“АЗЯРСУ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИ
“Su həyat deməkdir,
təmiz su isə sağlam
həyat deməkdir”
İlham Əliyev
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"Зяфяр гурултайы" милли бирлийимизин дцнйайа нцмайиши

Aprelin 22-də Şuşa şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayı keçirildi. Həmin gün Azərbaycanın
haqq səsinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında
fəallıq göstərən insanlar 44 günlük Vətən müharibəsində qəhrəman döyüşçülərimizin dastan yazdığı Şuşa şəhərində bir araya gəldilər.
“Şuşa İli”ndə dünyanın
65 ölkəsindən 400-dən çox
soydaşımızın iştirak etdiyi
“Zəfər qurultayı”nın məhz
ölkəmizin vuran qəlbi, mədəniyyət paytaxtımız Şuşada
keçirilməsi böyük rəmzi məna daşıyırdı. Belə ki, xaricdəki soydaşlarımızın böyük bir
qrupunun mədəniyyət paytaxtımız Şuşada toplaşaraq
özlərinin V qurultayını keçirmələri mühüm tarixi hadisə
olmaqla yanaşı, həm də xain
qonşusunun təcavüzünə məruz qalmış Azərbaycanın
haqq işinin və uğurlarının
dünyada geniş təbliğ olunması baxımından əhəmiyyətli idi.
Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev qurultayın açılış mərasimindəki nitqində
ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 2001-ci ildə dünya azərbaycanlılarının
Bakıda keçirilmiş ilk qurultayını qürur hissi ilə xatırlayaraq qeyd edib ki, ulu öndər
dərin məzmunlu çıxışında
Qarabağ problemi ilə bağlı fikirlərini bildirmiş və demiş-

dir ki, Azərbaycan öz ərazi
bütövlüyünü bərpa edəcək,
işğal altında olan torpaqlar
azad ediləcək və Azərbaycan
xalqı öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqdır. “Biz – ulu
öndərin davamçıları bu sözləri gerçəyə çevirdik və V
qurultaya hazırlıq işləri başlayarkən mənə məruzə edildi
və mən dedim ki, bu qurultay mütləq Şuşada keçirilməlidir. Əminəm ki, qurultay iştirakçıları da buna çox
müsbət yanaşıblar və böyük
həvəslə Şuşaya, qədim Şuşaya, bizim mədəniyyətimizin
paytaxtı olan Şuşaya gəlmişlər. Şuşa da öz doğmalarını, bax, belə günəşli hava ilə
qarşılayır və bu, bir daha onu
göstərir ki, bura bizim tarixi
torpağımızdır”.
Prezident, Müzəﬀər Ali
Baş Komandan İlham Əliyev “Zəfər qurultayı”ndakı
nitqində Şuşanın və Azərbaycanın son 250 illik tarixinin ən mühüm məqamlarına, eləcə də işğala aparan
proseslərə, işğal dövründə
baş verən hadisələrə, 44

günlük Vətən müharibəsinə, müharibədən sonrakı
planlara və sülh quruculuğu perspektivlərinə toxundu. Şuşanın azərbaycanlılar
üçün böyük mənəvi dəyərə
malik olduğunu diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyev
qeyd etdi ki, tarixin müxtəlif
dövrlərində Şuşanın erməniləşdirilməsinə yönəldilmiş
böyük səylərə, xüsusən də
onun keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tərkibinə qatılmasına, 28 il işğal
altında saxlanmasına baxmayaraq, Şuşa milli ruhunu qoruyub saxladı. “Məhz
milli ruhumuzun daşıyıcısı
olduğu üçün mədəniyyət
beşiyimiz adlandırılan Şuşa
Azərbaycan mənəviyyatında
özünəməxsus yer tutan mədəniyyət və mənəviyyat şəhərimizdir. Şuşanın hər daşı,
hər qayası, hər küçəsi, hər
bulağı Azərbaycandan xəbər
verir, Azərbaycana məxsusluğunu göstərir. Bu baxımdan təsadüfi deyil ki, Şuşadakı bulaqlar işğal dövründə
qurudulmuşdu və Şuşa azad
olduqdan sonra həmin bulaqlar yenidən bərpa olunur.
Çünki azərbaycanlılar Şuşaya – doğma Vətənə qayıdır”.
Şuşada
olmalarından
hədsiz iftixar duyan qurultay
iştirakçıları dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını bildirərək qeyrət qalamız olan

