“АЗЯРСУ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИ
“Su həyat deməkdir,
təmiz su sağlam
həyat deməkdir”
İlham Əliyev
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Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi Birinci Avropa Oyunlarının
açılışına sayılı günlər qalır. Qısa
müddətdə görülən işlər bir daha təsdiqləyir ki, ilk Avropa Oyunlarının
Bakıda keçirilməsi ölkəmizdə yaşanan Olimpiya hərəkatına verilən dəyərin təzahürüdür. Dörd ildən
bir keçiriləcək Avropa Oyunlarının
standartları məhz Azərbaycanda
müəyyən olunacaq.

Азярбайъан Биринъи Авропа
Ойунларына щазырдыр

Mayın 29-da Prezident İlham Əliyev
və xanımı, birinci Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban Əliyeva “Bakı-2015” Əməliyyat Komitəsinin baş ofisində yaradılan şəraitlə tanış
olmuşlar. Dövlət başçısına məlumat verilmişdir ki, birinci Avropa Oyunlarına

Atletlərə xidmət və idman şöbəsi
ilə tanışlıq zamanı bildirilmişdir ki,
bütün idmançıların, məşqçilərin yerləşməsi və lazımi idman avadanlığı ilə
təmin edilməsi, həmçinin onların təmsil olunduqları ölkələrin Milli Olimpiya komitələrinin rəsmilərinin qarşılanması və yerləşdirilməsi buradan idarə
ediləcək.
Texnoloji Əməliyyatlar Mərkəzi və
texnoloji dəstək şöbəsi də birinci Avropa Oyunlarına tam hazırdır. Oyun-

hazırlıq üçün cəmi iki il yarım vaxt ayrılmasına baxmayaraq, Azərbaycanın
birinci xanımı Mehriban Əliyevanın
sədrlik etdiyi Təşkilat Komitəsinin, eləcə də Əməliyyat Komitəsinin səmərəli
fəaliyyəti nəticəsində yarışların yüksək
səviyyədə keçirilməsi üçün görülən işlər artıq başa çatmaq üzrədir. Birinci
Avropa Oyunları ilə əlaqədar bütün
nəqliyyat, qeydiyyat, informasiya, təhlükəsizlik və digər əməliyyatlar bu
mərkəzdən idarə olunacaq. Mərkəzdə
yerli və xarici mütəxəssislərin yüksək
səviyyədə xidmət göstərmələri üçün
hər cür şərait yaradılmışdır. Komitədə
yerli və xarici mütəxəssislərdən ibarət
1500-ə yaxın işçi çalışır.

ların keçiriləcəyi bütün obyektlərdə
istifadə ediləcək texnoloji avadanlıq
və oyunların yayımı da buradan idarə
olunacaq.
Dövlət başçısı və xanımı birinci Avropa Oyunlarının keçiriləcəyi məkanlar və ümumi marşrutun əks olunduğu
xəritə ilə də tanış olmuşlar. Oyunlar
zamanı təhlükəsizlik məsələləri də
yüksək səviyyədə həyata keçiriləcək.
Birgə Təhlükəsizlik Əməliyyatları
Mərkəzi ilə tanışlıq zamanı məlumat
verilmişdir ki, ilk Avropa Oyunlarında
qitə ölkələrindən minlərlə idmançı bu
tədbirdə iştirak edəcək. Atletlərlə birgə
oyunları izləməyə gələcək çoxlu sayda
tamaşaçı və turist axını da gözlənilir.
Əsas məqsəd həmin idmançıların və

tamaşaçıların təhlükəsizliyinin təmin
edilməsidir. Ümumilikdə, həm yarışların keçiriləcəyi arenalarda, həm də
Avropa Oyunlarına daxil olan marşrutlar üzrə 2400 kamera quraşdırılmışdır. Bütün təhlükəsizlik tədbirləri bu
Mərkəzdən idarə ediləcək. Bütün bunlar Avropa Oyunları ilə bağlı ölkəmizə
gələn qonaqların rahatlığını təmin etmək baxımından önəmlidir.
Prezident İlham Əliyev və xanımı
Mehriban Əliyeva Oyunlar Əməliyyatlarına Dəstək Mərkəzi ilə tanış olmuşlar. Burada birinci Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin bütün
şöbələrinin rəhbərləri fəaliyyət göstərəcəklər. Əməliyyatların yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi üçün mərkəz
24 saat işləyəcək.
İyunun 12-dən 28-dək keçiriləcək
birinci Avropa Oyunlarında 49 ölkədən 6000-dən artıq atlet idmanın 20 növü üzrə mübarizə aparacaq. İlk Avropa
Oyunları Bakıda 21 məkanda keçiriləcək. Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin baş ofisində yaradılan şərait
bu idman tədbirinin yüksək səviyyədə
keçiriləcəyinə bir daha təminat verir.
Xatırladaq ki, birinci Avropa Oyunlarının keçirilməsi barədə qərar 2012-ci
il dekabrın 8-də Romada Avropa Olimpiya Komitəsinin 41-ci Baş Assambleyasında qəbul edilib. Avropa Oyunlarının hər 4 ildən bir keçirilməsi qərara
alınıb. İştirakçılar arasında keçirilmiş
gizli səsvermə nəticəsində ilk Avropa
Oyunlarının Bakıda təşkil olunması
barədə qərar qəbul edilib.
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Асийа Инкишаф Банкынын Рящбярляр
Шурасынын иллик топлантысы кечирилмишдир

Mayın 3-də Bakı Konqres Mərkəzində Asiya İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının 48-ci illik toplantısının açılış sessiyası keçirilmişdir.
Prezident İlham Əliyev, xanımı
Mehriban Əliyeva və Asiya İnkişaf
Bankının prezidenti Takehiko Nakao tədbirdə iştirak etmişlər.
Prezident İlham Əliyev açılış sessiyasında çıxış edərək ölkəmizin Asiya
İnkişaf Bankına 1999-cu ildə qoşulduğunu və həmin vaxtdan səmərəli
əməkdaşlığın real nəticələr verdiyini
diqqətə çatdırmışdır: “Biz iqtisadiyyatımızın müasirləşməsi, əhalimizin
yaşayış standartlarının yaxşılaşdırılmasında xalqımızın səylərinin
davamlı dəstəklənməsinə görə Asiya
İnkişaf Bankına təşəkkürümüzü bildiririk. Əminəm ki, bizim səmərəli əməkdaşlığımız davam edəcəkdir,
çünki Azərbaycanda hələ də islahatların aparılması, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi və iqtisadiyyatımızın
real sektorunda sərmayələrin qoyuluşu sahəsində görüləcək işlər çoxdur. Bu günədək Asiya İnkişaf Bankı
tərəfindən Azərbaycana 1,5 milyard

