabul-Biləsuvar hissəsinin istismara verilməsi ilə
Hacıqabul, Şirvan və Biləsuvar şəhərlərinin sakinləri
keyfiyyətli və dayanıqlı su
ilə təmin olunmuşdur. Bu
mənbədən Salyan şəhərinə
suyun verilməsinə hazırlıq
görülür. Kür sutəmizləyici qurğular kompleksindən
çəkilmiş 62 kilometr uzunluğunda magistral kəmər
Sabirabad və Saatlı şəhərlərinin içməli su problemini
həll etmişdir.
Ölkə rəhbərliyinin tapşırığına əsasən, layihələrin
icra edildiyi 43 şəhərin 14də su və kanalizasiya, digər
8 şəhərdə isə su təchizatı
sistemlərinin inşası yekunlaşmışdır. Suyun keyfiyyət
göstəricilərinin müasir me-

BЦЛЛЕТЕН
todlarla tədqiqi və daim
nəzarətdə
saxlanılması
məqsədilə yeni Mərkəzi Laboratoriya da yaradılmış və
beynəlxalq akkreditasiyadan keçmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqtisadi
islahatlar üzrə köməkçisi
xidmətinin aqrar və sənaye məsələləri şöbəsinin
müdiri Azər Əmiraslanov
son illər su təsərrüfatı və
meliorasiya sahəsində irimiqyaslı layihələrin həyata
keçirildiyini xatırladaraq
qeyd etmişdir ki, bu sahə-

yətlərinə görə bir qrup
əməkdaşın fəxri adlar və
medallarla təltif olunması
haqqında Prezident İlham
Əliyevin
sərəncamlarını
oxumuşdur.
Konfransda Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin birinci müavini Məmməd Sadıq Quliyev “Heydər Əliyev ideyaları su
təsərrüfatı və meliorasiya
kompleksinin uğurlu inkişafının təminatçısıdır”,
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti sədrinin müavi-

də görülmüş işlərin kənd
inkişafına
təsərrüfatının
və əhalinin sosial rifahının
yaxşılaşdırılmasına xidmət
edir.
Sonra A.Əmiraslanov su
təsərrüfatı və meliorasiya
sistemində səmərəli fəaliy-

ni, “Birləşmiş Sukanal”
MMC-nin direktoru Etibar
Məmmədov “İstehlakçıların içməli su təchizatının
yaxşılaşdırılması
regionların inkişafının prioritet
məqsədlərindəndir mövzularında məruzə etmişlər.

Sonra Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Səttar
Mehbalıyevin adından su
təsərrüfatı və meliorasiya
işçilərinə ünvanlanmış təbrik məktubu oxunmuşdur.
Tədbirdə konfrans iştirakçıları adından Prezident
İlham Əliyevə müraciət qəbul edilmişdir. Konfrans
Azərbaycan Meliorasiya və
Su Təsərrüfatı və “Azərsu”
Açıq Səhmdar cəmiyyətlərinin fəaliyyətlərindən bəhs
edən filmlərin nümayişi ilə
başa çatmışdır.
Qeyd edək ki, Prezident
İlham Əliyevin 3 iyun 2016cı il tarixli sərəncamları
ilə su təsərrüfatı sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə
görə “Azərsu” ASC-nin 14
əməkdaşı fəxri adlar və medallarla təltif olunmuşlar.
Təltif olunanlardan 2 nəfəri
“Əməkdar mühəndis” adına layiq görülmüş, 12 nəfəri isə “Tərəqqi” medalı ilə
mükafatlandırılmışdır.
Su təsərrüfatının inkişafında xüsusi xidmətlər göstərmiş və əmək fəaliyyətində fərqlənən 110 əməkdaş
isə “Azərsu” ASC sədrinin
əmri ilə Fəxri Fərmana layiq görülmüşdür.