azad şəhərdə Vətən havası
udmaq, dünya azərbaycanlılarının lideri İlham Əliyevin
dərin mənalı nitqini dinləmək, həm də burada bir-biri ilə tanış olaraq gələcək
fəaliyyətlərinin aydın konturlarını müəyyənləşdirmək
imkanı qazandıqları üçün
özlərini son dərəcə xoşbəxt
hiss etdiklərini dilə gətirdilər. Qurultaydan böyük mənəvi stimul aldıqlarını söyləyən iştirakçılar qətiyyətlə
bildirdilər ki, Azərbaycan
həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində bundan sonra da var qüvvə ilə
çalışacaqlar.
Qeyd olunub ki, “Zəfər
qurultayı”nın Azərbaycan
mədəniyyətinin incisi Şuşa
şəhərində baş tutması mühüm tarixi hadisədir. Bu
tədbir xaricdə yaşayan soydaşlarımızın doğma Vətən
ətrafında daha sıx birləşməsinə və dünyanın müxtəlif
ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanmasına mühüm töhfə verəcək.
Şuşanın Azərbaycanın və
türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilməsi, tarixi
Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması və nəhayət, dünya
azərbaycanlılarının V Qurultayının bu şəhərdə keçirilməsi bir daha sübut edir
ki, Prezident İlham Əliyevin
diqqət və qayğısı ilə Şuşa
tezliklə dirçələcək, inkişaf
edəcək, özünün əvvəlki şöhrətini qaytaracaq və yenə də
mühüm mədəni tədbirlərin
keçirildiyi məkana çevriləcəkdir.

BЦЛЛЕТЕН

Mart-aprel 2022-ъи ил

3

2022-ъи илин биринъи рцбцнцн йекунларына
щяср олунан мцшавиря кечирилиб
Aprelin 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin sədrliyi ilə bu ilin birinci
rübünün yekunlarına həsr olunan
müşavirə keçirilib.
Müşavirəni giriş nitqi ilə açan
dövlətimizin başçısı 2022-ci ilin ilk
üç ayında ölkəmizin bütün sahələrdə
uğurla inkişaf etdiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd olunub ki, postmünaqişə dövrünün birinci ilinin nəticələri
ölkəmizin qarşısında duran bütün
vəzifələrin uğurla icra edilməsinə
imkan yaratmış, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarla təmaslarını, fəal
əməkdaşlığını davam etdirmişdir.
Şuşa şəhərində Azərbaycanın BMTyə üzvlüyünün 30 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalaq tədbirin əhəmiyyətindən bəhs edən Prezident İlham
Əliyev qeyd edib ki, bununla Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü tam tanıdığını bir
daha təsdiq etmişdir.
Dövlət başçısı Azərbaycanın digər aparıcı beynəlxalq təşkilatlardakı
uğurlu fəaliyyətindən də geniş bəhs
edərək son zamanlar Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin normallaşması sahəsində görülən işlərdən söhbət
açıb. “Beləliklə, bir daha demək istəyirəm, müharibədən dərhal sonra
apardığımız siyasət, beynəlxalq təşkilatlardakı fəaliyyətimiz, ikitərəfli
formatda böyük dövlətlərlə əlaqələrimiz, eyni zamanda, Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurda baş verən inkişaf və hadisələr, bax, bu reallıqlara gətirib çıxarıb... Postmünaqişə dövrü ilə bağlı
əsas məsələlər bundan ibarətdir və
bu işlərin böyük hissəsi 2021-ci ildə,
bir hissəsi isə bu ilin üç ayında görülüb. Bu, bizə imkan verir ki, əgər bütün bu gündəlik həyatda öz əksini ta-

