“АЗЯРСУ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИ
“Su həyat deməkdir,
təmiz su isə sağlam
həyat deməkdir”
İlham Əliyev
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Prezident İlham Əliyev: “Keçən il iqtisadi, maliyyə
sabitləşməsi ili olmuşdur. Bu il isə inkişaf ili olacaq”

İyulun 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin birinci yarısının
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə
həsr olunan iclası keçirilib.
Prezident İlham Əliyev 2017-ci ilin
birinci yarısında qarşıda duran bütün
vəzifələrin uğurla icra olunduğunu,
Azərbaycanın daha da gücləndiyini və
beynəlxalq əlaqələrinin dərinləşdiyini bildirdi. Ölkəmizdə keçirilən IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarına, Formula-1
Azərbaycan Qran-Prisinə və digər tədbirlərə toxunan ölkə başçısı 24-cü Xəzər
neft-qaz sərgi və konfransının dünya
miqyasında enerji sektorunda seçilmiş
tədbirlərdən biri olduğunu qeyd etdi: “Bunun ən gözəl göstəricisi ondan
ibarətdir ki, bu tədbirə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti cənab Tramp
məktub göndərmişdir. Mənə ünvanlanan məktub, əlbəttə ki, Xəzər neft-qaz
sərgi və konfransının əhəmiyyətini artırır, eyni zamanda, Amerika Birləşmiş
Ştatları tərəfindən Azərbaycanın icra etdiyi uğurlu enerji layihələrinə göstərilən
növbəti dəstəkdir. Əlbəttə ki, belə xoş
münasibət Amerika-Azərbaycan əlaqələrinin uğurlu inkişafı üçün yeni zəmin yaradır. Bir neçə gün bundan əvvəl
Amerikanın dövlət katibi ilə İstanbulda
görüşüm bir daha bizim strateji əlaqələrimizi təsdiqlədi və bu gün AmerikaAzərbaycan əlaqələri yeni mərhələyə
qədəm qoyur”.
Prezident İlham Əliyev xarici siyasətimizin əsas məsələsinin Ermənis-

tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi olduğunu, lakin bu ilin birinci
yarısında bu istiqamətdə heç bir nəticə
əldə edilmədiyinə təəssüfləndiyini bildirdi: “Bununla bərabər, hesab edirəm
ki, 2017-ci ildə münaqişənin həlli ilə
bağlı önəmli hadisələr də baş vermişdir
və Azərbaycanın haqlı mövqeyi daha da
böyük dəyər qazanmışdır.Ermənistan
həmişə danışıqları pozmağa və onlara
təzyiq artdıqca təxribat törətməyə çalışır. Növbəti təxribat bu ayın 4-də Füzuli
rayonunun Alxanlı kəndində baş verdi.
Bu, hərbi cinayətdir. Bu, erməni faşizminin təzahürüdür və bu cinayətə görə Ermənistan öz cavabını almışdır. Bu, misli
görünməmiş vəhşilikdir. Balaca Zəhranın və onun nənəsinin öldürülməsi erməni faşizminin eybəcər sifətini bütün
dünyaya göstərdi.Bu cinayət cavabsız
qalmadı. Azərbaycan ictimaiyyəti də
bunu bilir. Azərbaycan Ordusu düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdi. Bu zərbələr
nəticəsində bir çox işğalçı məhv edildi.
Balaca Zəhranın, onun nənəsinin qanı
yerdə qalmadı. Həmişə də belə olacaq”.
Altı ayın iqtisadi göstəricilərinin qaneedici olduğunu bildirən ölkə başçısı
qeyri-neft iqtisadiyyatının altı ayda 1,7
faiz artığını qeyd etmişdir: “Hesab edirəm ki, bu, xüsusilə indiki şəraitdə çox
yaxşı göstəricidir. Qeyri-neft sənayesi
daha çox artıb. Burada artım 4,4 faizdir.
Hesab edirəm ki, bu da mümkün olan
ən gözəl göstəricidir. Bu, onu göstərir ki,
islahatlar və apardığımız siyasət öz nəticəsini verir.Bizim valyuta ehtiyatlarımız artıb və bu günə 40,6 milyard dollar
təşkil edir. Bu da çox gözəl göstəricidir.
Çünki ilin əvvəlindən bu günə qədər

valyuta ehtiyatlarımız təxminən 3 milyard dollar artıb”.
Dövlət başçısı deyib ki, aqrar sahədə
yeni aqroparkların yaradılması sürətlə
gedir: "Bu proses geniş vüsət almışdır.
Bu günə qədər bizim təşəbbüsümüzlə
və maliyyə dəstəyi ilə 32 iri fermer təsərrüfatı yaradılmışdır. İndi 38 böyük
aqropark yaradılır. Özəl sektor bizim təşəbbüsümüzə çox məsuliyyətlə yanaşdı.
Tezliklə 38 aqroparkın yaradılması bizim ixrac potensialımızı böyük dərəcədə artıracaqdır".
Prezident İlham Əliyev yekun nitqi zamanı 2017-ci ilin iqtisadi inkişaf ili
olacağını öncədən söylədiyini qeyd etdi:
“Əldə edilmiş nəticələr əsas verir ki, bu
il inkişaf ili olacaqdır. Keçən il iqtisadi,
maliyyə sabitləşməsi ili olmuşdur. Bu il
isə inkişaf ili olacaq. Əminəm ki, bundan
sonrakı illərdə də Azərbaycan öz iqtisadi potensialını daha da gücləndirəcək".
İnfrastruktur layihələrinin icrasına
toxunan Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə də işlərin davam etdirildiyini,
qazlaşdırma səviyyəsi artıq 93 faizə çatdığını, elektrik təsərrüfatının yeniləndiyini, içməli su layihələrinin icra edildiyini bildirdi: “Kifayət qədər vəsait var və
gələn il də bu proses davam etdiriləcək.
Artıq bir çox şəhərlərimizdə içməli su
məsələsi həll olunub”.
Müşavirədə ekologiya və təbii sərvətlər naziri Hüseynqulu Bağırov, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri
Kərəm Həsənov və “Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə ilin altı
ayının yekunlarına dair məruzələrlə çıxış etdilər.
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Формула-1 Азярбайъан Гран-Приси баша чатмышдыр
Bakıda dünyanın ən
nüfuzlu idman yarışlarından biri - Formula-1
Azərbaycan Qran-Prisi
iyunun 25-də uğurla başa çatdı. Odlar yurdunun
paytaxtı Bakı öz tarixində növbəti dəfə mötəbər
beynəlxalq idman yarışına ev sahibliyi etmişdir.
Prezident İlham Əliyev,
birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Formula-1 üzrə dünya çempionatının səkkizinci mərhələsinin
- Azərbaycan Qran-Prisinin
açılış mərasiminə və final
yarışına baxmışlar. Sonra
Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ifa olunmuş, Formula-1 Azərbaycan
Qran-Prisinin final mərhələsinə start verilmişdir.
Bakı trekinin uzunluğu 6
kilometr, ümumu məsafəsi
isə 306 kilometrdir. Pilotlar
20 çətin döngəsi olan trekdə
51 dövrə vurmuşlar. Təhlükəsizliyin ən yüksək səviyyədə təmin olunduğu Bakı
treki ən sürətli yarışlar kateqoriyasına daxildir. Trek Bakının tarixi məkanlarından,
dəniz sahilindən keçməklə
azarkeşlərdə xoş ovqat yaratmışdır. Yarışları 30 mindən çox tamaşaçının izləməsi
üçün tras boyunca hər cür şərait yaradılmışdır. Trekin ən
geniş yerinin eni 13, ən dar
hissəsinin eni isə İçərişəhər
ətrafında, o cümlədən 7-ci və
8-ci döngələrdə 7,6 metr təşkil edirdi.
Yarışın birinci günündə
pilotlar Bakı şəhər halqasında iki sərbəst yürüşdə güclərini sınamışlar. İlk sərbəst
yürüşdə “Red Bull Racing”
komandasının pilotu Maks
Ferstappen birinci olmuşdur.
Pilot 1 dəqiqə 44,410 saniyəlik nəticə ilə bütün rəqiblərini qabaqlamışdır.