BЦЛЛЕТЕН
Mayın 12-də“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində Fransa Sahibkarlar Təşkilatı - MEDEF-ə üzv olan “SUEZ”, “Sidem” və “İtron”
şirkətlərinin təmsilçilərindən ibarət nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilmişdir.
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov Azərbaycanda həyata keçirilən su təchizatı və kanalizasiya layihələri barədə məlumat vermiş, bu
sahədə dünyanın qabaqcıl şirkətləri-

“Azərsu” ASC ilə uğurlu əməkdaşlığından söz açmışdır. O, qeyd etmişdir ki, 80 mindən çox işçisi olan SUEZ
şirkəti dünyanın 70-dən çox ölkəsində
yaşıllaşdırma, insan resurslarının ida-
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dirmişdir ki, 1970-ci illərdən fəaliyyət göstərən şirkət tullantı sularının
təmizlənməsi sahəsində ixtisaslaşmışdır. Hövsan Aerasiya Stansiyasının yenidən qurulmasında iştirak
etmiş şirkət Azərbaycanda həyata keçiriləcək layihələrdə təmsil olunmaqla
uzunmüddətli əməkdaşlıqda maraqlıdır.
“İtron” şirkətinin təmsilçisi Çağdaş Dincəl isə qeyd etmişdir ki, elektrik, qaz və su sayğacları sistemləri üzrə
ixtisaslaşan şirkət 100 ildən çoxdur ki,
qabaqcıl texnologiya və xidmətlər təqdim etməkdədir. Şirkət Azərbaycanda
elektrik, su və qaz ölçmə qurğuları və
nəzarət texnologiyası, kommunikasiya sistemləri, proqram təminatı və
məsləhət xidmətləri üzrə əməkdaşlığa
maraq göstərir.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparılmışdır.

Франса Сащибкарлар Тяшкилаты - МЕДЕФ-я цзв олан
ширкятлярин нцмайяндяляри иля эюрцш кечирилмишдир
nin təcrübəsindən istifadə olunduğunu diqqətə çatdırmışdır: “Bu sahədə
Fransa şirkətlərinin təcrübəsinə xüsusi önəm veririk. 2005-ci ildən etibarən
Fransa hökuməti və şirkətləri Azərbaycanda içməli su və kanalizasiya
layihələrində iştirak edir. 2006-2009cu illərdə Fransa hökumətinin krediti
hesabına Hövsan Aerasiya Stansiyası
yenidən qurulmuşdur. Kadr hazırlığı,
sahəsində böyük təcrübəsi olan SUEZ
şirkəti ilə 2014-cü ildə imzaladığımız
Praktiki təlim, nou-hau ötürülməsi
və texniki yardıma dair müqavilədən
irəli gələn məsələlər uğurla icra olunmaqda və müsbət nəticələr verməkdədir. Ümidvarıq ki, əməkdaşlığımız
bundan sonra daha da genişlənərək
yeni-yeni töhfələr verəcəkdir”.
SUEZ şirkətinin beynəlxalq əlaqələr üzrə direktor müavini Mari
Ange Debon təmsil etdiyi şirkətin

rəedilməsi, tullantıların emalı və təkrar istifadəsi və enerji resurslarının
yaradılması layihələrini həyata keçirir.
“Sidem” şirkətinin vitse-prezidenti Olivier Klausin təmsil etdiyi
şirkət barəsində məlumat verərək bil-

Qeyd edək ki, Fransa Sahibkarlar
Təşkilatı - MEDEF şirkətlərin dəstəklənməsi və biznes imkanlarının artırılması məqsədi ilə yaradılmışdır. Fransanın ən böyük biznes şəbəkəsi kimi
tanınan təşkilatda 750 mindən çox
şirkət və 20 mindən çox səlahiyyətli
nümayəndə təmsil olunur.
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Фярди журналист йазылары мцсабигясинин

İyunun 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun və "Azərsu" ASC
-nin birgə təşkil etdikləri "Əhalinin içməli su təminatı: görülmüş işlər, real vəziyyət və perspektivlər"
mövzusunda fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinin
nəticələri açıqlanıb, qaliblər mükafatlandırılıblar.
Mükafatlandırma
mərasimi "Azərsu" ASC-nin
Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular
Kompleksində
keçirilib.
Tədbirdə "Azərsu" ASC-nin
sədri Qorxmaz Hüseynov,
Fondun icraçı direktoru Vüqar Səfərli, habelə ölkənin
30-dək aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri və fərqlənən jurnalistlər
iştirak ediblər. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Ceyranbatan
Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksinin
fəaliyyəti ilə tanış olmuş,
suyun təmizlənmə və nəqli
proseslərini yaxından izləmişlər.
Tədbiri giriş sözü ilə açan
"Azərsu" ASC-nin sədri
Qorxmaz Hüseynov qonaqları salamlayaraq son illər
əhalinin keyfiyyətli su ilə
təminatı sahəsində kompleks tədbirlərin həyata keçi-