dollar məbləğində vəsait ayrılmışdır
və dediyim kimi, xalqımız bu layihələrdən bəhrələnmiş və həmin vəsait
davamlı iqtisadi inkişafımıza xidmət
etmişdir”.
Asiya İnkişaf Bankının prezidenti
Takehiko Nakao bankın 2014-cü ildəki
fəaliyyəti barədə məlumat vermişdir.
Ölkəmizin davamlı iqtisadi inkişafını
qeyd edən Takehiko Nakao Azərbaycanın sürətlə dəyişərək inkişaf etdiyini, əhalinin rifah halının yüksəldiyinin
şahidi olduqlarını ifadə etmişdir. Eyni,
zamanda, etibarlı tərəfdaşlar kimi AİB
ilə Azərbaycan arasında birgə həyata
keçirilən layihələrinin əhəmiyyətini
qeyd edərək bu əməkdaşlığın digər sahələrdə də genişlənəcəyinə əminliyini
bildirmişdir. Toplantıda Asiya və Sakit
okean regionunun inkişaf potensialı,
iqtisadi inkişafın qorunub saxlanılması və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılması, inkişaf edən Asiya şəhərlərini
iqlim dəyişikliklərinə daha dayanıqlı
və həyat üçün yararlı etmək, hərtərəfli
səhiyyə xidmətləri ilə əhatə, gender bərabərliyi və innovasiya məsələləri ətrafında müzakirələr aparılmışdır.
Asiya İnkişaf Bankının 48-ci illik
toplantısının Bakıda keçirilməsi barədə qərar 2012-ci ilin may ayında Filippinin paytaxtı Manilada bankın Rəhbərlər Şurasının yekdil qərarı ilə qəbul
edilmişdir. 2013-cü il fevralın 19-da
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti
və Asiya İnkişaf Bankı arasında bankın

Rəhbərlər Şurasının 48-ci illik toplantısı ilə bağlı anlaşma memorandumu”
imzalanmış, həmin il mayın 22-də Prezident İlham Əliyev Təşkilat Komitəsinin yaradılması barədə Sərəncam imzalamışdır.
Asiya İnkişaf Bankının Rəhbərlər
Şurasının illik toplantısı kimi mühüm
bir tədbir Cənubi Qafqaz regionunda
ilk dəfə Azərbaycanda keçirilmişdir.
Toplantıya üzv ölkələrin yüksək səviyyəli hökumət rəsmiləri, maliyyə nazirləri, mərkəzi bank rəhbərləri, həmçinin beynəlxalq maliyyə institutları
və vətəndaş cəmiyyətlərinin təmsilçiləri, tanınmış alimlər, ekspertlər, gənc
mütəxəssislər, ümumilikdə 3000-dək
nümayəndə qatılmış, tədbir dünyanın
200-dək media orqanı tərəfindən geniş
işıqlandırılmışdır.
Qeyd edək ki, AİB Azərbaycanda içməli su təchizatı və kanalizasiya
infrastrukturlarının yenidən qurulması layihələrinin maliyyələşdirilməsində
də iştirak edir. “Şəhər su təchizatı və
kanalizasiya layihəsi” və “Su təchizatı
və kanalizasiya investisiya proqramı”
çərçivəsində Göyçay, Ağdaş, Beyləqan,
Ağcabədi və Balakən şəhərlərinin su
təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması nəzərdə tutulur.
Bu layihələr çərçivəsində Göyçay, Ağdaş və Beyləqan şəhərlərində tikintiquraşdırma işləri davam etdirilir, Ağcabədi və Balakən şəhərlərində isə
layihələrin icrasına hazırlıq görülür.
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Гобустан шящяриндя ичмяли су вя
канализасийа системляри йенидян гурулаъаг

Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin birgə maliyyələşdirdiyi “Kiçik şəhərlərdə su təchizatı və kanalizasiya layihəsi” çərçivəsində “Qobustan şəhərinin içməli su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi”nin icrasına başlanılmışdır. Mayın 10-da Qobustan
şəhərində işlərə başlanılması münasibətilə təməlqoyma
mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdə “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov, Qobustan Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədov, şəhər
ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etmişdir.
Mərasimdə çıxış edən
“Azərsu” ASC-nin sədri
Qorxmaz Hüseynov bildirmişdir ki, Qobustan şəhərində işlərə başlanması xoş bir
günə - böyük dövlət xadimi
ulu öndər Heydər Əliyevin
anadan olmasının 92-ci ildönümünə təsadüf edir: “Heydər Əliyev strategiyasının
layiqli davamçısı möhtərəm
Prezident İlham Əliyevin
hər bir yaşayış məntəqəsinin dayanıqlı və keyfiyyətli
içməli su ilə təmin edilməsi
barədə tapşırıqlarına uyğun olaraq bu gün 50-dən
artıq rayonda içməli su və
kanalizasiya layihələri icra olunur ki, bunların 40-da
tikinti
işlərinə başlanılmışdır. Artıq bu şəhərlərin
bəzisində layihə tam başa
çatıb, bəzisində içməli su

şəbəkəsi üzrə işlər yekunlaşıb. Bu gün “Azərsu” ASCnin sifarişi ilə 27-ci şəhərdə
- Qobustanda su təchizatı
və kanalizasiya sistemləri-

nin yenidən qurulması üzrə
tikinti işlərinə başlanılır.
Qobustan rayonunda içməli su mənbələri məhduddur, rayon mərkəzində və
kəndlərdə içməli su problemi müşahidə olunur. Cənab
Prezident qısa müddətdə
bu məsələnin həll edilməsi
tapşırığını vermişdir. Bunu
nəzərə alıb və bu gün təməli
qoyulan layihənin icrasını
gözləmədən 2011-2012-ci illərdə dövlət büdcəsi vəsaiti
hesabına Qobustan şəhərinin içməli su təchizatının
yaxşılaşdırılması məqsədilə Təsi kəndi yaxınlığında 2
subartezian quyusu qazılmış, Təsi və Bədəllidə qaldırıcı nasos stansiyaları, anbarlar tikilmiş, Qobustan
şəhərinə qədər 21 km uzunluğunda (325-220 mm polad
borularla) magistral kəmər
çəkilmişdir. Bu kəmərdən
artıq rayonun Cəmcəmli, Ərəbqədim və Göydərə
kəndlərinə suyun verilməsi
təmin edilmişdir Bu gün icrasına başlanan yeni layihə
çərçivəsində Qobustan şəhər