Azərbaycan
Qran-Prisinin ikinci günündə Formula-1 Azərbaycan QranPrisinin
start
düzülüşü
müəyyənləşmişdir.
Formula-1 Azərbaycan
Qran-Prisinin qalibi “Red
Bull Racing” komandasının
üzvü Daniel Rikkiardo oldu.
Pilot məsafəni 2 saat 3 dəqiqə 55 saniyəyə qət etdi. İkinci
yerə “Mercedes” komandasının üzvü Valtteri Bottas çıxdı.
Üçüncü yerdə isə “Williams”
komandasının pilotu kanadalı Lans Strol qərarlaşdı.
Konstruktorlar kubokunun
sahibi isə “Red Bull Racing”
komandası oldu.
Qalibin şərəfinə Avstriyanın və Avstraliyanın dövlət
himnləri səsləndirilmişdir.
Sonra qaliblərə mükafatlar
təqdim olunmuşdur. Bununla da Formula-1 üzrə dünya çempionatının səkkizinci mərhələsi - Azərbaycan
Qran-Prisi başa çatmışdır.

hibliyi edir. Belə ki, Bakıda
keçirilən yarış zamanı avtomobillər Dənizkənarı Bulvar
boyunca və şəhərin ən qədim
hissəsi olan, UNESCO-nun
dünya irsi siyahısına daxil
edilən İçərişəhər Tarix-Memarlıq Qoruğunun ətrafında
dövr edirlər. Beləliklə, yarışı
izləyən televiziya tamaşaçıları və qonaqlar Azərbaycan
paytaxtının tam simasını
görmək imkanı qazanırlar.

Qeyd edək ki, Formula-1
Azərbaycan Qran-Prisi dünyada böyük maraq toplayıb.
Almaniyalı Herman Tilke tərəfindən layihələndirilən şəhər trası nadirliyi ilə seçilir.
Ona görə ki, Monte-Karlo,
Melburn, Monako və Sinqapur kimi Azərbaycan QranPrisi də şəhər trasına ev sa-

Beləliklə, bu il keçirilən
8 Qran-Prinin üçündə qalib
gələn “Ferrari”nin almaniyalı pilotu Sebastian Vettel
153 xalla çempionata liderlik
edir. “Mercedes”in britaniyalı pilotu Luis Hamilton 139
xalla ikinci, onun komanda
yoldaşı, finlandiyalı Valtteri
Bottas isə 111 xalla üçüncü

sırada qərarlaşmışlar. Bakı
Qran-Prisinin qalibi, “Red
Bull Racing” komandasının
avstriyalı pilotu David Rikkiardo isə 92 xalla dördüncü
sıradadır.
Formula-1
birnəfərlik,
açıq təkərli avtomobil yarışları üzrə dünya çempionatıdır. Bu yarışlar 1950-ci ildən
etibarən müntəzəm olaraq
keçirilir. Qeyri-rəsmi olaraq,
Formula-1 sürücüləri pilot,
avtomobillər isə bolid adlandırılır. Formula-1 yarışları Beynəlxalq Avtomobil
Federasiyasının
müəyyən
etdiyi qaydalara əsasən təşkil olunur. Yarışlar il ərzində
müxtəlif ölkələrdə keçirilən
mərhələlərdən ibarət olur.
Hər mərhələyə Qran-Pri adı
verilir. İlin sonunda bütün
Qran-prilərdən
toplanan
xalların əsasında pilotlar və
komandalar arasında qalib
müəyyənləşdirilir və mükafatlandırılır. Formula-1 yarışları dünyada ən çox tamaşaçı
auditoriyasına sahib yarışlardan biridir. 1950-ci ildə keçirilən ilk yarışda kuboku “Alfa
Romeo” komandası və onun
italiyalı pilotu Cüzeppe Farina qazanıb. Ən çox çempion
adına “Ferrari” komandasının əfsanəvi alman pilotu
Mixail Şumaxer sahib olub.
O, Formula-1 yarışlarında
yeddi dəfə çempion olub.
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5 ийун - "Су тясяррцфаты вя мелиорасийа

İyunun 5-də su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri peşə bayramını qeyd
etmişlər. 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” ASC və Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin kollektivləri Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri, görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyevin xatirəsini yad
edib, məzarı önünə əklil qoymuşlar. Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə
xanım Əliyevanın da xatirəsi yad olunub,
məzarı üstünə gül dəstələri düzülmüşdür.
Sonra Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda
canlarından keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsi anılmış, “Əbədi məşəl”
abidəsinin önünə əklil qoyulmuşdur.
Daha sonra “Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü” peşə bayramı münasibəti ilə “Ümummilli lider Heydər Əliyev
Azərbaycanın su təsərrüfatı və meliorasiya sahəsinin yaradıcısı və müəllifidir”
mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçirilmişdir.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Aqrar siyasət məsələləri üzrə köməkçisi-şöbə müdiri Azər Əmiraslanov son illər su təsərrüfatı və meliorasiya
sahəsində irimiqyaslı layihələrin həyata
keçirildiyini xatırladaraq qeyd etmişdir
ki, bu sahədə görülmüş işlər kənd təsərrüfatının inkişafına və əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.

Sonra A.Əmiraslanov su təsərrüfatı və
meliorasiya sistemində səmərəli fəaliyyətlərinə görə bir qrup əməkdaşın fəxri adlar və medallarla təltif olunması haqqında
Prezident İlham Əliyevin sərəncamlarını
oxumuşdur.
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASCnin sədri Əhməd Əhmədzadə qədim
suvarma əkinçiliyi ənənəsi olan Azərbaycanda meliorasiya və irriqasiya işlərinə
keçən əsrin əvvəllərində başlanılsa da, bu
sahənin əsas inkişafı ulu öndərin respublikamıza rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərə təsadüf etdiyini bildirmişdir. Həmin
illərdə meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində quruculuq işləri geniş vüsət almış,

iri su anbarları, çoxlu sayda hidroqovşaqlar, nasos stansiyaları, müasir meliorasiya
və irriqasiya sistemləri tikilib istifadəyə
verilmiş, suvarılan torpaqların ümumi
sahəsi 1,5 dəfədən çox artmışdır: “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, kollektor-drenaj şəbəkələrinə malik meliorasiya və su
təsərrüfatı kompleksi fəaliyyət göstərir.
Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə həyata
keçirilmiş böyük infrastruktur layihələri
- Şəmkirçay və Taxtakörpü su anbarları,
Taxtakörpü-Ceyranbatan su kanalı qısa
müddətdə tikilərək istismara verilmiş və
hazırda ölkə iqtisadiyyatının inkişafına
töhfələr verməkdədir”.
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov çıxış edərək bildirmişdir ki, su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü peşə
bayramının təsis edilməsi ölkə başçısının
su təsərrüfatı işçilərinin əməyinə verdiyi
qiymət və göstərdiyi diqqətin bariz nü-
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ишчиляри эцнц" пешя байрамыдыр

munəsidir. “Azərsu” ASC-nin sədri Azərbaycanın su təsərrüfatı sektorunun böyük
tarixi yol keçdiyini xatırladaraq bu sahədə ulu öndər Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərindən danışmışdır: “İstehlakçıların
içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş layihələrin əsas hissəsi
ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli liderin rəhbərliyi ilə Kür
və Ceyranbatan su mənbələrindən istifadə
sahəsində həyata keçirilmiş tədbirlər bu
gün Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasının
içməli su təchizatında müstəsna rol oynayır. Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüskarı olduğu və Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə həyata keçirilmiş OğuzQəbələ-Bakı su kəməri layihəsi Bakı şəhərinin içməli su təchizatında müstəsna
əhəmiyyət daşıyır. 2010-cu ildə istismara
verilmiş kəmər Azərbaycanın müstəqillik
illərinin ən böyük infrastruktur layihəsi
kimi tarixə düşmüşdür. Dövlət başçısının
iştirakı ilə istismara verilmiş Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular
Kompleksi Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrin içməli su təchizatında mühüm rol oynayır. Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq, hazırda şəhər və
rayon mərkəzlərində içməli su təchizatı
və kanalizasiya infrastrukturlarının yenidən qurulması layihələri uğurla davam
etdirilir”.
Q.Hüseynov qeyd etmişdir ki, Külüllü su mənbəyi, Şirvan-Muğan, Sabirabad-