rildiyini, bu sahədə müasir
infrastruktur və texnologiyaların tətbiq edildiyini diqqətə
çatdırıb. Q.Hüseynov 2015-ci
ilin oktyabr ayında istifadəyə
verilmiş Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksinin texniki
imkanlarına görə dünyada
mövcud olan analoji nəhəng
qurğularla birgə ilk dördlükdə qərarlaşdığını bildirib. "Azərsu" ASC-nin sədri

Samur-Abşeron kanalından
qidalanan Ceyranbatan su
anbarının, eləcə də sutəmizləyici qurğular kompleksinin Abşeron yarımadasının
içməli su ilə təchizatında böyük paya malik olduğunu
qeyd edib.
Q.Hüseynov daha sonra
Fondla birgə keçirilmiş fərdi
jurnalist yazıları müsabiqəsinin ölkənin su təsərrüfatının
müasirləşdirilməsi və əhalinin içməli suya tələbatının
ödənilməsi
istiqamətində
görülən işlərin ictimaiyyətə
dolğun şəkildə çatdırılması baxımından əhəmiyyətini
vurğulayıb.
KİVDF-nin icraçı direktoru Vüqar Səfərli media
nümayəndələrinin
iştirakı

ilə Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular
Kompleksində keçirilən tədbiri jurnalistlərin sözügedən
müəssisənin fəaliyyəti, suyun təmizlənməsi prosesi,
habelə burada quraşdırılmış
müasir qurğularla əyani tanışlığı baxımından yüksək
dəyərləndirib. V.Səfərli iyun
ayının 5-nin ölkəmizdə “Su
təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü” kimi qeyd olunduğunu diqqətə çatdıraraq
"Azərsu" ASC-nin rəhbərliyini və çoxsaylı kollektivini media nümayəndələri
adından qarşıdan gələn peşə
bayramı münasibətilə təbrik
edib, onlara işlərində uğurlar
arzulayıb.
İcraçı direktor Fondun
təşkilatçılığı ilə 2016-cı il
martın 31-də KİV rəhbərlərinin "Azərsu" ASC-də görüşünün keçirildiyini, aprel
ayının 1-də isə "Əhalinin içməli su təminatı: görülmüş
işlər, real vəziyyət və perspektivlər" mövzusunda fərdi
jurnalist yazıları müsabiqəsinin elan edildiyini diqqətə
çatdırıb. V.Səfərli bildirib ki,
müsabiqənin keçirilməsində məqsəd Azərbaycanda su
təsərrüfatının inkişafı və infrastrukturun yenidən qurul-
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ması sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin ictimaiyyətə
çatdırılmasında peşəkar jurnalist əməyini stimullaşdırmaq, jurnalistlərin peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltmək
və sosial vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq olub.
Daha sonra müsabiqənin
nəticələri açıqlanmış, qaliblər pul mükafatı və diplomlarla təltif olunmuşlar.
Müsabiqənin
nəticələrinə
görə “mövqe.az” saytının
müxbiri Zülfiyyə Quluyeva
I yerə layiq görülmüşdür.
Mirbağır Quliyev (“Xalq qəzeti”) və Rəşad Bağırov (“İki
sahil” qəzeti) II yeri tutmuşlar. Nadir İsmayılov (“Yeni
Azərbaycan” qəzeti), Aygün
Cəfərova ( “Kaspiy” qəzeti)
və Namiq Quliyev (“Bakıxəbər” qəzeti) III yerə layiq
görülmüşlər.
Müsabiqənin şərtlərinə
görə I yeri tutan 1000 manat,
II yerin sahibi 800 manat, III
yeri tutanlar isə 600 manat
məbləğində mükafatlandırılmışlar. Bundan başqa 15 nəfər 200 manat dəyərində həvəsləndirici, 19 nəfər isə 100
manat dəyərində pul mükafatına layiq görülmüşdür.
Ümumilikdə, müsabiqə-