əhalisinin içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsini əsaslı
şəkildə yaxşılaşdıracaqdır.
İşlərin 2 il müddətinə başa çatdırılması nəzərdə tutulur, amma kollektivimiz
çalışacaq işləri daha tez yekunlaşdırsın”.
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədov Qobustan şəhərinin su
təchizatının və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulmasının şəhərin sosial-iqtisadi inkişafına töhfə verəcəyini
qeyd etmişdir: “Möhtərəm
Prezident İlham Əliyevin
diqqət və qayğısı nəticəsində son illər Qobustanda böyük quruculuq-abadlıq işləri
görülür. Rayon əhalisinin
kommunal problemlərinin
həllinə xüsusi diqqət yetirilir. 2012-ci ildə Təsi kəndində qazılmış quyulardan
şəhərə suyun verilməsi ötən
yay müşahidə olunan quraqlıqda yarana biləcək su çatışmazlığının qarşısını aldı.
Əhalinin həyat səviyyəsinin
yaxşılaşmasına yönəlmiş bu

BЦЛЛЕТЕН
layihənin icrasına görə şəhər sakinləri
adından ölkə başçısı cənab İlham Əliyevə minnətdarlığımızı bildiririk”.
“Qobustan şəhərinin su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması” layihəsi 2030-ci ilə qədər perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla Qobustan şəhərində 11700 nəfərin içməli
su və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına hesablanmışdır. Bu layihə çərçivəsində rayonun
Təsi, Bədəlli, Sədəfli, Dərəkənd kəndlərinə də içməli su veriləcəkdir.
Əhalinin keyfiyyətli və dayanıqlı
içməli su ilə təmin edilməsi üçün Təsi
kəndi yaxınlığında 6 ədəd subartezian
quyusunun qazılması, məhsuldarlığı
sutkada 3800 kubmetr olan əks-osmos
tipli sutəmizləyici qurğunun, su mənbəyində nasos stansiyasının, Daşarası
və Nərimankənd kəndlərində ümumi
tutumu 2000 kubmetr olan 4 su anbarının, 7,1 km uzunluğunda anbarlararası
xəttin inşası nəzərdə tutulur.
Layihə çərçivəsində Qobustan şəhərində 61,4 km uzunluğunda içməli su
şəbəkəsi tikiləcək, 3007 ünvana birləşmə veriləcəkdir. İçməli su və kanalizasiya xidmətlərindən istifadənin dəqiq
uçotunun aparılması məqsədilə hər bir
abunəçinin smart-kart tipli sayğacla təmin edilməsi nəzərdə tutulur.
Layihəyə uyğun olaraq Qobustan
şəhərində kanalizasiya sistemi də yaradılacaqdır. Bu məqsədlə 52,1 km
uzunluğunda kanalizasiya şəbəkəsi, 7
km kanalizasiya kollektoru tikiləcək
və 2875 ünvana birləşmə veriləcəkdir.
Qobustan şəhərində tullantı suların təmizlənib zərərsizləşdirməsi məqsədi ilə
məhsuldarlığı sutkada 2500 kubmetr
olan çirkab sutəmizləyici qurğu inşa
ediləcək.
Layihənin icrasının 2017-ci ilin ortalarında başa çatdırılması nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, Qobustan şəhərinin
42 km uzunluğunda mövcud su şəbəkəsi şəhəri tam əhatə etmir və istismar
tələblərinə cavab vermir. “Azərsu” ASC
8700 nəfər əhalisi olan şəhərin cəmi
1700 sakininə və ya təqribən 20 faizinə
xidmət edir, əhalinin qalan hissəsi tələbatını fərdi qaydada ödəyir. Qobustan
şəhərində kanalizasiya sistemi mövcud
deyil.
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Йапонийа нцмайяндя
щейяти иля эюрцш кечирилмишдир
Mayın 1-də “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətində Azərbaycanda səfərdə olan Yaponiyanın Torpaq, İnfrastruktur,
Nəqliyyat və Turizm nazirinin müavini Keniçiro Uenonun
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilmişdir.
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov iki ölkə arasında əlaqələrin dinamik inkişaf etdiyini xatırladaraq bildirmişdir ki, Azərbaycan-

da həyata keçirilən infrastruktur
layihələrinə Yaponiya hökuməti
və şirkətləri böyük maraq göstərir.
Azərbaycanda həyata keçirilən su
təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihələrində Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi yaxından iştirak edir:
“Prezident İlham Əliyev ölkə əhalisinin içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin
yaxşılaşdırılmasını prioritet vəzifə
kimi müəyyənləşdirmişdir. Hazırda
“Azərsu” ASC tərəfindən respublikanın 26 şəhər və rayon mərkəsində yeni içməli su və kanalizasiya infrastrukturları yaradılır. Qusar, Xaçmaz,
Xızı və Naftalan şəhərlərində işlər

Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Agentliyi ilə birgə maliyyələşdirilən “Kiçik şəhərlərdə su təchizatı və
kanalizasiya layihəsi” çərçivəsində
uğurla davam etdirilir”.
Yaponiyanın Torpaq, İnfrastruktur, Nəqliyyat və Turizm nazirinin
müavini Keniçiro Ueno Azərbaycanın iqtisadi uğurlarını yüksək qiymətləndirmiş, Yaponiya hökuməti və
şirkətlərinin ölkəmizdə infrastruktur
sistemlərinin yenidən qurulması layihələrinə bundan sonra da dəstək

verəcəyini bildirmişdir.
Görüşdə
“Azərsu” ASC
və
Yaponiyanın Torpaq, İnfrastruktur,
Nəqliyyat və Turizm Nazirliyi arasında gələcək inkişaf perspektivi ilə
bağlı təkliflər ətraflı müzakirə edilmiş, “Kiçik şəhərlərdə su təchizatı
və kanalizasiya layihəsi”nin icra vəziyyəti və perspektiv planlarla bağlı
fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Qeyd edək ki, Azərbaycan hökuməti və Yaponiya Beynəlxalq
Əməkdaşlıq Agentliyinin birgə maliyyələşdirdiyi “Kiçik şəhərlərdə su
təchizatı və kanalizasiya layihəsi”
çərçivəsində 5 şəhər və rayon mərkəzinin 200 mindən artıq sakinin
içməli su təchizatı və kanalizasiya
sistemi yaxşılaşdırılacaqdır.
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Тяртяр шящяринин ичмяли су вя канализасийа
системляринин тямяли гойулмушдур
Azərbaycan hökuməti və İslam İnkişaf Bankı tərəfindən birgə maliyyələşdirilən
“Azərbaycanın 6 rayonunda Milli Su Təchizatı və
Kanalizasiya Proqramı layihəsi” çərçivəsində Tərtər şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin icrasına başlanılmışdır. Tərtər şəhərində keçirilmiş təməlqoyma mərasimi ilə tikinti-quraşdırma işlərinə
start verilmişdir.
Təməlqoyma mərasimində çıxış edən Tərtər rayon
icra hakimiyyətinin başçısı
Müstəqim Məmmədov bu
əlamətdar hadisə münasibəti ilə rayon sakinlərini təbrik
etmiş, icrasına yeni başlanan
layihənin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu diqqətə
çatdırmışdır: “Cəbhə bölgəsində yerləşən rayonumuz
möhtərəm Prezident İlham
Əliyevin diqqət və qayğı-