Saatlı, magistral su kəmərlərinin, həmçinin Xanbulançay, Mingəçevir və Quba
sutəmizləyici qurğularının istismara verilməsi regionlarda əhalinin keyfiyyətli
içməli su ilə təminatına mühüm töhfələr
vermişdir. Hazırda 44 şəhər və rayon mərkəzində su və kanalizasiya layihələrinin
icrasına başlanılamışdır. İndiyədək həmin
şəhərlərin 20-də həm su, həm də kanalizasiya şəbəkəsinin, 8-də isə su şəbəkəsinin
tikintisi yekunlaşmışdır. Ötən müddətdə şəhər və rayon mərkəzləri ilə yanaşı,su qıtlığı müşahidə olunan 350-dən çox
kənddə həyata keçirilmiş layihələrdən 360
mindən çox insan faydalanmışdır.
Dövlət başçısının ərzaq təhlükəsizliyinin və ixrac potensialının artırılmasının
təmin edilməsi barədə tapşırıqlarına uyğun olaraq “Azərsu” ASC Zərdab, Hacıqabul və Şamaxı rayonları ərazisində əkin
sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının

yaxşılaşdırılması məqsədilə layihələr icra
edir.
Ümumilikdə, “Azərsu” ASC-nin 13 illik fəaliyyəti dövründə 7500 km magistral
və paylayıcı su xətti, 2800 km kanalizasiya
kollektoru və xətti, 4 sutəmizləyici qurğu,
221 su anbarı, 110 su və kanalizasiya-nasos stansiyası tikilib, 292 artezian və subartezian quyusu qazılıb.Görülmüş işlər
nəticəsində mərkəzləşdirilmiş qaydada
içməli su ilə təmin olunan əhalinin sayı
2 dəfədən çox artaraq 4 milyon 500 mini
keçmişdir. Hazırda ölkə üzrə xidmət göstərilən əhalinin 65,9, Bakı şəhərində isə
80,8 faizi fasiləsiz rejimdə içməli su ilə təmin edilir.
Konfransda Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri Eldar İbrahimov,
Baş nazirin müşaviri Musa Məmmədov,
Su Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri Akif
Məmmədov, Kənd Təsərrüfatı, Qida Sənayesi İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Tofiq Quliyev ölkəmizdə
su təsərrüfatı və meliorasiya sektorunda
görülmüş işlərin əhəmiyyətindən danışmış, bu sahədə çalışan işçilərin əməyini
yüksək qiymətləndirmişlər.
Tədbirdə konfrans iştirakçıları adından Prezident İlham Əliyevə müraciət
qəbul edilmişdir. Konfrans Azərbaycan
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı və “Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətlərinin fəaliyyətindən bəhs edən filmlərin nümayişi ilə
başa çatmışdır.
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lət siyasətinə su təsərrüfatı
işçiləri özünəməxsus töhfələr
verməkdədir. Peşə bayramının təsis edilməsi və bayram
ərəfəsində həmkarlarımızın
bir qrupunun mükafatlandırılması ölkə başçısının su təsərrüfatı işçilərinin əməyinə
verdiyi qiymət, bu sahənin
inkişafına göstərdiyi diqqətin bariz nümunəsidir. Əminəm ki, çoxminli su təsərrüfatı işçiləri bundan sonra

dağ rayon Sukanal İdarəsinin rəisi Əhliman Mansurov,
“Tərəqqi” medalı ilə təltif
olunmuş “Bakı Sukanal”
İdarəsinin rəis müavini Əlizadə Nəsirov su təsərrüfatı
işçilərinin əməyinə verdiyi
qiymətə görə ölkə başçısına
minnətdarlıqlarını bildirmiş
və qeyd etmişlər ki, əhalinin
sosial rifahının yüksəldilməsi istiqamətində ölkə rəhbərliyinin həyata keçirdiyi siyasətə su təsərrüfatı işçiləri
bundan sonra da öz töhfələrini verəcəklər.
Su təsərrüfatının inkişafında xidmətləri olan və
əmək fəaliyyətində fərqlə-

5 iyun – “Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü”
peşə bayramı ərəfəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə “Əməkdar mühəndis” fəxri
adı almış və “Tərəqqi” medalına layiq görülmüş, həmçinin “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin əmri ilə
“Fəxri Fərman”la təltif olunmuş əməkdaşlara mükafatların təqdim olunması mərasimi keçirilmişdir.
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov təltif
olunmuş əməkdaşları təbrik
edərək bildirmişdir ki, son
illər su təsərrüfatı sektoru
yeni inkişaf dövrünə qədəm
qoymuşdur. İstehlakçıların
içməli su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması
məqsədi ilə möhtərəm Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq ölkə
miqyasında
genişmiqyaslı
işlər görülmüş, mühüm layihələr həyata keçirilmişdir.
Əhalinin sosial vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına hesablanmış su təchizatı layihələrinin icrasında su təsərrüfatı
işçilərinin böyük xidmətləri
olmuşdur.
Su təsərrüfatı və meliorasiya sahəsi işçilərinin əməyini yüksək qiymətləndirən
Prezident İlham Əliyevin
14 may 2014-cü il tarixində
imzaladığı sərəncamla iyun
ayının 5-i “Su təsərrüfatı
və meliorasiya işçiləri günü” peşə bayramı təsis edil-

mişdir. Hər il peşə bayramı ərəfəsində bir qrup su
təsərrüfatı işçisi fəxri adlar
və medallarla təltif olunur.
Prezident İlham Əliyevin
2017-ci il iyun ayının 3-də
imzaladığı
sərəncamlarla su təsərrüfatı sahəsində
səmərəli fəaliyyətinə görə
“Azərsu” ASC-nin 2 əməkdaşı “Əməkdar mühəndis”
fəxri adına layiq görülmüş,
12 əməkdaşı isə “Tərəqqi”
medalı ilə təltif olunmuşdur:
“Azərbaycan vətəndaşlarının
sağlamlığının qorunmasına
və sosial rifahının yüksəldilməsinə istiqamətlənmiş döv-

da var qüvvəsi ilə çalışaraq
qarşıya qoyulmuş vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcək,
onlara göstərilən etimadı
doğruldacaqlar”.
“Əməkdar
mühəndis”
fəxri adına layiq görülmüş
“Azərsu” ASC-nin Su mənbələri və magistral kəmərlərin idarə olunması şöbəsinin
rəisi Rasim Quliyev və Qara-

nən 107 əməkdaş “Azərsu”
ASC sədrinin əmri ilə Fəxri
Fərmana layiq görülmüşdür.
Sonra su təsərrüfatı sahəsində səmərəli fəaliyyətinə
görə təltif olunmuş “Azərsu”
ASC əməkdaşlarına “Əməkdar mühəndis” fəxri adının
vəsiqələri, “Tərəqqi” medalları və fəxri fərmanlar təqdim olunmuşdur.

BЦЛЛЕТЕН
Yeni Azərbaycan Partiyası “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti ərazi
ilk partiya təşkilatının
hesabat-seçki konfransı
keçirilmişdir.
Konfransda ilk ərazi partiya təşkilatı İdarə Heyətinin üzvü Etibar Məmmədov
partiyanın yaranma tarixi,
inkişaf mərhələləri, ölkənin
ictimai-siyasi
həyatındakı
müstəsna rolundan danışmış, su təsərrüfatı işçiləri istehsalat sahələrində vəzifə
borclarını şərəflə yerinə yetirməklə yanaşı, partiya həyatında da xüsusi fəallıq-ları
ilə seçildiklərini bildirmişdir.
YAP “Azərsu” ASC üzrə
ərazi ilk partiya təşkilatının sədri Heydər Abbasov
hesabat məruzəsi ilə çıxış etmişdir. Qeyd olunmuşdur
ki, ötən dövrdə partiyanın
qurucusu, ümummilli lider
Heydər Əliyev ideyalarının
yaşadılması,
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti,
Yeni Azərbaycan Partiyasının
sədri İlham Əliyevin uğurlu

daxili və xarici siyasətinin,
ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi sahələrində əldə
olunan nailiyyətlərinin ictimaiyyət arasında geniş təbliğ
edilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər görülmüşdür.
Eyni zamanda YAP-ın proqram və prinsiplərinin təbliği,
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partiya sıralarının genişləndirilməsi işlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Hazırda
“Azərsu” ASC ərazi ilk partiya təşkilatının 2463 üzvü var
və onların 51,6 faizini gənclər
təşkil edir. Bu gün daha 44
nəfər YAP üzvlüyünə qəbul
üçün müraciət etmişdir ki, bu
da partiyanın sıralarının günbəgün genişlənməsinin bariz
nümunəsidir.
“Azərsu” ASC üzrə ərazi

hesabat dövrü ərzində fəaliyyətini qənaətbəxş qiymətləndirmişlər.
Tədbirdə çıxış edən YAP
Yasamal rayon təşkilatının
sədri Tağı Əhmədov ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında
partiyanın xidmətlərindən
danışmış, ümummilli lider
Heydər Əliyev ideyalarının
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirildiyini bildirmişdir: “Ye-