də iştirak etmiş 51 jurnalistdən 40-ı mükafatlandırılmışdır.
Müsabiqənin qaliblərinə
diplom və mükafatlar təqdim edilmişdir. Qalibləri
təbrik edən icraçı direktor
V.Səfərli media ilə səmərəli
əməkdaşlığa görə "Azərsu"
ASC-nin rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirmişdir.
Tədbirin sonunda "Azərsu" ASC-nin sədri Q.Hüseynov qurumun media ilə əlaqələrinin inkişafına verdiyi
töhfəyə görə Fondun rəhbərliyinə, eləcə də müsabiqədə iştirak edən jurnalistlərə
təşəkkürünü bildirərək belə
müştərək layihələrin gələcəkdə də davam etdiriləcəyini vurğulamışdır.
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“АСАН Коммунал” мяркязляри йарадылаъагдыр
Prezident İlham Əliyev “ASAN Kommunal”
m kəzlərinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqmər
q da fərman imzalamışdır. Fərmana əsasən, Azərqın
b can Respublikası Prezident yanında Vətəndaşbay
l ra Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
la
Agent
A
liyinə fiziki və hüquqi şəxslərə kommunal və
di
d gər müştəri xidmətlərinin vahid məkanda “ASAN
xid
x mət” mərkəzlərinin fəaliyyət prinsipləri və standartları əsasında göstərilməsini təmin edən “ASAN
d
Kom
K munal” mərkəzlərinin yaratmağı və vahid şəkil
k də idarə edilməsini təşşkil etmək tap
pşşırılmışşdır.
ASAN Kommunal” mərkəzləri;
- kommunal və digər
müştəri xidmətlərinin həyata keçirilməsini;
- göstərilən xidmətlərin
müasir
informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarından istifadə etməklə
təşkilini, xidmətlərin təkmilləşdirilməsi məqsədilə innovasiyaların tətbiq edilməsini;
- vətəndaşların telefon və
ya internet müraciətlərinin
“Çağrı xidməti” vasitəsilə
qəbulu və cavablandırılmasını;
- nəzarət və qiymətləndirmənin aparılmasını;
- mərkəzlərdə fəaliyyət
göstərəcək əməkdaşlar üçün
etik kursların, vətəndaş axı-

nının və konfliktli halların
idarə olunması, vətəndaşları
qarşılama, dinləmə, izahetmə bacarıqlarını inkişaf etdirən müxtəlif treninqlərin
təşkilini;
- xidmət keyfiyyətinin və
vətəndaş məmnunluğunun
ölçülməsi üçün mütəmadi olaraq sorğuların (“exitpoll”) keçirilməsini;
- mərkəzlərin fəaliyyəti
haqqında gündəlik və dövri
statistik hesabatların hazırlanmasını;
- kommunal xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar
ödənişlərin və digər haqların banklar, ödəmə terminalları və ya “ASAN ödəniş”
sistemi vasitəsilə həyata keçirilməsini təmin edir. .

“Azərişıq” ASC, “Azərsu” ASC və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Azəriqaz” İstehsalat
Birliyi isə fiziki və hüquqi
şəxslərə xidmət göstərilməsi sahəsində olan xidmətlərinin “ASAN Kommunal”
mərkəzlərində həyata keçirilməsini təmin etmək üçün
aşağıdakı tədbirləri görməlidir:
- Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyinin həmin mərkəzlərdə onlar üçün müəyyən
etdiyi yerləri zəruri işçi qüvvəsi, texniki kommunikasiya
və informasiya resursları ilə
təmin edilməsi;

- müştəri xidmətləri sahəsində
funksiyalarının
“ASAN Kommunal” mərkəzlərinə
ötürülməsini
(“outsource”) təmin etməklə
həmin xidmətlərin bu mərkəzlərdə göstərilməsi, habelə mərkəzlərin yaradılması
və təşkili ilə bağlı xərclərin
maliyyələşdirilməsi;
- mövcud informasiya
sistemlərinin “ASAN ödəniş” sistemi ilə inteqrasiyasını təmin edilməsi.
Əhaliyə müştəri xidmətləri göstərən digər hüquqi
şəxslər razılaşdırılmış qaydada tələblərə uyğun olaraq
müştəri xidmətlərini “ASAN
Kommunal” mərkəzlərində
həyata keçirə bilərlər.