də keyfiyyətli içməli su ilə
təmin olunacaqlar”.
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov çıxış edərək təmas xəttində
düşmən mövqelərinə yaxın
ərazidə yerləşən Tərtər rayonunda su təchizatının və
kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihəsinə
başlanılmasını rayonun sosial-iqtisadi həyatında son
dərəcə əlamətdar bir hadisə

sı sayəsində özünün yeni
inkişaf dövrünü yaşayır.
Su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin təməlinin
qoyulması ilə tərtərlilərin
ən böyük arzularından biri gerçəkliyə çevrilir. Əminik ki, layihənin icrası operativ həyata keçiriləcək,
şəhər əhalisi ilə yanaşı, ətraf kəndlərimizin sakinləri

olduğunu, bu layihənin bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına öz töhfəsini verəcəyini
vurğulamışdır: “Cəbhə bölgəsində yerləşən Tərtər şəhərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması həmişə aktual
olmuşdur. Məlum olduğu
kimi, bu bölgənin məhsuldar
su mənbələri işğal altında
olduğundan rayon sakin-

ləri istər içməli su, istərsə
də suvarma suyu ilə təminat baxımından çətinliklərlə qarşılaşırlar. Buna görə
də rayon mərkəzini və ətraf
kəndləri yeraltı su mənbələri
hesabına içməli su ilə təmin
etmək qərara alınmışdır.
Cənab Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən,
sərhəd rayonlarının kommunal
infrastrukturunun
yaxşılaşdırılmasına xüsusi
önəm verilir və çalışacağıq ki, tikinti işləri intensiv
qaydada həyata keçirilsin.
Ümidvarıq ki tərtərlilər tezliklə bu layihənin imkanlarından faydalanacaqdır ”.
Rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Qədir Allahverdiyev düşmənin bir addımlığında yaşayan tərtərlilərin
uzun illərdir içməli su sarıdan əziyyət çəkdiyini vurğulamışdır, yeni layihənin
icrasına başlanması münasibətilə sakinlər adından
Prezident İlham Əliyevə və
“Azərsu” ASC-nin kollektivinə minnətdarlığını bildirmişdir.
Daha sonra ilk borunun
xəndəyə endirilməsi ilə Tərtər şəhərində içməli su və
kanalizasiya layihəsinin tə-

məli qoyulmuşdur.
Qeyd edək ki, “Tərtər şəhərinin içməli su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi” 2035-ci ilə perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla
Tərtər şəhərində 26 min nəfərin içməli su və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına
hesablanmışdır. Layihə çərçivəsində gələcəkdə 21 min
nəfərin yaşadığı rayonun 11
kəndinin də içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. Ümumilikdə
bu layihədən 47 min nəfər
faydalanacaqdır.
Layihəyə əsasən, rayon
mərkəzini və ətraf kəndləri
keyfiyyətli içməli su ilə təmin etmək üçün 9 ədəd subartezian quyusunun qazılması nəzərdə tutulmuşdur.
Tərtər şəhərinin dayanıqlı su
təchizatının aparılması məqsədilə 3,6 km uzunluğunda
magistral su xətti və hər birinin tutumu 5000 kubmetr
olan 2 su anbarı tikiləcəkdir.
Şəhərdə mərkəzləşdirilmiş
su təchizatı şəbəkəsinin yenidən qurulması məqsədilə
110 km uzunluğunda paylayıcı şəbəkə yaradılacaq,

BЦЛЛЕТЕН
2959 ünvana birləşmə veriləcək və hər
bir abonent smart-kart sayğacla təmin
olunacaqdır.
Layihəyə uyğun olaraq Tərtər şəhərində kanalizasiya şəbəkəsi də yaradılacaqdır. Şəhərdə yaranan tullantı
sularının optimal idarə edilməsi üçün
104 km uzunluğunda kanalizasiya xətti, 2672 kanalizasiya quyusu tikiləcək,
2900-dən çox ünvana birləşmə veriləcəkdir. Tullantı sularının kənarlaşdırılması məqsədilə 8,1 km uzunluğunda
kanalizasiya kollektoru inşa ediləcəkdir. Tərtər şəhərində yaranacaq tullantı suları gələcəkdə Bərdə şəhəri
yaxınlığında inşa ediləcək çirkab sutəmizləyici qurğuda təmizlənəcəkdir.
Tikinti-quraşdırma işlərinin 2017-ci
ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, Tərtər şəhərinin
mərkəzləşdirilmiş içməli su təchizatı
sistemi 1960-cı illərdə yaradılmışdır.

“Azərsu” ASC hazırda şəhərin 19 min
sakinindən 11 min nəfərinə və ya təqribən 58 faizinə xidmət göstərir. Şəhər
əhalisinə içməli su gündəlik 8 saatlıq

Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 01 iyul
2004-cü il tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin
yaşayış şəraitinin
yax şı laş dı rıl ma sı
və məşğulluğu-

Мяъбури кючкцн аиляляриня
ярзаг йардымы едилмишдир
nun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 28 may Respublika
günü ərəfəsində Saatlı rayonunda müvəqqəti məskunlaşmış
qaçqın və məcburi köçkün ailələrinə ərzaq yardımı edilmişdir.
Un, yağ, şəkər tozu, qənd, düyü və digər ərzaq məhsullarından ibarət yardım Saatlı rayonunda məskunlaşmış Füzuli,
Ağdam, Cəbrayıl, Laçın və Zəngilan rayonlarından olan 2257
nəfərdən ibarət 593 məcburi köçkün ailəsinə verilmişdir.
“Azərsu” ASC-nin və Azərbaycan Su Təsərrüfatı İşçiləri
Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin əməkdaşları məcburi köçkün ailələrinə ərzaq yardımının paylanmasını təmin
etmişlər. Məcburi köçkünlər göstərilən bu diqqət və qayğıya
görə “Azərsu” ASC rəhbərliyinə öz minnətdarlığını bildirmişlər.
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qrafik əsasında verilir. Əhalinin qalan hissəsi isə tələbatını fərdi qaydada
ödəyir. Tərtər şəhərində kanalizasiya
sistemi mövcud deyil.