ilk partiya təşkilatının üzvləri
Günel Eldarova, Anar Cəbrayıllı, Əbülfəz Kərimzadə
hesabat dövründə təşkilatın
fəaliyyəti ilə bağlı çıxış etmişlər.
Konfrans iştirakçıları yekdilliklə YAP “Azərsu” ASC
ərazi ilk partiya təşkilatının

ni Azərbaycan Partiyasının
yarandığı gündən öz siyasi
xəttinə sadiqliyi, xalq, dövlət qarşısında xidmətləri, ölkəmizin bir-birini əvəzləyən
uğurları onun cəmiyyətdəki
mövqeyini daha da möhkəmləndirmiş,
ümumxalq
partiyası olduğunu təsdiq-

ləmişdir. YAP “Azərsu” ASC
ilk ərazi partiya təşkilatının
fəaliyyəti qənaətbəxş hesab
edilməli, partiya sıralarına
gənclərin axını fərəhləndirici
hal kimi qiymətləndirilməlidir".
“Azərsu” ASC-nin sədri
Qorxmaz Hüseynov YAPnın yaranma tarixi, keçdiyi
inkişaf yolu haqqında fikirlərini söyləyərək qeyd etmişdir ki, xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyev siyasi
kursunun möhtərəm Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilməsi nəticəsində ölkəmiz inkişaf edir
və hər bir vətəndaş müstəqil
dövlətimizlə qürur duyur.
“Ulu öndər Heydər Əliyevin
“Yeni Azərbaycan Partiyası
dünənin, bu günün və gələcəyin partiyasıdır” fikri, bu
gün partiyanın devizinə çevrilmişdir. Birmənalı şəkildə
demək olar ki, Azərbaycan
xalqı ümummilli liderin siyasi kursuna
sədaqətini
daim nümayiş etdirir və bu
siyasətin alternativi olmadığını qəbul edir. Ümidvarıq
ki, partiya üzvlərimiz möhtərəm Prezident İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi
kursun həyata keçirilməsinə,
əhalinin içməli su təchizatı
və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına layiqli töhfələrini
verəcəklər”.
Sonra təşkilati məsələlərə
baxılaraq 13 nəfərdən ibarət
İdarə Heyəti formalaşdırılmışdır. İdarə Heyəti tərəfindən Heydər Abbasov YAP
“Azərsu” ASC ərazi ilk partiya təşkilatının sədri, Günay
Məmmədli və Qafar Mədətov isə sədr müavinləri seçilmişlər.
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BЦЛЛЕТЕН

Су Тясяррцфаты Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы
Республика Комитясинин III гурултайы кечирилмишдир
Su Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin (STİHİRK) 3-cü qurultayı keçirilib.
Komitənin sədri Akif
Məmmədov işçilərin əmək
şəraitinin yaxşılaşdırılması
və sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində
görülən işlər barədə məlumat verib.
STİHİRK-nin Təşkilati
və Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin rəisi Xəyalə Məmmədova təşkilatın ötən 5
ildəki fəaliyyəti ilə bağlı
təqdimatla çıxış edib. Komitənin Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri Aydın
Rəfiyev, “Sukanal” Elmi
Tədqiqat və Layihə İnstitutu Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Elman İsgəndərli, “Azərsu” ASC-nin
Sosial İnkişaf və motivasiya
şöbəsinin aparıcı mühəndisi
Günay Məmmədli işçilərin
hüquqi mənafelərinin qorunması və sosial rifahının
yaxşılaşdırılması istiqamətində görülmüş işlər barədə
məlumat verib.
Qurultayda iştirak edən
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının sədri Səttar Mehbalıyev
ötən müddətdə STİHİRKnin
fəaliyyətində nəzərə

çarpacaq müsbət dəyişikliklərin müşahidə olunduğunu
qeyd edib. Konfederasiya
sədri “Azərsu” ASC-də işçilərə yaradılan əmək şəraitini, əməyin mühafizəsi
və sosial təminat məsələləri
bağlı görülən işləri yüksək
qiymətləndirərək müvafiq
tövsiyələrini verib.
S.Mehbalıyev Azərbaycanda su təsərrüfatının inkişafında qazanılan nailiyyətlərə və işçilərin sosial
problemlərinin
həllində
göstərdiyi əvəzsiz xidmət-

gümüş xatirə nişanı ilə təltif olunduğunu bildirib və
mükafatı “Azərsu” ASC-nin
sədrinə təqdim edib. Q.Hüseynov işçilərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
sahəsində göstərdiyi xid-

lərə görə, “Azərsu” ASC-nin
sədri Qorxmaz Hüseynovun
MDB və Baltikyanı ölkələrin
Ümumhəmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının 25 illik

mətlərə görə STİHİRK tərəfindən təsis edilmiş “Ən
yaxşı sosial tərəfdaş” mükafatına da layiq görülüb.
“Azərsu” ASC-nin sədri

təltiflərə görə minnətdarlığını bildirib. Əhalinin içməli
su təchizatı və kanalizasiya
xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlər və
həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verən
Səhmdar Cəmiyyətin sədri su təsərrüfatı sektorunda
çalışanların əmək şəraitinin və sosial təminatlarının
yaxşılaşdırılmasına xüsusi
diqqət yetirildiyini bildirib: “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətində fədakar və
zəhmətkeş əmək kollektivi
formalaşıb. İşçilərin normal
iş şəraitinin təmin edilməsi, onların hüquq və mənafelərinin qorunması, sosial
təminatının
yaxşılaşdırılması məsələlərinə xüsusi
diqqət yetirilir. Bu sahədə
sahə həmkarlar təşkilatı ilə
sıx əməkdaşlıq mövcuddur. Bundan sonra da birgə
fəaliyyət sayəsində işçilərin
sosial problemlərinin həlli
diqqətdə saxlanılacaq”.
Sonra təşkilati məsələlərə baxılıb, STİHİRK sədrliyinə seçkilər keçirilib. Akif
Məmmədov növbəti müddətə komitənin sədri seçilib.
Qurultayın sonunda fəaliyyətində fərqlənən həmkarlar təşkilatlarının üzvləri
mükafatlandırılıb.

BЦЛЛЕТЕН

Azərbaycan Hökuməti və Səudiyyə İnkişaf Fondunun
birgə maliyyələşdirdiyi “Xırdalan şəhərinin su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin genişləndirilməsi və yenidən qurulması layihəsi” çərçivəsində Abşeron rayonu
Xırdalan şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya
sistemləri yenidən qurulacaq. İyul ayının 10-da layihə
üzrə tikinti işlərinin təməlqoyma mərasimi keçirilib.

reallaşdırır. Azərbaycan Hökuməti və Səudiyyə İnkişaf
Fondunun birgə maliyyəsi
ilə həyata keçirilən layihə
Xırdalan şəhərinin həm içməli su, həmdə kanalizasiya
probleminin tam həllinə imkan verəcəkdir".
Xırdalan şəhərinin içməli
su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi 2035-ci ilədək
perspektiv inkişaf nəzərə
alınmaqla 200 min nəfərin
içməli su və kanalizasiya
xidmətlərindən istifadəsinin
yaxşılaşdırılmasına hesablanmışdır.
Layihəyə əsasən, Xırdalan şəhərinə içməli su
Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular
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yaradılacaq, 21200 ünvana
ev birləşməsi veriləcək və
hər bir abunəçi sayğacla təmin olunacaq. Yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunması
məqsədilə şəhər ərazisində
570 yanğın hidrantının quraşdırılması da nəzərdə tutulur.
Layihə çərçivəsində Xırdalan şəhərinin kanalizasiya
infrastrukturu da yenidən
qurulacaq. Şəhərdə 109 km
uzunluğunda kanalizasiya
şəbəkəsi yaradılacaq, kanalizasiya quyuları tikiləcək, ev
birləşmələri veriləcək.
Layihə üzrə tikinti-quraşdırma işlərinin 2019-cu ildə
başa çatdırılması planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, Badamdar