parsa, bölgədə, doğrudan da, Cənubi
Qafqazda sülh olacaq, əmin-amanlıq
olacaq, müharibə riskləri böyük dərəcədə azalacaq və beləliklə, biz rahat
yaşaya bilərik. Azərbaycan xalqına
xas olan yüksək xüsusiyyətləri nəzərə alaraq qurub yarada bilərik”.
Azərbaycanda postmünaqişə dövrü ilə bağlı bütün planların uğurla
yerinə yetirildiyini diqqətə çatdıran
Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki,
ötən müddətdə iqtisadiyyatla bağlı, ərazilərin bərpası ilə bağlı ölçübbiçilmiş şəkildə atılmış addımların
müsbət nəticələri göz qabağındadır.
Bu reallıqların beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən həm siyasi nöqteyi-nəzərdən, həm də ölkəmizə olan maraq və
hörmət baxımından qəbul edildiyini
vurğulayan dövlət başçısı işğaldan
azad olunmuş ərazilərimizdə həyata
keçirilən böyük investisiya layihələrindən bəhs edib. Bildirilib ki, cari
ilin birinci rübündə xarici investorlar
tərəfindən təməli qoyulan 470 meqavat gücündə olan iki bərpaolunan
enerji stansiyası gələn il istismara veriləcək. Bu da böyük həcmdə təbii qa-

za qənaət etməklə yanaşı, ölkəmizin
ixrac imkanlarını da xeyli artıracaq.
Birinci rübün iqtisadi göstəricilərini müsbət qiymətləndirən Prezident
İlham Əliyev qeyd edib ki, hesabat
dövründə ölkəmizdə ümumi daxili
məhsul 6,8 faiz, qeyri-neft iqtisadiyyatı 10 faizdən çox, sənaye istehsalı
sahəsində artım təxminən 4 faiz, qeyri-neft sənaye istehsalında artım isə
18 faizdən yüksək olub. Yanvar-mart
aylarında Azərbaycanın xarici ticarət
dövriyyəsi 60 faizdən çox, ixrac təxminən iki dəfə, qeyri-neft ixracı isə 45
faiz artıb. 2022-ci ilin birinci rübündə
xarici ticarət dövriyyəsindəki müsbət
saldo nəticəsində ölkəmiz 5,1 milyard dollar gəlir əldə edib.
Müşavirədə, həmçinin cari ilin ilk
rübündə ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində əldə olunmuş yüksək nailiyyətlər konkret faktlar və rəqəmlərlə əsaslandırılıb.
Müşavirəyə yekun vuran Prezident ilham Əliyev qarşıda duran vəzifələrdən ətraflı bəhs edib, bununla
bağlı konkret tövsiyə və tapşırıqlarını verib.

4

Mart-aprel 2022-ъи ил

BЦЛЛЕТЕН

“Азярсу” АСЪ-нин сядр мцавини Саатлы вя
Эянъя шящярляриндя вятяндашлары гябул едиб
içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri, işə
qəbul və digər məsələlərlə
bağlı olub.
Hər bir vətəndaşı dinləyən “Azərsu” ASC-nin
sədr müavini K.Həsənov
müraciətlərin qısa müddətdə araşdırılaraq zəruri

sələlərin bir qismi yerində
həll olunub, araşdırmaya
ehtiyac olan müraciətlər isə
nəzarətə götürülüb.
Sakinlər bölgələrdə vətəndaşların qəbulu və müraciətlərinə baxılması üçün
rahat və əlverişli şəraitin
yaradılmasından razılıqla-

tədbirlərin görülməsi barədə aidiyyəti struktur bölmələrinin rəhbərlərinə tapşırıqlar verib. Vətəndaşlar
tərəfindən qaldırılan mə-