"Azərsu" ASC yanğından
ziyan çəkmiş abunəçilərin
borclarını ödəyəcək
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti mayın 19da Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Azadlıq prospekti 200/36 ünvanında yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış
binasında baş vermiş yanğından zərər çəkmiş abunəçilərlə bağlı xüsusi qərar qəbul etmişdir. Qərara
alınmışdır ki, 200/36 ünvanında yerləşən çoxmənzilli yaşayış binasının sakinləri harada yaşamalarından
asılı olmayaraq istifadə etdikləri içməli su və göstərilən kanalizasiya xidmətlərinin dəyəri öz mənzillərinə qayıdanadək, həmçinin indiyə qədər olan borcları “Azərsu” ASC-nin hesabına ödəniləcək.
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Binəqədi rayonu ərazisində çoxmərtəbəli binada baş vermiş yanğın ilə əlaqədar Dövlət Komissiyası yaradılmışdır. Dövlət başçısı mayın 20-də hadisə
yerində olmuşdur. Dövlət başçısı binaya baxış zamanı hadisənin səbəblərinin araşdırılması və nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı təxirəsalınmaz
tədbirlərin görülməsi, hadisə vaxtı zərər çəkənlərə
və həlak olanların ailə üzvlərinə yardımların göstərilməsi və digər məsələlərlə əlaqədar Dövlət Komissiyasının üzvlərinə tapşırıqlar vermişdir. Daha
sonra baş verən yanğınla əlaqədar yaradılan Dövlət
Komissiyasının Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi
ilə ilk iclası keçirilmişdir.
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“Azərbaycanın 6 rayonunda Milli Su Təchizatı
və Kanalizasiya Proqramı layihəsi” çərçivəsində
Daşkəsən şəhərinin içməli
su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması layihəsinin icrasına başlamışdır. Daşkəsən şəhərində tikinti-quraşdırma
işlərinə
başlanılması münasibəti
ilə təməlqoyma mərasimi
keçirilmişdir.
Təməlqoyma
mərasimində çıxış edən Daşkəsən
rayon icra hakimiyyətinin
başçısı Əhəd Abıyev ölkə
rəhbərliyi tərəfindən regionların inkişafına böyük diqqət
göstərildiyini bildirmişdir:
“Möhtərəm Prezident İlham
Əliyevin diqqət və qayğısı
nəticəsində son illər Daşkəsəndə böyük inkişaf müşahidə olunur. Yeni yollar,
qaz xətləri çəkilir, məktəblər
tikilir və təmir olunur. Bu
gündən isə su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulmasına başlanılır. Bu
layihənin həyata keçirilməsi
Kiçik Qafqaz sıra dağlarının yüksəkliklərində yerləşən
Daşkəsən əhalisinin fasiləsiz, ekoloji cəhətdən təmiz
içməli su ilə təmin olunmasına, həmçinin Qoşqar çayına axıdılan çirkab sularının
qarşısının alınmasına imkan
verəcəkdir”.
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov qeyd
etmişdir ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət

BЦЛЛЕТЕН

Дашкясянин ичмяли су вя канализасийа
инфраструктуру йенидян гурулаъагдыр
Proqramına uyğun olaraq
bölgələrdə su təchizatı və
kanalizasiya infrastrukturları yenidən qurulur və bu
işlər rayon mərkəzləri ilə yanaşı, kənd və qəsəbələri də
əhatə edir: “Ölkə başçısının
respublikanın hər bir yaşayış məntəqəsinin 24 saat fasiləsiz və keyfiyyətli içməli
su ilə təmin edilməsi barədə
tapşırıqlarına uyğun olaraq
bölgələrdə genişmiqyaslı işlər həyata keçirilir. Cənab
Prezidentin diqqət və qayğısı
sayəsində “Azərsu” ASC-nin
sifarişi ilə 29, ümumilikdə isə
43 şəhər və rayon mərkəzində
su və kanalizasiya layihələri
icra olunur. 2015-ci ildə daha
bir neçə şəhərdə işlərə başlamağı planlaşdırırıq. Bu gün
işlərə başladığımız Daşkəsən şəhərinin böyük turizm
potensialı vardır və bu layihə rayonun sosial-iqtisadi
inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir”.
Daha sonra Daşkəsən şəhərində su anbarının tikintisinə başlanılması ilə layihənin icrasına start verilmişdir.
Daşkəsən şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması layihəsi 2035-ci
ilə perspektiv inkişaf nəzərə
alınmaqla Daşkəsən şəhərində 16,2 min nəfərin içməli su
və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdı-

rılmasına hesablanmışdır.
Bu layihə çərçivəsində gələcəkdə rayonun Alunitdağ
və Mədənçilər qəsəbələrinin
də içməli su təchizatı yaxşılaşdırılacaq və ümumilikdə
17,8 min sakin bu layihədən
faydalanacaqdır.
Daşkəsən şəhəri, həmçinin Mədənçilər və Alunitdağ
qəsəbələrini keyfiyyətli və
dayanıqlı içməli su ilə təmin
etmək üçün mənbə olaraq
Qarainək və Gurbulaq bulaqları seçilmişdir. Layihəyə
uyğun olaraq su mənbələrindən Daşkəsən şəhərinə
20 km uzunluğunda magistral kəmər çəkiləcək, şəhərin relyefi nəzərə alınmaqla
hündür ərazilərdə ümumi
tutumu 4500 kubmetr olan 4
ədəd su anbarı tikiləcək və 3
ədəd nasos stansiyası quraşdırılacaqdır. Daşkəsən şəhərində 18,3 km uzunluğunda
paylayıcı su şəbəkəsi yaradılacaq, 2560 ünvana birləşmə