Хырдалан шящяриндя инфраструктурун
йенидян гурулмасына башланылмышдыр
Mərasimdə çıxış edən
Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə
Gülməmmədova son illər
Xırdalan şəhərinin əhalisinin
2 dəfədən çox artdığını, bu
səbəbdən mövcud su və kanalizasiya şəbəkəsinin şəhəri
tam əhatə etmədiyini bildirdi: “Bu gün təməli qoyulan
içməli su və kanalizasiya
layihəsi bütün şəhəri əhatə edəcək. Abşeron sakinləri
hər zaman cənab Prezident
İlham Əliyevin diqqət və
qayğısını hiss edib və hesab
edirik ki, bu layihə ölkə başçısının yerli sakinlərə böyük
hədiyyəsidir. İnanıram ki,
bu layihənin icrası nəticəsində bütün şəhər əhalisinin
içməli su problemi öz həllini tapacaq, sakinlər fasiləsiz
və keyfiyyətli içməli su ilə
təmin olunacaq”.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Etibar Məmmədov ölkə əhalisinin fasiləsiz
və keyfiyyətli içməli su ilə

təmin olunması istiqamətində görülən işlər barədə
məlumat verərək bildirdi
ki, hazırda respublikanın
əksər şəhər və rayon mərkəzlərində, həmçinin Bakıətrafı qəsəbələrdə içməli
su və kanalizasiya layihələri
icra olunur: "Azərsu” ASC 7
beynəlxalq maliyyə instiutu
ilə əməkdaşlıq edir və bu qurumlarla 20-dən artıq layihə

Kompleksindən veriləcək.
Bu məqsədlə CeyranbatanZirə magistral kəmərinin
marşrutu üzərində hər birinin tutumu 10 min kubmetr
olan 2 su anbarı tikiləcək
və anbarlardan şəhərə 4,5
km magistral su xətləri çəkiləcək. Xırdalan şəhərində
ümumi uzunluğu 168 km
olan paylayıcı su şəbəkəsi

qəsəbəsinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması
layihəsi də Azərbaycan Hökuməti ilə Səudiyyə İnkişaf
Fondu tərəfindən maliyyələşdirilir. Qəsəbədə tikinti
quraşdırma işlərinin birinci
mərhələsi üzrə işlərin 2017ci ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulur.
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Абшерон йарымадасында субасма тящлцкяси олан
яразилярдя лайищялярин иърасына башланылмышдыр
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Bakı şəhərində
yağış sularının yığılma təhlükəsi olan avtomobil yolları və ərazilərdə səth sularının kənarlaşdırılması üçün
kompleks tədbirlərin görülməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncamından irəli
gələn vəzifələrin icrasına başlamışdır.
Sərəncama əsasən, Bakı şəhərində kanalizasiya
və yağış suları infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi
məqsədilə 2017-ci ilin dövlət büdcəsindən “Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə
14,7 milyon manat vəsait
ayrılmışdır. Bu vəsait hesabına Abşeron yarımadasının müxtəlif ərazilərində 13
layihənin həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Artıq
layihələr üzrə tikinti-quraşdırma işlərinə başlanılmışdır. “Azərsu” ASC-nin
Planlaşdırma və keyfiyyətə
nəzarət departamentinin
rəisi Bahadur Kəngərli bildirmişdir ki, bu layihələr
hazırlanarkən intensiv yağıntılar zamanı subasma
hallarının baş verdiyi kritik ərazilər müəyyənləşdirilmişdir: “Bakı şəhərinin
bəzi ərazilərində yağış və
kanalizasiya infrastrukturunun olmaması intensiv
yağıntılar zamanı problemlər yaradırdı. Subasma hallarının aradan qaldırılması
məqsədilə “Azərsu” ASC tərəfindən mütəmadi profilaktiki tədbirlər görülsə də,
kompleks layihələrin reallaşdırılmasına ehtiyac vardır. Bu baxımdan aidiyyatı
qurumların mütəxəssisləri
ilə birlikdə subasma halları daha çox müşahidə olunan ərazilər, su yığılmalarının səbəbləri araşdırılmış
və problemin həlli yolları
müəyyənləşdirilmişdir. Ey-

ni zamanda Abşeron yarımadasında bir sıra göllərin
su səviyyəsinin tənzimlənməsi nəzərə alınmışdır”.
Qısa müddətdə Səhmdar Cəmiyyətin mütəxəssisləri tərəfindən layihələr hazırlanmış və inşaat işlərinə
başlanılmışdır. Bu layihələr
arasında göllərin su səviyyəsinin tənzimlənməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

İntensiv yağıntılar zamanı suyun səviyyəsi artaraq daşma halları baş verən
göllərdən biri də Abşeron
rayonunun
Məhəmmədi
kəndində yerləşən eyniadlı
göldür. Səhmdar Cəmiyyətin sifarişi əsasında göldə su
səviyyəsinin tənzimlənməsi
üçün 1000-1200 millimetr
diametrli borularla ümumi
uzunluğu 4,7 kilometr olan
kollektorun tikintisinə başlanıb. Kollektorun göldən
açıq kanala qədər olan hissəsi qısa müddətdə tikilərək istismara verilib. Göldə
suyun səviyyəsi azaldıqdan

sonra kollektor gölün içərisinə doğru daha 200 metr
məsafədə uzadılacaq və burada sugötürücü kamera tikiləcək.
Eyni zamanda Böyükşor
gölünün səviyyəsinin tənzimlənməsi layihəsi çərçivə-

sində 1,4 km uzunluğunda
kanalizasiya kollektorunun
tikintisi yekunlaşmışdır. Bu
layihə çərçivəsində digər
infrastrukturların yaradılması işləri həyata keçirilir.
Cari ilin payız mövsümünə qədər layihələr üzrə
nəzərdə tutulmuş işlərin
başa çatdırılması planlaşdırılır. Bu layihələrin icrası
nəticəsində subasma təhlükəsi olan ərazilərdə su yığılmalarının qarşısı alınacaq,
göllərin daşması və yaşayış
evlərinə ziyan vurması kimi
təhlükələr aradan qaldırılacaq.

İcra olunacaq layihələr:
1. Ziya Bünyadov prospekti
boyu kollektorun tikintisi.
2. Nərimanov rayonu Əliyar
Əliyev küçəsi boyu kollektorun
tikintisi.
3. Böyükşor gölünün səviyyəsinin tənzimlənməsi üçün kollektorun tikintisi.
4. Binəqədi şosesi boyu kollektorun tikintisi.
5. Yasamal rayonu Dadaş
Bünyadzadə küçəsi boyu kollektorun tikintisi.
6. Sabunçu rayonu ərazisində kollektorun tikintisi.
7. Məhəmmədi gölündə su
səviyyəsinin
tənzimlənməsi
üçün kollektorun tikintisi.
8. Taşağıl və Böyükşor gölünün su səviyyəsinin saxlanılması və su keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün sistemlərin
tikintisi.
9. Sabunçu rayonu “Şuşa”
şəhərciyinin ətraf ərazilərində
yağış sularının kənarlaşdırılması üçün kollektorun tikintisi.
10. Ramana Südçülük Sovxozunun ərazisində yağış suları
kollektorunun tikintisi.
11. Yasamal rayonu Əhməd
Cəmil küçəsi boyu yağış suları
kollektorunun tikintisi.
12. Xətai rayonu Yusif Səfərov küçəsi boyu yağış suları kollektorunun tikintisi.
13. Xətai rayonu Kazımağa
Kərimov küçəsi boyu yağış suları kollektorunun tikintisi.

BЦЛЛЕТЕН
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Зярдаб районунда суварма лайищясинин иърасы йекунлашмышдыр