"Azərsu" ASC 1387096 abunəçiyə xidmət göstərir
2016-cı ilin birinci
rübündə “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti abunəçilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 9850
və ya 0,7 faiz artmışdır.
01 aprel 2016-cı il tarixinə ölkə üzrə 1387096
abunəçi su və kanalizasiya xidmətlərinin istifadəçisi kimi qeydiyyata
alınmışdır. Abonentlərin 1330979-u və ya 95,9
faizini əhali, 56117 və ya

4,1 faizini isə qeyri-əhali
qrupu abunəçiləri təşkil
edir.
Yanvar-mart
ayları
ərzində abunəçi sayında
artım 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.
01 aprel 2016-cı il tarixə “Azərsu” ASC-nin
ölkə üzrə su təchizatı
xidməti göstərdiyi əhali qrupu abunəçilərinin
61,7 faizi, qeyri-əhali
qrupuna aid abunəçilərin isə 80,3 faizi sayğacla
təmin olunmuşdur. Bütün abunəçi qrupları üzrə sayğaclaşma səviyyəsi
62,5 faizə yüksəlmişdir.

BЦЛЛЕТЕН

May-Ийун 2016-ъы ил

13

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TARİF (QİYMƏT) ŞURASI
QƏRAR № 6
Bakı şəhəri,

13 may 2016-cı il

Su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidmətlərinin tariflərinin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 26 dekabr tarixli 341 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 30
dekabr tarixli 247 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət tənzimlənməsi tətbiq olunan tariflərin (qiymətlərin) formalaşması
və tətbiqi üzərində dövlət nəzarətinin təmin edilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq və “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
müraciətini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası
QƏRARA ALIR:
1. “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidmətlərinin
tarifləri təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Çoxmənzilli yaşayış binalarının mərkəzi isitmə və isti su ilə təchiz edilməsi məqsədilə təşkilati-hüquqi formasından asılı
olmayaraq hüquqi və fiziki şəxslərə göstərilən xidmətlərə görə ödənişlər binada yerləşən müvafiq istehlakçı qrupuna uyğun
olaraq bu qərarın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş tariflərlə, “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə isə fəaliyyət göstərdiyi inzibati ərazi vahidləri üzrə müvafiq əhali istehlakçı qrupu üçün təsdiq edilmiş tariflərlə həyata keçirilsin.
3. Sudan xammal kimi istifadə edən istehlakçı qrupu üzrə suyun istifadə təyinatından asılı olmayaraq 1 kub metr su üçün
(tullantı sularının axıdılması xidmətləri də daxil olmaqla) tarif ƏDV ilə birlikdə 8,0 manat təsdiq edilsin.
4. Sayğac quraşdırılmayan əhali istehlakçı qrupu üzrə bir nəfər üçün aylıq su istehlakı norması 5,0 kub metr təsdiq edilsin.
5. Müəyyən edilsin ki, bu qərarın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş əlavənin cədvəl bölməsinin 2.1-ci və 2.2-ci sətirlərində nəzərdə tutulmuş tariflərlə tullantı sularının axıdılması xidmətinə görə ödəniş müvafiq xidmət şəbəkəsi mövcud olduğu təqdirdə
həyata keçirilir.
6. Bu qərarın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş tariflərdən əldə olunacaq əlavə gəlir ilk növbədə əhalinin su sayğacları ilə təmin
edilməsinin sürətləndirilməsinə və itkilərin azaldılması ilə bağlı tədbirlərin görülməsinə yönəldilsin.
7. 2016-cı il may ayının 16-dək su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidmətlərinin dəyəri bu qərardan əvvəl qüvvədə
olmuş tariflərə uyğun olaraq hesablansın.
8. Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının aşağıdakı qərarları ləğv edilsin:
8.1. “Azərsu” Səhmdar Cəmiyyətinin sudan istifadə və tullantı sularının axıdılması xidmətləri üzrə istehlakçı qruplarının
tariflərinin və təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 2007-ci il 6 yanvar tarixli
4 nömrəli Qərarı;
8.2. “Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 06 yanvar 2007-ci il tarixli, 04 nömrəli “Azərsu” Səhmdar Cəmiyyətinin sudan istifadə və tullantı sularının axıdılması xidmətləri üzrə istehlakçı qruplarının və təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Qərarı”na əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 2011-ci il 31 yanvar
tarixli 1 nömrəli Qərarı.
9. “Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının bəzi qərarlarına dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 2012-ci il 13 iyul tarixli 1 nömrəli Qərarının 1.2-ci bəndi ləğv edilsin.
10. Bu qərar 16 may 2016-cı il tarixindən qüvvəyə minir.
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Гусар шящяриндя су вя канализасийа
шябякяляринин иншасы йекунлашмаг цзрядир