veriləcək və hər bir abunəçi
sayğacla təmin olunacaqdır.
Layihə çərçivəsində Daşkəsən şəhərində kanalizasiya şəbəkəsi də yaradılacaqdır. Şəhərdə yaranan tullantı
sularının optimal idarə edilməsi üçün 13,5 km uzunluğunda kanalizasiya xətti, 410
ədəd kanalizasiya quyusu
tikiləcək, 2560 ev birləşməsi veriləcəkdir. Daşkəsən
şəhərində yaranan tullantı
suların təmizlənib kənarlaşdırılması üçün sutkalıq məhsuldarlığı 3500 kubmetr olan
çirkab sutəmizləyici qurğu
tikiləcəkdir.
Daşkəsən şəhərində tikinti-quraşdırma
işlərinin
2017-ci ildə başa çatdırılması
nəzərdə tutulur.
Yeri gəlmişkən, Daşkəsən
şəhərinin mərkəzləşdirilmiş
içməli su təchizatı sistemi
1950-60-cı illərdə yaradılmışdır. Mövcud su və kanalizasiya xətləri şəhəri tam əhatə
etmir və istismara yararsız
vəziyyətdədir.
“Azərsu”
ASC hazırda şəhərin 11 min
sakinindən 4770 nəfərinə və
ya təqribən 43 faizinə xidmət göstərir. Şəhər əhalisinə
su 1-2 saatlıq qrafik əsasında
verilir. Əhalinin qalan hissəsi isə tələbatını fərdi qaydada ödəyir. Daşkəsən şəhərində kanalizasiya şəbəkəsi
mövcud deyil.
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təchizatı və kanalizasiya
xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirdiyi
tədbirlər barədə məlumat
vermişdir: “Su təsərrüfatı
işçiləri istehsalat sahələrində vəzifə borclarını şərəflə yerinə yetirməklə yanaşı
partiya həyatında da xüsusi
fəallıqları ilə seçilirlər. Bu
şərəfli missiyada partiya
Mayın 27-də Yeni Azərbaycan Partiyası “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ərazi ilk
partiya təşkilatının hesabat-seçki konfransı keçirilmişdir. .
Tədbirdə hesabat məruzəsi ilə çıxış edən YAP “Azərsu” ASC üzrə ərazi ilk partiya təşkilatının sədri Heydər
Abbasov Son illər görülmüş
işlər barədə geniş məlumat
verərək bildirmişdir ki, ötən
dövrdə partiyanın banisi
ümummilli lider Heydər Əliyev ideyalarının yaşadılması,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Yeni Azərbaycan
Partiyasının sədri İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici
siyasətinin, ölkəmizin siyasisosial, mədəni və iqtisadi sahələrində əldə olunan nailiyyətlərin ictimaiyyət arasında
geniş təbliğ edilməsi istiqamətində tədbirlər görülmüşdür. Həmçinin partiyanın
proqram prinsiplərinin izahı
və təbliği, partiya sıralarının
genişləndirilməsi
işlərinə
xüsusi diqqət yetirilmişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, hazırda “Azərsu” ASC-nin 3173
nəfər işçisi və ya kollektivin hər 4 üzvündən biri Yeni Azərbaycan Partiyasının
üzvüdür. Partiya üzvlərinin
2624 nəfəri və ya 83 faizi son
3 il yarımda partiya sıralarına qəbul olunmuşdur. Hazırda ilk ərazi təşkilatı üzv-
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yarandığı gündən öz siyasi
xəttinə sadiqliyi, xalq, dövlət qarşısında xidmətləri,
ölkəmizin bir-birini əvəzləyən uğurları onun cəmiyyətdəki mövqeyini daha da
möhkəmləndirmiş, ümumxalq partiyası olduğunu təsdiqləmişdir. YAP “Azərsu”
ASC ilk ərazi partiya təşkilatı qısa müddət ərzində
təşkilatlanma baxımından

ЙАП “Азярсу” АСЪ ярази илк partiya тяшкилатынын
щесабат-сечки конфрансы кечирилмишдир
lərin 56 faizini gənclər təşkil
edir.
Konfransda çıxış edən
“Azərsu” ASC üzrə ərazi ilk
partiya təşkilatının üzvləri Yaşar Bəşirov və Şəbnəm
Məmmədova hesabat dövründə təşkilatın fəaliyyətinin əsas istiqamətləri barədə
məlumat vermişlər. Konfrans iştirakçıları yekdilliklə
YAP “Azərsu” ASC ərazi ilk
partiya təşkilatının hesabat
dövrü ərzində fəaliyyətini
qənaətbəxş
qiymətləndirmişlər.
Tədbirdə çıxış edən ilk
ərazi partiya təşkilatı İdarə
Heyətinin
üzvü
Etibar
Məmmədov partiyanın yaranma tarixi, inkişaf mərhələləri, ölkənin ictimai-siyasi
həyatındakı müstəsna rolundan danışmış, “Azərsu”
ASC-nin əhalinin içməli su

üzvlərinin üzərinə yeni-yeni
vəzifələr düşür. Ümidvarıq
ki, partiya üzvü olan su təsərrüfatı işçiləri Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri,
möhtərəm Prezident İlham
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi kursun həyata keçirilməsinə, əhalinin içməli
su təchizatı və kanalizasiya
xidmətlərindən istifadəsinin
yaxşılaşdırılmasına töhfələr
verəcəklər”.
Tədbirdə çıxış edən YAP
Yasamal rayon təşkilatının
sədr əvəzi Tağı Əhmədov ölkənin ictimai-siyasi həyatında partiyanın xidmətlərindən danışmış, ümummilli
lider Heydər Əliyev ideyalarının Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla həyata keçirildiyini bildirmişdir: “Yeni Azərbaycan Partiyasının

böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Son illər partiya sıralarına gənclərin böyük
axını fərəhləndirici hal kimi
qiymətləndirilməlidir".
Daha sonra təşkilati məsələlərə baxılaraq idarə heyəti yenidən formalaşdırılmış, Heydər Abbasov YAP
“Azərsu”ASC üzrə ərazi ilk
partiya təşkilatının sədri,
Günay Məmmədli və Qafar
Mədətov sədr müavinləri
seçilmişdir. Eyni zamanda
ilk ərazi təşkilatının 9 üzvü
YAP Yasamal rayon təşkilatının 10-cu konfransına nümayəndə seçilmişlər.
Konfransın sonunda partiya sıralarına yeni qəbul
olunmuş bir qrup əməkdaşa
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlük vəsiqələri təqdim olunmuşdur.
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“Azərsu” ASC ilə Fransanın Suez Environnement
şirkəti arasında bağlanmış “Praktiki təlim, nouhau ötürülməsi və texniki
yardıma dair müqavilə”
çərçivəsində Səhmdar Cəmiyyətin
mütəxəssislərindən ibarət nümayəndə
heyəti Çin Xalq Respublikasında tədris ekspedisiyasında olmuşlar. Tədris ekspedisiya qrupuna
“Azərsu” ASC-nin Tikilməkdə Olan Obyektlərin
Müdiriyyətinin,
TəlimTədris Mərkəzi və insan
resursları üzrə struktur
bölmələrinin əməkdaşları
daxil edilmişdir.
Səfər müddətində “Azərsu” ASC-nin mütəxəssisləri Çinin Makao və Çongqing su şirkətlərində, Pilar
Point və Tangjiato Çirkab