2017-ci il yanvarın 30-da keçirilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının üçüncü ilinin yekunlarına həsr olunan konfransda Prezident İlham
Əliyevin əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması
barədə tapşırıqlarına əsasən, “Azərsu” ASC tərəfindən həyata keçirilən ilk
layihənin icrası uğurla yekunlaşmışdır.
Zərdab rayonunda 10 min hektar
ərazinin suvarma təminatının yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutan layihə yeni
torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə
cəlb edilməsinə imkan yaradacaq.
Yeni suvarma infrastrukturunun istismara verilməsi mərasimində Zərdab
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Lütvəli Babayev ölkə rəhbərliyinin aqrar
sektora böyük diqqət və qayğısından
danışaraq bildirmişdir ki, bu layihə əkin
sahələrinin dövriyyəyə cəlb edilməsi
məqsədi ilə reallaşdırılan ilk suvarma
layihəsidir. Yeni layihənin icrası nəticəsində minlərlə hektar torpaq sahəsində
müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları yetişdiriləcək.
“Azərsu” ASC-nin sədr müavini
Etibar Məmmədov “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci il-

lərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”nın icrasının üçüncü ilinin
yekunlarına həsr olunan konfransda
Prezident İlham Əliyevin ərzaq təhlükəsizliyinin və ixrac potensialının artırılmasının təmin edilməsilə bağlı tapşırıqlar verdiyini diqqətə çatdırmışdır. Bu

tapşırıqlardan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi məqsədilə fevral ayında
Zərdab rayonunda ilk suvarma layihəsinin icrasına başlanılmışdır: “Əkin sahələrinə suyun Kür çayından verilməsi
layihələndirilmişdir. Bu məqsədlə çayın sahilində məhsuldarlığı saniyədə 3
kubmetr olan sugötürücü qurğu, nasos
stansiyası, diametri 1400 mm olan 15
km kəmər inşa edilmişdir. Qurğuları
elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün
4 mvt-luq transformator və paylayıcı
qurğu tikilmiş, Zərdab 35/10 kilovoltluq yarımstansiyasından 6 km elektrik
xətti çəkilmiş, 81 ədəd dayaq quraşdırılmışdır. Layihənin qısa müddətdə yekunlaşdırılması məqsədilə tikinti-quraşdırma işləri bir neçə nöqtədə paralel
aparılmış və iyun ayının əvvəlində yekunlaşmışdır”.
Tədbirdə çıxış edən rayon sakinləri

və fermerlər torpaq sahələrinin suvarma təminatının yaxşılaşdırılması layihəsinin icrasına göstərilən diqqət və
qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə
minnətdarlıqlarını bildirmişlər.
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına
əsasən, “Azərsu” ASC tərəfindən icra
olunan ikinci suvarma layihəsi Hacıqabul və Şamaxı rayonlarında həyata
keçirilir. Padarçöl adlanan ərazidə 10
min hektar sahənin suvarılması Hacıqabul rayonunun Talış kəndi yaxınlığındakı Kür sutəmizləyici qurğularının
imkanlarından istifadə etməklə həyata
keçiriləcəkdir. Bu məqsədlə təmizləyici qurğudan Padarçöl ərazisinə 27 km
uzunluğunda magistral kəmər çəkiləcəkdir. İndiyədək kəmərin 9 km-lik hissəsi inşa edilmişdir.
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Azərbaycan hökuməti və Almaniya İnkişaf Bankının (KFW bankı)
birgə maliyyələşdirdiyi “II
Açıq Kommunal İnfrastruktur Proqramı” çərçivəsində Gəncə şəhərinin
içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin
4-cü mərhələsi üzrə işlərə
başlanılmışdır.

Bu münasibətlə keçirilmiş tədbirdə Gəncə Şəhər
İcra Hakimiyyətinin başçısı
Elmar Vəliyev sakinləri bu
əlamətdar hadisə münasibətilə təbrik edərək bildirmişdir
ki, Prezident İlham Əliyevin
Gəncəyə göstərdiyi diqqət və
qayğı sayəsində son illər şəhərdə genişmiqyaslı abadlıq
və quruculuq işləri aparılır.
Gəncənin sosial-iqtisadi inkişafında içməli su və kanalizasiya
infrastrukturunun
yenidən qurulması mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Ötən
müddətdə bu istiqamətdə
mühüm tədbirlər həyata keçirilərək şəhərin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılmışdır.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Etibar Məmmədov Gəncə şəhərinin içməli
su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi barədə məlumat verərək bildirmişdir ki,
şəhərə müxtəlif mənbələrdən
suyun verilməsi təmin edilib.
Hazırda Gəncə şəhərində su
və kanalizasiya şəbəkələrinin

BЦЛЛЕТЕН

Эянъя шящяриндя 4-ъц мярщяля
цзря ишляря башланылмышдыр
tikintisi işləri davam etdirilir:
“Bu gün icrasına başlanılan
4-cü mərhələ çərçivəsində
Gəncə şəhərində həcmi 5 min
kubmetr olan su anbarının,
195 kilometr içməli su, 144
kilometr kanalizasiya şəbəkəsinin, 41 kilometr kollektorun və 2,3 kilometr mikrotunelin inşası nəzərdə tutulur.
Bu mərhələ üzrə görüləcək işlər 80 min nəfər sakinin içməli
su və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsini yaxşılaşdıracaqdır. Tikinti-quraşdırma işlərinin keyfiyyətlə icra
olunması üçün bütün zəruri
tədbirlər görüləcəkdir”.
Layihənin podratçı şirkəti
olan “Azəraqrartikinti” ASCnin direktoru Bayram Heydərov Göygöl və Goranboy
rayonlarında icra etdikləri
layihələr haqqında məlumat
vermişdir. B.Heydərov 4-cü
mərhələdə 30 ay müddətində nəzərdə tutulan işlərin 24
aya tam keyfiyyətlə təhvil veriləcəyini bildirmişdir.
AMEA-nın Gəncə bölməsinin akademik katibi Fuad
Əliyev əhalinin içməli su və
kanalizasiya xidmətlərindən
istifadəsinin yaxşılaşdırılması məqsədilə görülən işlərə
görə şəhər sakinləri adından
dövlət başçısına minnətdarlı-

ğını bildirmişdir.
Gəncə şəhərinin içməli
su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi Gəncə şəhəri ilə
yanaşı, Göygöl rayonunun
Murovdağ qəsəbəsi, Hacıməlik və Mollacəlilli kəndlərini
əhatə edir və 2035-ci ilədək
perspektiv inkişaf nəzərə
alınmaqla 450 min nəfərin
su təchizatı və kanalizasiya
xidmətlərindən istifadəsinin
yaxşılaşdırılmasına
hesablanmışdır. Gəncə şəhərini içməli su ilə təmin etmək üçün
Göygöl, Qızılqaya mənbələri
və Şəmkirçay su anbarı seçilmişdir.
Göygöl su mənbəyində
məhsuldarlığı saniyədə 200
litr olan yeni drenaj sistemi
yaradılmış, Gəncə şəhərində
həcmi 4000 kubmetr olan su
anbarı tikilmiş və mənbədən

anbara qədər 24,3 km uzunluğunda magistral kəmər çəkilmişdir.
Qızılqaya su mənbəyində bərpa-yenidənqurma işləri aparılmış, 4 km magistral
su kəməri, ümumi tutumu
12000 kubmetr olan 3 ədəd
anbar və 6,9 km anbarlararası
xətt inşa edilmişdir.
Gəncə şəhərinin içməli
su tələbatının böyük hissəsi Şəmkirçay su anbarının
yaxınlığında tikilən və məhsuldarlığı sutkada 140 min
kubmetr olan sutəmizləyici
qurğudan təmin ediləcək.
Layihəyə əsasən bu mənbədən Gəncə şəhərinə saniyədə 1336 litr su veriləcək. 27,5
km uzunluğunda ŞəmkirçayGəncə magistral kəmərinin
inşası başa çatdırılmışdır.
Ümumilikdə Gəncə şəhərində 855 km içməli su, 813
km kanalizasiya şəbəkəsinin
tikintisi nəzərdə tutulur. Layihənin növbəti mərhələlərində Gəncə şəhərində içməli
su və kanalizasiya şəbəkələrinin tikintisi tam başa çatdırılacaq.
Gəncə şəhərində yaranacaq tullantı suları gələcəkdə
Samux rayonu ərazisində inşa ediləcək və məhsuldarlığı sutkada 120 min kubmetr
olacaq təmizləyici qurğuda
zərərsizləşdiriləcəkdir.
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Аьъабяди шящяриндя лайищянин иъра вязиййяти
иля баьлы мцзакиряляр апарылмышдыр
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti regionların sosialiqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına uyğun olaraq bölgələrdə əhalinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması
istiqamətində layihələrin icrasını davam etdirir.
Azərbaycan Hökuməti və
Asiya İnkişaf Bankının birgə
maliyyələşdirdiyi “Su təchizatı və kanalizasiya investisiya proqramı” çərçivəsində
Ağcabədi şəhərində içməli
su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması işləri
sürətləndirilmişdir. İyunun
6-da Ağcabədi şəhərində
layihənin icra vəziyyəti və
gələcəkdə görüləcək işlərin müzakirəsi ilə bağlı tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə
“Azərsu” ASC-nin, Ağcabədi
Rayon İcra Hakimiyyətinin
rəsmiləri, podrat təşkilatlarının mütəxəssisləri iştirak
etmişlər.
“Ağcabədi şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması layihəsi” barədə
məlumat verən “Azərsu”
ASC-nin Planlaşdırma və
keyfiyyətə nəzarət departamentinin rəis müavini Elşad Cavadzadə bildirmişdir
ki, layihə 2035-ci ilədək perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla 45 min nəfərin içməli
su və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına hesablanmışdır.
Ağcabədi şəhərini içməli

su ilə təmin etmək məqsədi
ilə 12 subartezian quyusunun qazılması, 27 km magistral kəmərin inşası, hər
birinin tutumu 5000 kubmetr
olan 2 su anbarı tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda şəhərdə 214 km su və
206 km kanalizasiya şəbəkəsi
inşa ediləcək, 4 kanalizasiyanasos stansiyası quraşdırılacaqdır.
İndiyə qədər 50 km-dən
çox su və kanalizasiya xətti