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti “Azərbaycan Respublikası regionlarının
sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq bölgələrdə içməli su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin
yenidən
qurulması layihələrinin
icrasını davam etdirir.
Azərbaycan
Hökuməti
və Yaponiya Beynəlxalq
Əməkdaşlıq Agentliyinin birgə maliyyələşdirdiyi “Kiçik şəhərlərdə Su
Təchizatı və Kanalizasiya Layihəsi” çərçivəsində
Qusar şəhərinin içməli su
təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması üzrə tikinti-quraşdırma işlərinin böyük
hissəsi yerinə yetirilmişdir.
“Qusar şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması” layihəsi üzrə 2030-cu
ilə qədər perspektiv inkişaf
nəzərə alınmaqla Qusar şəhərində 19,6 min nəfərin
içməli su təchizatının və
kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaş-

dırılmasına hesablanmışdır. Layihə çərçivəsində
Qusar rayonunun Balaqusar, Həsənqala, Köhnə Xu-

dat, Çiləgir, Yuxarı Ləyər,
Qayakənd, Xuray və Quba
rayonunun Çartəpə, Orta
Xuç, Aşağı Xuç kəndlərində
yaşayan 12 min nəfərin də
içməli su təchizatı yaxşılaşdırılacaqdır. Ümumilikdə
layihədən 32 min nəfərə yaxın sakin faydalanacaqdır.
Mərhələli şəkildə həyata keçirilən layihənin icrasına 2012-ci ilin aprel ayında başlanılmışdır. Birinci
mərhələdə su mənbəyində
- Qusarçayın məcrasında
məhsuldarlığı saniyədə 102
litr və ya sutkada 8813 kubmetr olan drenaj tipli suqə-

buledici qurğu tikilmiş, 17,4
km uzunluğunda magistral
su xətti çəkilmişdir. Qusar
şəhərini və ətraf kəndləri
dayanıqlı su ilə təmin etmək məqsədi ilə hər birinin
tutumu 1000 kubmetr olan
3 ədəd su anbarı, 2,8 km
uzunluğunda anbarlararası
su xətti və yeni xlorator binası inşa olunmuşdur.
Layihənin ikinci mərhələsində Qusar şəhərində
su və kanalizasiya şəbəkələrinin yaradılması nəzərdə
tutulur. Şəhər üzrə layihələndirilmiş 103 km içməli

su şəbəkəsinin 88,1 km-lik
hissəsi inşa edilmiş, 3118
ünvana birləşmə verilmişdir. Hazırda su şəbəkəsi ilə
paralel olaraq şəhərdə ka-