BЦЛЛЕТЕН

Мцтяхяссисляр Чин
тяърцбяси иля таныш олмушлар
Su Təmizləmə şirkətlərində və Şanxay Kimya Sənaye Parkında ekspedisiyada
olmuş, həmin müəssisələrin
istehsalat sahələri ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə etmişlər. Mütəxəssislərə
içməli su və kanalizasiya
sistemlərinin idarə olunması, su şirkətlərinin menecment prinsipləri, zəng
mərkəzinin fəaliyyəti, laboratoriyalarda işin təşkili,
çirkab su təmizləmə qurğularının idarə olunması,
SCADA sistemləri barədə
ətraflı məlumat verilmişdir.
“Azərsu” ASC-nin əmək-

daşları həmin müəssisələrdə təlim-tədris işinin təşkili,
işə qəbul, sənədləşmə, əmək
haqqı sistemləri, dərəcələndirmə proseduru və digər

zəruri sahələrin iş prinsipləri və idarəetmə metodologiyaları ilə yaxından tanış
olmuş, təcrübə mübadiləsi
aparmışlar.

"Азярсу" АСЪ-нин ямякдашлары
Испанийайа тялимляря эюндярилмишдир
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində içməli su və kanalizasiya
sektorunda yeni texnologiyaların mənimsənilməsi və tətbiqi məqsədilə qabaqcıl təcrübələrin
öyrənilməsinə
xüsusi
diqqət yetirilir. Fransanın Suez Environnement şirkəti arasında
bağlanmış
“Praktiki
təlim, nou-hau ötürülməsi və texniki yardıma
dair müqavilə” çərçivəsində “Azərsu” ASC-nin
mütəxəssislərindən ibarət nümayəndə heyəti mayın 4-dən 16-dək
İspaniyanın Barselona
şəhərində keçirilən təlimlərdə iştirak etmişlər.

Suez Environnement şirkətinin və “Aqualogiya” Təlim və Tədqiqat mərkəzinin
birgə təşkil etdiyi mühazirələrdə iştirak etmiş mütəxəssislər yeni metodlar və innovasiyaların tətbiqi ilə tanış
olmuşlar.
Praktiki təlim müddətində Helium qazı ilə su sızmalarının aşkar olunması, buz
vasitəsi ilə su kəmərlərinin

yuyulması metodikası ilə tanış olmaq üçün İspaniyanın
Alikante və Mursiya şəhərlərinə səfərlər təşkil olunmuşdur. Səfər zamanı mütəxəssislərə İspaniyada su
təchizatı sistemlərinin idarə
olunmasının iş prinsipləri
barədə ətraflı məlumatlar verilmişdir.
Nümayəndə
heyətinin
Barselona şəhərinin su idarə-

si - “Aigües de Barselona”ya
da səfəri baş tutmuşdur.
“Aigües de Barselona” İdarəsində təlimçilərə səs detektorlarının köməyi ilə su
axıntılarının yerinin təyin
edilməsi və boru materiallarının seçilməsi ilə bağlı mühazirələr oxunmuşdur.
Təlimin sonunda mütəxəssislərə sertifikatlar verilmişdir.

BЦЛЛЕТЕН
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə təsdiqlənmiş “Hemofiliya və talassemiyadan
əziyyət çəkən uşaqlara qayğı” Dövlət Proqramının
icrası tədbirləri çərçivəsində ölkəmizdə genişmiqyaslı qanvermə aksiyaları keçirilir. Bu xeyirxah
təşəbbüsə qoşulan Heydər Əliyev Fondu Azərbaycanda qan bankının yaradılması, talassemiyadan
əziyyət çəkən uşaqların təhlükəsiz və keyfiyyətli
qanla təminatı üçün könüllü donor xidmətinin inkişafı məqsədilə mühüm layihələr həyata keçirir.
İrsi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən xəstələrə kömək məqsədi daşıyan,
minlərlə insan üçün həya5-6 may 2015-ci
il tarixlərində “Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətində Almaniya Federativ Respublikasının “Vag
Armaturen GmbH” şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən “Su və çirkab su
siyirtmələri” mövzusunda seminar keçirilmişdir.
“Azərsu” ASC Almaniyanın “Vag Armaturen
GmbH” şirkəti ilə 2010cu ildən əməkdaşlıq edir.
Alman şirkətinin istehsal
etdiyi müxtəlif təyinatlı siyirtmələr Oğuz-Qəbələ
Bakı magistral su kəmərində uğurla istifadə olunmaqdadır. İkigünlük seminarın
keçirilməsində məqsəd həmin avadanlıqların istismarı zamanı yaranan və yarana biləcək problemlərin

ti əhəmiyyət kəsb edən bu
könüllü humanitar aksiyanın “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətində keçirilməsi

artıq ənənə halını almışdır.
Mayın 5-də keçirilmiş növbəti qanvermə aksiyasında
“Azərsu”ASC-nin əməkdaşları yaxından iştirak etmişdir.
Tədbirin yüksək səviyyədə təşkili məqsədilə qan
vermək istəyində olanların
siyahısı tutulmuş, tibb işçilərinin normal fəaliyyətini
təmin etmək məqsədilə lazımi şərait yaradılmışdır.
B.Eyvazov adına Elmi-Tədqiqat Hematologiya və
Transfuziologiya İnstitutunun
Mərkəzi Qan Bankı
tərəfindən ezam olunmuş
xüsusi tibb briqadasının həkim-hematoloqları tərəfindən hər bir donorun sağlamlığı aksiyadan əvvəl səyyar
laboratoriyada yoxlanılmışdır. Müayinə nəticəsində
sağlamlığı qan götürməyə
imkan verən şəxslər müəy-

yənləşdirilmişdir.
Ümumilikdə
aksiyada “Azərsu” ASC-nin İdarə Aparatının 100-dən çox
əməkdaşı iştirak etmişdir.
Donorlar qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən uşaqlar
üçün könüllü qan verməyin
xeyirxah və savab iş olduğunu diqqətə çatdırılmış,
belə aksiyalarda yaxından
iştirak etməyin vətəndaşlıq
borcu olduğunu qeyd etmişlər.
B.Eyvazov adına ElmiTədqiqat Hematologiya və
Transfiziologiya İnstitutunun əməkdaşları bildirmişlər ki, götürülən qan nümunələri
laboratoriyada
hərtərəfli müayinə edildikdən sonra onlardan həm
talassemiyalı, həm də hemofiliyalı xəstələrin müalicəsində istifadə olunacaqdır.