çəkilmiş, kanalizasiya kollektorunun və şəhərdaxili
şəbəkənin inşası davam etdirilir.
Podrat şirkətin nümayəndələri layihənin gedişi və
qarşıdakı aylarda görüləcək
işlərlə bağlı ətraflı məlumat

təqdim etmişlər.
Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci
müavini Rövşən Əhmədov
içməli su və kanalizasiya layihəsinin şəhərin sosial-iqtisadi inkişafına, əhalinin
məişət şəraitinin yaxşılaşdı-

rılmasına töhfələr verəcəyini
bildirmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, şəhərdə aparılan işlərə yerli təşkilatlar tərəfindən
lazımi dəstək veriləcək.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Etibar Məmmədov
Ağcabədi şəhərinin içməli
su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin vaxtında
və keyfiyyətlə icra olunması
üçün bütün qüvvələrin səfərbər olunması, şəhərin əsas
küçə və prospektlərində qazıntı işləri aparılarkən ətraf
mühitin qorunması və nəqliyyatın hərəkətinə problem
yaradılmaması ilə bağlı tapşırıqlarını vermişdir.

Xatırladaq ki, Ağcabədi
şəhərinin mövcud içməli su
təchizatı və kanalizasiya sistemləri 1960-70-ci illərdə yaradılmışdır. Şəhərə içməli su
Yuxarı Qarabağ kanalından
və subartezian quyularından
verilir. Ümumi uzunluğu 40
km olan magistral və şəbəkə
su xətləri istismara yararsız
vəziyyətdədir. Hazırda 39
min nəfər əhalisi olan Ağcabədi şəhər əhalisinin 55
faizi mərkəzləşmiş qaydada,
qrafikli rejimlə su alır. Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sistemi olmayan yerlərdə
əhali tələbatını fərdi qaydada ödəyir. Ağcabədi şəhərində mövcud olan 14 km kanalizasiya xətti şəhərin kiçik bir
hissəsini əhatə edir və istismara yararsız vəziyyətdədir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Hökuməti və Asiya İnkişaf Bankının birgə maliyyələşdirdiyi “Su təchizatı
və kanalizasiya investisiya
proqramı” çərçivəsində Ağcabədi şəhəri ilə yanaşı, Göyçay, Ağdaş və Beyləqan şəhərlərinin içməli su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması nəzərdə
tutulmuşdur. Artıq Göyçay
və Beyləqan şəhərlərində su
və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması işləri başa çatmış, Ağdaş şəhərində
isə işlər yekunlaşmaq üzrədir.
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Azərbaycanda həyata
keçirilən içməli su və kanalizasiya layihələrində
Koreya Respublikası hökuməti, maliyyə qurumları və şirkətləri yaxından
iştirak edir. Bu sahədə
uzunmüddətli əməkdaşlıq
məsələləri Koreya Respublikasının Azərbaycandakı
səfiri Kim Çang-gyu ilə keçirilən görüşdə müzakirə
edilmişdir.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Etibar Məmmədov
ölkəmizdə həyata keçirilən
içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihələrində
Koreya Respublikasının hökuməti, maliyyə təşkilatları
və şirkətləri ilə sıx əməkdaşlıq edildiyini bildirmişdir.
“Azərsu” ASC 2011-ci ildə
"Abşeron yarımadasında su
çatışmazlığı üzrə ümumi
həll: Abşeron yarımadasının Kürdəxanı qəsəbəsində
su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yaradılması"
layihəsi çərçivəsində Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Agentliyi (KOICA) ilə əmək-

BЦЛЛЕТЕН
Корейа ширкятляри ичмяли су вя канализасийа
лайищяляриндя йахындан иштирак едир

daşlığa başlamışdır. Agentlik həmin layihənin maliyyələşdirilməsi üçün 26 milyon
dollar qrant ayırmışdır.
Layihə çərçivəsində Kürdəxanı qəsəbəsində 97 km içməli su şəbəkəsi və 761 metr
mikrotunel tipli kanalizasiya kollektoru tikilmiş, 436
ədəd yanğın hidrantı quraşdırılmış, abonentlər sayğacla təmin olunmuşdur. Layihənin icrası nəticəsində 14,3
min nəfər fasiləsiz rejimdə
içməli su ilə təmin edilmişdir.
Koreya Respublikasının
Azərbaycandakı səfiri Kim
Çang-gyu iki ölkə arasın-

da əlaqələrin yüksələn xətlə inkişaf etdiyini bildirmiş,
Azərbaycanda
fəaliyyətə
başladığı qısa müddətdə Koreya şirkətlərinin həyata keçirdiyi layihələrlə yaxından
maraqlandığını vurğulamışdır. Layihələrin uğurla icra
olunduğunu xatırladan səfir
Koreya hökumətinin bundan sonra da Azərbaycanda
infrastruktur layilərinin icrasında yaxından iştirak edəcəyini bildirmişdir.
Görüşdə “Beyləqan rayonunun Xocavənd qəsəbəsində su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yaradılması”
layihəsi barədə də müzakirələr aparılmışdır. KOICAKOICA

nın ayıracağı qrant hesabına
Xocavənd qəsəbəsində 14
km şəbəkə quraşdırılaraq
2867 nəfər içməli su ilə təmin
ediləcək. Eyni zamanda qəsəbə ərazisində 16 km kanalizasiya şəbəkəsinin yaradılması nəzərdə tutulur.
Koreya-İxrac İdxal Bankı
ilə birgə maliyyələşdirilən
“Pirşağı Çirkab Su Təmizləyici Qurğusu” layihəsi ətrafında da fikir mübadiləsi
aparılmışdır. Bu layihə çərçivəsində Pirşağı qəsəbəsində sutkalıq məhsuldarlığı 40
min kubmetr olan müasir
tipli tullantı sutəmizləyicı
qurğular kompleksi yaradılacaqdır.

“Азярсу” АСЪ електрон хидмятлярдян истифадяйя эюря юн сыралардадыр

“Azərsu” ASC-nin abonentlərə təqdim etdiyi xidmətlərdə operativlik, şəﬀaflıq
və səmərəliliyin təmin edilməsi məqsədilə yeni elektron
xidmətlərin yaradılması istiqamətində zəruri tədbirləri
davam etdirir. Bunun nəticəsi olaraq indiyədək Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən 9
elektron xidmət hazırlanmış
və istifadə üçün elektron hökumət portalında yerləşdirilmişdir.
Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzinin 2017-ci
ilin yanvar-may ayları üzrə
açıqladığı statistikaya əsa-

sən, “Azərsu” ASC elektron
xidmətlərdən istifadə sayına
görə 41 təşkilat arasında 5-ci
yeri tutmuşdur. Hesabat dövründə “Azərsu” ASC-nin təklif etdiyi 9 elektron xidmətlə
əlaqədar 59596 müraciət qey-

də alınmışdır. Bu göstəriciyə
əsasən, “Azərsu” ASC elektron xidmətlərindən ən çox
istifadə olunan 10 dövlət təşkilatı siyahısına daxil olmuşdur. Eyni zamanda “Azərsu”
ASC səhmdar cəmiyyətlər

arasında ilk “onluğ”a düşən
yeganə təşkilat olmuşdur.
Məlumat
Hesablama
Mərkəzinin məlumatına görə, 2017-ci ilin ilk 5 ayı ərzində elektron xidmətlərindən
ən çox istifadə olunan təşkilatlar bunlardır:
- Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi
- Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi
- Dövlət İmtahan Mərkəzi
- Dövlət Gömrük Komitəsi
- “Azərsu" ASC
- Daxili İşlər Nazirliyi
- Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi
- Ədliyyə Nazirliyi
- Mərkəzi Seçki Komissiyası
- Vergilər Nazirliyi

BЦЛЛЕТЕН
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti əhalinin
içməli su ilə təminatının
yaxşılaşdırılmasına dair
əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına uyğun olaraq içməli sudan əziyyət çəkən
kəndlərdə yeni layihələrin icrasına başlayıb.