rını dilə gətirərək göstərilən diqqət və qayğıya görə
Prezident İlham Əliyevə
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, digər idarəetmə qurumlarının rəhbərlərinin 2022-ci ilin mart və aprel
aylarında şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Köçərli Həsənov Gəncə və Saatlı şəhərlərində vətəndaşları qəbul edib.
Qəbullardan
əvvəl
ümummilli lider Heydər
Əliyevin abidəsi ziyarət
edilib, abidə önünə gül dəstəsi düzülərək Ulu Öndərin əziz xatirəsinə ehtiram
ifadə olunub.
Saatlı şəhərindəki qəbul-

da Saatlı, Sabirabad və İmişli rayonlarından olan 38 nəfər iştirak edib. Gəncədə
keçirilən qəbulda isə Gəncə
şəhəri, Samux və Kəlbəcər
rayonlarından olan 64 nəfərin müraciəti dinlənilib.
Vətəndaşların müraciətləri

Исраилин “Мекорот” ширкятинин
нцмайяндя щейяти "Aзярсу" АСЪ-дя олуб
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətində
Azərbaycanda səfərdə olan İsrailin
Milli Su Qurumu - “Mekorot” şirkətinin nümayəndə
heyəti ilə görüş keçirilib.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Etibar Məmmədov
qonaqları
salamlayaraq
Azərbaycan və İsrail arasında münasibətlərə toxunub,
qurumlararası əlaqələrdən
söhbət açıb. Su sektorunda
innovativ texnologiyaların
tətbiqi sahəsində İsrail şirkətlərinin böyük təcrübəyə malik olduğunu xatırladan E.Məmmədov ötən

müddətdə “Azərsu” ASC
mütəxəssislərinin bu ölkədə təşkil olunmuş sərgi və
konfranslarda iştirak etdiyini, su texnologiyaları sahəsində müxtəlif şirkətlərlə
əməkdaşlıq edildiyini diqqətə çatdırıb.
“Mekorot”
şirkətinin

Direktorlar Şurasının sədr
müavini Yızhaq Aharonoviç rəhbərlik etdiyi şirkətin
suyun eﬀektiv idarə olunması sahəsində böyük təcrübəyə malik olduğunu
bildirib. Qonaq qeyd edib
ki, qlobal iqlim dəyişikliklərinin su ehtiyatlarına mənfi

təsirlərinin müşahidə olunduğu dövrdə sudan səmərəli istifadə məsələsi daha
da aktuallaşır və bu sahədə
mütərəqqi texnologiyaların
tətbiqi mühüm əhəmiyyət
daşıyır.
Görüşdə içməli su sahəsində ağıllı texnologiyalardan istifadə, dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması,
su itkilərinin idarə olunması və digər məsələlər üzrə
təqdimatlar edilib və müzakirələr aparılıb. “Azərsu”
ASC və “Mekorot” şirkəti
arasında Anlaşma Memorandumunun imzalanacağına əminlik ifadə olunub.

BЦЛЛЕТЕН
Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətində Fransa Sahibkarlar Təşkilatı –
MEDEF İnternational
Təşkilatına üzv olan
bir sıra şirkətlərin
təmsilçilərindən ibarət nümayəndə heyəti
ilə görüş keçirilib.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Etibar Məmmədov qonaqları salamlayaraq Azərbaycanda həyata
keçirilən içməli və tullantı
su layihələri barədə məlu-

“A su”” Açıq
“Azər
A
Səhm
S h d
dar
Cəmiyyətində Azərbaycan
Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi, “Azərsu” ASC,
Su Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respubilka Komitəsi və “Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar
Mərkəzi” İctimai Birliyinin
tərəfdaşlığı ilə “Sudan səmərəli istifadənin metodları”
adlı layihə həyata keçirilib.
Layihənin açılış mərasimində “Azərsu” ASC-nin
“Sukanal” Elmi-Tədqiqat və
Layihə İnstitutunun metodisti Pərvanə Xıdırova bildirib
ki, layihənin məqsədi gənclərə sudan səmərəli istifadə
metodlarını aşılamaq, onların
su haqqında elmi biliklərinin
artırılmasına töhfə vermək,
könüllülərin fəaliyyətinə dəs-
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Франсанын МЕДЕФ Тяшкилатына
цзв олан бир сыра ширкятлярин
нцмайяндяляри иля эюрцш кечирилиб
mat verib, bu sahədə dünyanın qabaqcıl şirkətlərinin
təcrübəsindən istifadə olunduğunu diqqətə çatdırıb.
Su təchizatı və kanalizasiya
sektorunda Fransanın böyük təcrübəsinin olduğunu qeyd edən sədr müavini
Fransa hökuməti və şirkətlərinin Azərbaycanda iç-