Алман мцтяхяссислярин
иштиракы иля семинар кечирилмишдир

vaxtında qarşısının alınması
olmuşdur.
Seminara “Azərsu” ASCnin müvafiq şöbələrinin və
“Oğuz-Qəbələ-Bakı” Su Kəməri İdarəsinin mütəxəssisləri cəlb edilmişdir. Seminar

“Vag Armaturen GmbH”
şirkətinin Avropa və Şimali
Afrika üzrə satış direktoru
Jochen Endres və şirkətin
Türkiyə üzrə təmsilçisi Ediz
Tatar tərəfindən aparılmışdır. Tədbirdə Almaniya şir-

kəti tərəfindən istehsal olunan ikitaylı siyirtmələr, əks
klapanlar, hidrantlar, plunjer, sürgülü və kəpənək tipli
siyirtmələr, vantuzlar və s.
məhsullar haqqında təqdimatlar olunmuşdur. Tədbir
iştirakçıları belə seminarların istehsalat proseslərində
müsbət nəticələrin verdiyini
bildirmişlər.
Seminarın ikinci günü
iştirakçılar “Oğuz-QəbələBakı” Su Kəməri İdarəsində
olmuş, burada istifadə edilən vantuz və plunjer tipli
siyirtmələrə yerində baxış
keçirmişlər.
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Azərbaycan
xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin
anadan olmasının 92-ci
ildönümü ilə əlaqədar
Böyük Qafqazın Şahdağ
silsiləsinin Qızıl Qaya
massivində dəniz səviyyəsindən 3751 metr hündürlükdə yerləşən “Heydər zirvəsi”nə təşkil
olunmuş kütləvi yürüş
uğurla başa çatmışdır.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkil etdiyi yürüşdə “Azərsu” ASC-də yaradılmış
“Gənclər
Klubu”nun
üzvləri də iştirak etmişlər.
Nazirliyin Şahdağ Milli
Parkında yaradılmış Təşkilat Komitəsinin müəyyənləşdirdiyi marşruta uyğun
olaraq, bələdçilərin müşa-

BЦЛЛЕТЕН

“Эянъляр Клубу”нун цзвляри
“Щейдяр зирвяси”ня йцрцш етмишляр
yiəti ilə cəmiyyətin əməkdaşları Bəxtiyar Quliyev,
Nemət Səfərov, Orxan Nadirov, Fuad Cavadzadə, Şəhla
Əmirova, Sədaqət Əliyeva,
Orxan Xəlilov mayın 8-9-da
“Heydər zirvəsi”nə yürüş
etmişlər. Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu,
dünya şöhrətli siyasi xadim,
ümummilli lider Heydər
Əliyevin əziz xatirəsini yad
edərək dövlət bayrağını dalğalandırmışlar.
Yürüşdə iştirak etmiş
“Azərsu” ASC-nin əməkdaşları Azərbaycan Hava
və Ekstremal İdman Növləri Federasiyasının sertifikatları ilə təltif olunmuşlar.

Mayın 8-də
“Gənclər
Klubu”nun üzvləri Yasamal rayon Heydər Əliyev
Mərkəzində olmuş, ümummilli lider Heydər Əliyevin
büstü önünə gül dəstələri
düzmüşlər. Klub üzvləri

Mini-futbol turniri keçirilmişdir

Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümü ilə əlaqədar “Azərsu” ASCnin idarə və müəssisələri arasında mini-futbol turniri keçirilmişdir.
Turnirin açılış mərasimdə çıxış edən “Azərsu” ASCnin İşlər İdarəsinin rəisi
Möhsün Quliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyəti,
Azərbaycan dövləti
və xalqı qarşısındakı tarixi

xidmətlərindən danışmış,
dahi şəxsiyyətin ölkəmizdə
bədən tərbiyəsi və idmanın
inkişafına diqqət və qayğı
ilə yanaşdığını qeyd etmişdir: “Əhalinin fiziki-mənəvi sağlamlığının qorunması,
idmanın inkişafı ümummilli
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lider Heydər Əliyevin diqqətdə saxladığı məsələlərdən
olmuşdur. Ulu öndərin respublikaya rəhbərlik etdiyi
illərdə idmanın maddi-texniki bazasının yaradılması
üçün böyük işlər görmüşdür. Müstəqillik dövründə
ümummilli liderin hakimiyyətə qayıdışından sonra bu sahəyə diqqət artmış,
möhtərəm Prezident İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi
siyasət nəticəsində idmanın inkişafında yeni mərhələ
başlanmışdır. Son illər ölkəmizdə beynəlxalq səviyyəli yarışlar təşkil olunur,
idmançılarımız müxtəlif idman növləri üzrə keçirilən
turnirlərdə uğurlu nəticələr
göstərirlər”.
Mini-futbol turnirində

Тел: (012) 431 47 67/87



dünya şöhrətli siyasi xadim haqqında filmə tamaşa
etmiş, ümummilli liderin
ömür yolu, siyasi fəaliyyətini özündə əks etdirən eksponatlar, kitablarla tanış olmuşlar.
Səhmdar Cəmiyyətin idarə və təşkilatlarının 12 komandası, ümumilikdə 120
nəfər iştirak etmişdir. Mayın 10-da, ümummilli lider
Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümü günü turnirin final oyunu keçirilmişdir. Yarışın qalibi adı
uğrunda Bağlar və Sabunçu
rayon sukanal idarələrinin
komandaları
qarşılaşmış,
Bağlar sukanal idarəsinin
kollektivi sonuncu oyunda
da qalib gələrək I yeri tutmuşdur. II və III yerlərə isə
müvafiq olaraq Sabunçu və
Xətai rayon sukanal idarələrinin komandaları layiq görülmüşdür.
Bakı Sukanal Müəssisələri Həmkarlar İttifaqları Bakı
şəhər Komitəsi turnirdə ilk
3 yeri tutan komandaları və
yarışda fərqlənən iştirakçıları mükafatlandırmışdır.

Фаks: (012) 430 28 87
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