Kəndlərin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması
məqsədilə qısa müddətdə
layihələr hazırlanıb, yeni su
mənbələri və infrastruktur
imkanları müəyyənləşdirilərək tikinti-quraşdırma işlərinə başlanıb. Sərəncama uyğun olaraq hazırda 40-dan
çox kənddə layihələrin icrası
intensiv şəkildə davam etdirilir.
Lənkəran rayonunda həyata keçirilən layihə 7 kəndi
əhatə edir. Layihə çərçivəsində rayonun Səpnəkəran,
Yuxarı Nüvədi, Lüvəsər,
Kosalar, Bala Şürük, Tütəpeştə, Gərmətük kəndlərinin içməli su təchizatının
yaxşılaşdırılması
nəzərdə
tutulub.
Lənkəran
rayonunun
kəndlərinə içməli su 2013cü ildə istismara verilmiş və
məhsuldarlığı sutkada 30
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Кяндлярин ичмяли су
тяъщизаты йахшылашдырылыр
min kubmetr olan Xanbulançay sutəmizləyici qurğusundan veriləcəkdir. 7 kəndi
su ilə təmin etmək üçün 36
km uzunluğunda magistral
kəmərlərin tikintisinə başlanıb, artıq kəmərlərin 15
km-lik hissəsində işlər yekunlaşıb. Magistral kəmərlərin tikintisi başa çatdıqdan
sonra kəndlərdə bulaqlar
quraşdırılacaqdır. Tikintiquraşdırma işlərinin 2017-ci
ilin avqustunda tam başa
çatdırılması nəzərdə tutulur. Bununla da Lənkəran
rayonunun 7 kəndinin 12
mindən artıq sakini keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunacaq. Bu layihənin davamı
olaraq növbəti mərhələdə
daha 8 kəndin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması
nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, Xanbulançay sutəmizləyici qurğusu
Lənkəran, Astara şəhərləri
və bu rayonların kəndlərinin dayanıqlı və keyfiyyətli
içməli su təminatının aparılmasına hesablanıb.
Bu layihə çərçivəsində
Kürdəmir rayonun 12 yaşayış məntəqəsində - Qarabucaq qəsəbəsi, Qurdbay-

ram, Ucarlı, Cəyli, Mürtülü,
Qaraqocalı, Qağacılı, Yeni
Şıxımlı, Şıxımlı, Topalhəsənli, Bala Kəngərli, Şahsevən kəndlərində su təchizatı
sistemləri yaradılacaq. Hazırda 6 kənddə - Mürtülü,
Qağacılı, Şıxımlı, Topalhəsənli, Şahsevən, Qaraqocalı
kəndlərində layihələrin icrası intensiv şəkildə davam
etdirilir.
Kürdəmir rayonunun 12
yaşayış məntəqəsinə içməli
suyun Külüllü su mənbəyindən verilməsi nəzərdə tutulur. Kəndləri su ilə təmin
etmək üçün inşası nəzərdə
tutulan 29 km olan su xətlərinin 14 km-lik hissəsində
işlər yekunlaşıb, bulaqların
quraşdırılmasına
hazırlıq

görülür. Ümumilikdə bu layihə çərçivəsində Kürdəmir
rayonunda 100 ədəd bulağın
quraşdırılması nəzərdə tutulur. Tikinti-quraşdırma işlərinin 2017-ci ilin avqust ayında başa çatdırılması nəzərdə
tutulur. Layihənin icrası başa çatdıqdan sonra Kürdəmir rayonunun 12 kəndində
14 min nəfər keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunacaq.
Qeyd edək ki, Külüllü
su mənbəyi Kürdəmir, Ağsu, Zərdab, Ucar şəhərlərinin, həmçinin bu rayonların kəndlərinin dayanıqlı və
keyfiyyətli içməli su təminatının aparılmasına hesablanıb.
Xatırladaq ki, əhalinin içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına dair əlavə
tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına uyğun
olaraq 22 rayonun 170 yaşayış məntəqəsində içməli su
təchizatı sistemləri yaradılacaq. Bu layihələrin icrası nəticəsində həmin kəndlərdə
267 min nəfər içməli su ilə
təmin olunacaq. Layihələrin həyata keçirilməsi məqsədilə dövlət büdcəsindən
“Azərsu” ASC-yə 14 milyon
manat ayrılıb.
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BЦЛЛЕТЕН

18-ъи Дцнйа Су Конгреси 2021-ъи илдя Бакыда кечириляъяк

Meksika Birləşmiş Ştatlarının Kankun şəhərində
16-cı Dünya Su Konqresi (WWC) keçirilmişdir. Konqresdə iştirak etmək üçün “Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti
Meksikada işgüzar səfərdə olmuşdur.
16-cı Dünya Su Konqresi “Azərsu” ASC-nin də
üzvü olduğu Beynəlxalq
Su Resursları Assosiasiyası
tərəfindən təşkil olunmuş-

dur. Tədbirdə dünyanın
100-dən çox ölkəni təmsil
edən dövlət və özəl sektorun nümayəndələri, bey-

nəlxalq və regional təşkilatların rəhbər şəxsləri iştirak
etmişdir. Konqresdə suyun
inteqrasiyalı idarə edilməsi, bu sahədə innovasiyalar
və təcrübələr, su sektorunda informasiya mübadiləsi,
qlobal miqyasda su ilə bağlı
aktual məsələlər müzakirə
olunmuşdur.
Konqresin
keçirildiyi
günlərdə “Azərsu” ASCnin sədri Qorxmaz Hüseynov Beynəlxalq Su Resursları
Assosiasiyasının
prezidenti Patrik Lavarde,
Dünya Su Şurasının prezidenti Benedito Braqa, Şuranın icraçı direktoru Tom
Su, UNESCO-nun Su və
ətraf mühit bölməsinin rəhbəri xanım Blanka Jimenos
və digər rəsmi şəxslərlə görüşlər keçirmişdir. Görüş-

lərdə su sektoru ilə bağlı
qarşılıqlı maraq kəsb edən
aktual mövzular ətrafında
fikir mübadilələri aparılmışdır.
Konqresin yekununda
elm və siyasətin əlaqələndirilməsini özündə ehtiva
edən Kankun Bəyannaməsi
qəbul olunmuşdur.
Son illərdə Azərbaycan
dövlətinin su sektoruna
verdiyi diqqət və dəstəyi,
bu sahənin dinamik inkişafını, 2017-ci ilin martında keçirilmiş 1-ci Bakı
Beynəlxalq Su Həftəsini və
digər göstəriciləri yüksək
qiymətləndirən Beynəlxalq
Su Resursları Assosiasiyası
2021-ci ildə 18-ci Dünya Su
Konqresinin Bakıda keçirilməsi təşəbbüsünə müsbət
yanaşmışdır.

“Azərsu” ASC Qızıl Mükafata layiq görülmüşdür
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhərində Beynəlxalq Keyfiyyət Sammiti keçirilmişdir. Sammitdə iştirak etmək üçün “Azərsu” ASC-nin nümayəndə
heyəti ABŞ-da səfərdə olmuşdur.
Beynəlxalq
Keyfiyyət
Sammiti Beynəlxalq Biznes
Təşəbbüsləri
İstiqamətləri Təşkilatının təşəbbüsü
ilə keçirilmişdir. Bu təşkilat
1986-cı ildən başlayaraq hər
il dünya şirkətlərini həyata
keçirdikləri layihələr, davamlı inkişaf, innovasiya və
digər nailiyyətlərinə görə
mükafatlandırır. 2017-ci ildə regionda ilk dəfə olaraq
Azərbaycanı təmsil edən
təşkilat - “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti Liderlik, Keyfiyyət, İnnovasiya

Азярбайъан, Бакы шящ. Москва пр. 67

və Mükəmməllik sahəsində Beynəlxalq Biznes Təşəbbüsləri təşkilatının Qızıl
Mükafatına layiq görülmüşdür.
Sammit
çərçivəsində
Beynəlxalq Biznes Təşəbbüsləri İstiqamətləri təşkila

Тел: (012) 431 47 67/87



tının prezidenti və baş icraçı
direktoru Xose Prieto, Madrid Texniki Universitetinin
nümayəndələri və dünyanın
müxtəlif ölkələrini təmsil
edən dövlət və özəl sektorun təmsilçiləri ilə işgüzar
görüşlər keçirilmişdir.

Фаks: (012) 430 28 87
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