məli su və kanalizasiya layihələrində iştirak etdiyini
xatırladıb.
Fransa şirkətlərinin nümayəndələri təmsil etdikləri
təşkilatlar barədə məlumat
verib, “Azərsu” ASC ilə
əməkdaşlığın perspektivlərindən danışıblar. Ötən
müddətdə MEDEF-ə daxil

olan bir sıra şirkətlərin rəhbərləri ilə “Azərsu” ASC-də
keçirilən görüşlər xatırlanıb, həyata keçirilən layihələrdə yeni texnologiyaların
tətbiqinə xüsusi diqqət yetirildiyi nəzərə alınaraq bu
sahədə fransız şirkətləri ilə
təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.

д
и тииффадя
д нин
и
“Судан
сямяряли ис
методлары” лайищяси йекунлашыб

tək göstərmək, eyni zamanda, cəmiyyətin diqqətini bu
sahəyə yönəltməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə bir sıra
ali təhsil müəssisələrinin tələbələri layihəyə cəlb edilib.
Layihə çərçivəsində tələbələr
üçün su ehtiyatlarinin davamlı idarə olunmasi və sə-

mərəli istifadəsi, tullantı sularının emalı mövzularında
təlimlər keçirilib.
“Sukanal” ETLİ-nin direktoru Vüqar Mirzəyev,
“Azərsu” ASC-nin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi
Anar Cəbrayıllı və “Sudan
İstifadə sahəsində Mütəxəs-

sislər” İctimai Birliyinin icraçı direktoru Rəşail İsmayılov
dünyada aktual olan su problemlərindən danışıb, sudan
səmərəli istifadənin zəruriliyini diqqətə çatdırıblar.
Layihə müddətində tələbələrin “Su təsərrüfatının
müasir CİS texnologiyalarla
idarə olunması”, “Su təchizatı və tullantı sularının kənarlaşdırılması sistemləri”
mövzusunda təlimlər keçirilib.
“Azərsu” ASC-nin Təlim
və İnnovasiyalar Mərkəzi,
“Sukanal” ETLİ, Mərkəzi
Laboratoriya və Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksinə
ekskursiyalar təşkil olunub.
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Neftçala şəhəri və rayonun kəndlərinin içməli
su təchizatı layihələrinin
icrası və 2022-ci ildə görüləcək işlərlə bağlı təqdimat keçirilib.

Neftçala Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mirhəsən
Seyidov Prezident İlham Əli-

BЦЛЛЕТЕН

başa çatdırılıb. Bununla paralel olaraq Neftçala şəhərində içməli su təchizatı sistemlərinin yenidən qurulmasına
başlanılıb. Mərhələlərlə icra
olunan layihə 2022-ci ildə
də davam etdiriləcək, şəhərdaxili su şəbəkəsinin tikintisi başa çatdırılacaq və bəzi
kəndlərə suyun verilməsi təmin olunacaq.
“Azərsu” ASC-nin Planlaşdırma və layihələndirmə departamentinin rəis

müavini Ceyhun Məmmədov Neftçala rayonunun yaşayış məntəqələrinin içməli
su təchizatı layihəsi barədə
geniş təqdimatla çıxış edib.
Dövlət İnvestisiya Proqramına uyğun olaraq 2022-ci
ildə Neftçala şəhərində 100
km içməli su xətti çəkiləcək,
hər bir evə birləşmə verilərək sayğaclar quraşdırılacaq. Bununla yanaşı, 13 km
uzunluğunda tullantı su xətlərinin və 1 ədəd yeni kanalizasiya nasos stansiyasının
inşası nəzərdə tutulur. Yeni
kanalizasiya nasos stansiyasının istifadəyə verilməsi ilə
istismar müddətini başa vurmuş və tez-tez qəzaların baş
verdiyi 9 nasos stansiyasının
fəaliyyəti
dayandırılacaq.
Layihənin növbəti mərhələsində şəhərdə kanalizasiya
şəbəkəsinin qurulması və