nalizasiya infrastrukturu da
yaradılır. Layihədə nəzərdə
tutulan 106 km kanalizasiya
şəbəkəsinin 97,5 km-lik hissəsində işlər yekunlaşmış,
5367 ünvana ev birləşməsi
verilmişdir.
Qusar şəhərində yaranacaq tullantı suları Xaçmaz rayonu ərazisində inşa
ediləcək və məhsuldarlığı
sutkada 70 min kubmetr
layihələndirilən tullantı sutəmizləyici qurğuda təmizlənəcək. Tullantı sularının
təmizləyici qurğuya ötürülməsi məqsədilə inşa edilən
kanalizasiya kollektorunun
tikintisi davam etdirilir. Bu
qurğuda Qusar şəhəri ilə
yanaşı, Quba və Xaçmaz şəhərlərinin də tullantı suları
təmizlənib zərərsizləşdiriləcəkdir.
Qeyd edək ki, “Kiçik
şəhərlərdə Su Təchizatı və
Kanalizasiya Layihəsi” çərçivəsində Qusar şəhəri ilə
yanaşı, Naftalan, Xaçmaz,
Xızı, Qobustan şəhərlərinin
su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması nəzərdə tutulur.
Hazırda bu şəhərlərdə tikinti-quraşdırma işləri davam etdirilir.
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“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti respublikanın iri
ş hər və rayon mərkəzləri ilə yanaşı, kənd və qəsəbələrin
şə
d içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması layihələridə
n icrasını davam etdirir. İçməli su çatışmazlığından
nin
ə yət çəkən Balakən rayonunun Hənifə kəndində icra
əziy
olu
olunan layihə uğurla başa çatdırılmışdır.
Yeni su təchizatı sisteminin açılış mərasimində
çıxış edən Balakən rayon
icra hakimiyyətinin başçısı İslam Rzayev Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı”na uyğun
olaraq bölgələrdə genişmiqyaslı infrastruktur layihələrinin həyata keçirildiyini
bildirmiş, ölkə rəhbərliyinin
kəndlərin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılmasını daim
diqqətdə saxladığını vurğulamışdır: “Son illər bölgələrdə həyata keçirilən su, təbii
qaz, yol layihələri regionların inkişafına böyük təkan
vermiş və əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasına
səbəb olmuşdur. Bu istiqamətdə əhalinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması
ilə bağlı görülən işlər xüsusi
qiymətləndirilməlidir. Hənifə kəndində istismara verilən su təchizatı sistemləri
kəndin sosial inkişafına böyük töhfədir“.
“Azərsu” ASC-nin “Birləşmiş Sukanal” MMC-nin
direktor müavini Ramin
Sadıqov bildirmişdir ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarına

uyğun olaraq bölgələrdə,
xüsusilə ucqar kəndlərdə
içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması istiqamətində

Балакян районунун Щянифя кяндинин
ичмяли су тяъщизаты йахшылашдырылыр
təxirəsalınmaz tədbirlər görülür: “Möhtərəm Prezident
İlham Əliyevin respublikanın hər bir şəhər və kəndinin

24 saat fasiləsiz və keyfiyyətli içməli su ilə təmin edilməsi barədə tapşırıqlarına
uyğun olaraq bu istiqamətdə bölgələrdə genişmiqyaslı
işlər həyata keçirilir. Hənifə
kəndində açılışını etdiyi-

miz su təchizatı sistemləri
qısa müddətdə yaradılmışdır. Artıq kəndin böyük bir
hissəsi keyfiyyətli içməli su
ilə təmin olunur. Layihənin

davamı olaraq su mənbəyinə yaxın küçələrdə paylayıcı
şəbəkənin yaradılması nəzərdə tutulur”.
Açılış mərasimində çıxış edən sakinlər kəndin ən
böyük qayğılarından olan
içməli su məsələsinin həllinə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə,
“Azərsu” ASC-nin kollektivinə minnətdarlıqlarını bildirmişlər.
1200 fərdi ev təsərrüfatından ibarət olan və 6500
nəfər sakinin yaşadığı Balakən rayonunun Hənifə kəndinin içməli su təchizatının
yaxşılaşdırılması
layihəsi
bir neçə mərhələdə həyata

keçirilmişdir. İlkin mərhələdə kənd ərazisində 500 kubmetr tutumu olan su anbarı
tikilmiş və 864 sakinin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılmışdır.
2011-ci ildə Hənifə kəndində 1 ədəd artezian quyusu qazılmış və 114 mm
diametrli polad borularla 2,4
km su xətti çəkilmişdir. Görülmüş işlər nəticəsində 270
fərdi ev təsərrüfatı olmaqla
945 nəfər sakin dayanıqlı içməli su ilə təmin edilmişdir.
Kəndin digər bir hissəsini su ilə təmin etmək
üçün 2016-cı ildə yeni subartezian quyusu qazılmış,
16 kubmetr tutumu olan 1
ədəd su çəni quraşdırılmışdır. Su mənbəyindən kəndə 90 mm diametrli polietilen borularla 1 km su xətti
çəkilmişdir. Bununla da 200
ev təsərrüfatı və ya 550 nəfər sakin içməli su ilə təmin
edilmişdir.
Ümumilikdə,
Hənifə
kəndində yeni su təchizatı sistemlərinin yaradılması
nəticəsində 2500-dək sakinin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılmışdır.
Qeyd edək ki, Balakən
rayonunun Hənifə kəndinin
bir hissəsi yerli bələdiyyənin
balansında olan su təchizatı
sistemlərindən istifadə edir.

16

May-Ийун 2016-ъы ил

BЦЛЛЕТЕН

Эянълярдя вятянпярвярлик щиссинин
ашыланмасында Щейдяр Ялийев ирсинин ролу
“Azərsu“ Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Qurğular Kompleksinin
konfrans zalında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin anadan olmasının 93-ci
ildönümünə həsr olunmuş “Gənclərdə vətənpərvərlik hissinin aşılanmasında Heydər Əliyev irsinin
rolu” mövzusunda tədbir keçirilmişdir.
Tədbirdə Su Təsərrüfatı İşçiləri
Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri Akif Məmmədov çıxış
edərək əsası ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulmuş gənclər siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini bildirmişdir. O, qeyd etmişdir ki, son illər
gənclərin ictimai-siyasi həyatda fəal
iştirakının təmin olunması, onların
sosial problemlərinin həlli, təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər
həyata keçirilir.
Tədbirə dəvət olunmuş Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
kafedra müdiri, professor Hidayət
Cəfərov ulu öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycan dövləti və xalqı qarşısın-

dakı xidmətlərindən danışaraq qeyd
etmişdir ki, ötən əsrin sonlarında
müstəqilliyini yenicə əldə etmiş bir
ölkədə iqtisadiyyatın yenidən qurulması, peşəkar ordunun yaradılması,
çevik və balanslaşdırılmış xarici siyasət kursunun həyata keçirilməsi,
hüquqi və demokratik dövlət quruculuğu məhz Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin
adı bağlıdır.
Ceyranbatan Su Təchizatı İdarəsinin rəis müavini Oruc Bayramov ulu

öndərin Azərbaycanda su təsərrüfatı sektorunun inkişafında xidmətlərindən danışmış, ümummilli liderin
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə həyata
keçirilmiş layihələr haqqında tədbir
iştirakçılarını məlumatlandırmışdır.
Tədbirin sonunda Su Təsərrüfatı
İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin şöbə müdiri Xəyalə
Məmmədova dövlət gənclər siyasətinə dəstək məqsədilə görülmüş işlər
və gələcəkdə reallaşdırılacaq layihələr barədə məlumat vermişdir.

Azadlıq prospekti və Cəfər Xəndan
küçəsində su xətləri yenilənir

Bakı
şəhəri Azadlıq
prospektində yol infrastrukturunun yenilənməsi ilə
əlaqədar aparılan əsaslı təmir-tikinti işləri çərçivəsin-

də “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti ərazidən keçən
magistral su xətlərinin dəyişdirilməsinə başlamışdır.
Prospektin Binəqədi ra-
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yonu ərazisində düşən keçən hissəsində metal borulardan ibarət magistral su
xətləri uzun müddət istismarda olmuş və normal su
təchizatının aparılmasına
imkan vermirdi. Yeni layihə çərçivəsində həmin xətlər müxtəlif diametrli polietilen borularla əvəzlənir.
Əsaslı yenidənqurma işləri
Azadlıq prospekti ilə yanaşı, Cəfər Xəndan küçəsində

Тел: (012) 431 47 67/87



də aparılır.
Ümumilikdə layihə çərçivəsində 4,5 km uzunluğunda su xətlərinin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
İşlərin vaxtında və keyfiyyətli icra edilməsi məqsədilə ikinövbəli iş rejimi tətbiq
olunub və əraziyə xeyli sayda texnika və işçi qüvvəsi
cəlb edilmişdir. İndiyədək
yenilənməsi nəzərdə tutulan su xətlərinin 1,8 km-lik
hissəsində işlər başa çatmışdır. Təmir-tikinti işləri yaxın
günlərdə yekunlaşdırılacaqdır.

Фаks: (012) 430 28 87
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