formalaşan tullantı sularının
tə miz lə nib-zə rə rsiz ləş di rilməsi məqsədilə tullantı
sutəmizləyici qurğusunun tikintisi həyata keçiriləcək.
Neftçala rayonunun kənd
və qəsəbələrinin su təchizatı
məqsədilə də layihə hazırlanıb. Bu məqsədlə kəndlərin
bir qisminə mövcud magistraldan, bir qisminə Salyan
şəhərinin şəbəkəsindən, bir
qisminə isə Şirvan-Muğan
qrup su kəmərinin Şorsulu
ərazisindən keçən hissəsindən suyun verilməsi layihələndirilib. Daha uzaq məsafədə yerləşən bəzi kəndlər
üçün lokal həll planı işlənib
və həmin kəndlərdə əks-osmos tipli sutəmizləyici qurğuların quraşdırılması layihələndirilib.
Təqdimatdan sonra layihə ətrafında geniş fikir

Нефтчала районунда ичмяли су лайищяляринин
иърасы иля баьлы тягдимат кечирилиб
yevin tapşırıqlarına uyğun
olaraq Neftçala rayonunun
yaşayış məntəqələrinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə magistral su kəmərinin tikildiyini
və artıq 14 yaşayış məntəqəsinin içməli su probleminin
həll edildiyini diqqətə çatdırıb.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Etibar Məmmədov
bildirib ki, Prezident İlham
Əliyevin təsdiqlədiyi “Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair
2020-2022-ci illər üçün Tədbirlər Planı” çərçivəsində Şirvan-Muğan qrup su kəmərindən Neftçala şəhərinə 40
km uzunluğunda magistral
kəmərin və Salyan şəhəri yaxınlığında həcmi 7500 kubmetr olan su anbarının inşası

mübadiləsi aparılıb, rayon
rəhbərliyinin təklifləri dinləndilib. Təkliflər nəzərə
alınmaqla yekun sənəd hazırlanaraq hökumətə təqdim ediləcək.

BЦЛЛЕТЕН
22 Mart - Dünya
Su Resursları Günü ilə
əlaqədar “Azərsu” ASC
və “Azərsu” ASC yanında İctimai Şuranın birgə
təşkilatçılığı ilə “Qlobal
iqlim
dəyişikliklərinin
su ehtiyatlarına təsiri və
sudan səmərəli istifadə”
mövzusunda videokonfrans formatında müzakirələr keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan
“Azərsu” ASC yanında İctimai Şuranın sədri Rauf
Zeyni bidirib ki, son illər
müşahidə olunan iqlim dəyişiklikləri şirin su ehtiyatlarının azalmasına səbəb olub.
Əksər dünya ölkələrində, o
cümlədən Azərbaycanda da
müşahidə olunan bu tendensiyanın təsirlərini azaltmaq
üçün hökumət səviyyəsində
kompleks tədbirlər görülür.
Belə şəraitdə istehlakçıların sudan qənaətlə istifadəsi
təşviq edilməlidir və bu işdə
vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə böyük vəzifələr düşür.
Konfransda çıxış edən

Novruz bayramı, 22 Mart
Dünya Su Resursları Günü
və Beynəlxalq Poeziya Günü münasibətilə Beynəlxalq
Muğam Mərkəzində “Sözün
də su kimi lətafəti var” devi-

BDU-nun prorektoru, coğrafiya elmləri doktoru Fərda
İmanov, Xəzər Universitetinin mərkəz rəhbəri, “Azərsu” ASC yanında İctimai Şuranın üzvü Rövşən Abbasov,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin şöbə müdiri
Faiq Mütəllimov, “Azərsu”
ASC-nin şöbə rəisi Elkin
Rüstəmov, Milli Məclisin
üzvü Ceyhun Məmmədov,
FHN-nin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyinin şöbə müdiri
Sevinc Quliyeva, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri,
“Azərsu” ASC yanında İctimai Şuranın üzvü Eyyub
Hüseynov, FAO-nun Azərbaycan nümayəndəliyinin
əməkdaşı Aynur Seyidyusif,
"Sukanal" ETLİ-nin direktor
müavini Rəşail İsmayılov və
digər iştirakçılar Azərbaycanın şirin su ehtiyatlarının
dinamikası və gözləntilər,
suvarmada, sənay
yedə və

zi altında poeziya gecəsi keçirilib.
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birgə
təşkilatçılığı ilə keçirilən təd-
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məişətdə su ehtiyatlarından
səmərəli istifadə və onun
təşviqi məsələlərindən ətraflı bəhs ediblər. Qeyd olunub
ki, azalan su ehtiyatlarından
inteqrasiyalı və səmərəli istifadə təbiətə, təsərrüfatlara
mənfi təsirləri minimuma
endirməyə imkan verəcək.
Müzakirələrdə Prezident
İlham Əliyevin təsdiqlədiyi
“Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2020-2022-ci illər
üçün Tədbirlər Planı”nda

nəzərdə tutulan məsələlərin
icrası istiqamətində görülən işlərin əhəmiyyətindən
danışılıb. Tədbilər Planının
7-ci bəndində nəzərdə tutulan maarifləndirmə işlərində
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının
nümayəndələrinin
xüsusi fəallığının vacibliyi
diqqətə çatdırılıb, qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən
bu istiqamətdə təbliğat və
təşviqat layihələrinin həyata
keçirilməsinin zəruriliyi vurğulanıb.

birdə suyun əhəmiyyətindən
danışılıb, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərində su mövzusuna geniş yer verildiyi diqqətə çatdırılıb.
Poeziya gecəsində dün-

ya şöhrətli yazıçı və şairlərin
əsərlərindən parçalar səsləndirilib, gənc bəstəkar və ifaçıların Avropa klassik musiqisindən kompozisiyaları
dinlənilib.
Tədbirdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi adından “Azərsu” ASC-yə “Poeziyanın dostu” diplomu təqdim olunub.
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Шуша шящяринин вя Дашалты кяндинин ичмяли су тяъщизаты
системинин йарадылмасы иля баьлы мцзакиряляр апарылыб
Bildirilib ki, Şuşa şəhəri
işğaldan azad olunduqdan
sonra şəhəri su ilə təmin edən
Kiçik Kirs və Zarıslı mənbələrinin fəaliyyəti qısa müddət

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 noyabr
2020-ci il tarixli Sərəncamı
ilə yaradılmış Azərbaycan
Respublikasının
işğaldan
azad edilmiş ərazilərində
məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı
Əlaqələndirmə Qərargahının
nəzdində fəaliyyət göstərən
İdarələrarası Mərkəzdən verilən məlumata əsasən, Şuşa
şəhərinin və Şuşa rayonunun
Daşaltı kəndinin içməli su
təchizatı sisteminin yaradılması ilə bağlı texniki-iqtisadi
əsaslandırma və ilkin layihə sənədlərinin hazırlanması məqsədilə yaradılmış işçi
qrupun növbəti iclası keçirilib. Şu
Ş şa
ş şə
ş hərində başş tutan

iclasda “Azərsu” ASC-nin və
işçi qrupuna daxil olan digər
dövlət təşkilatlarının əməkdaşları və mütəxəssislər iştirak ediblər.
İclasda Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinin içməli su təchizatının
bərpası məqsədilə görülmüş
təxirəsalınmaz işlər və perspektiv layihələr barədə məlumat verilib, iqlim dəyişikliklərinin su ehtiyatlarına təsiri
ilə bağlı təqdimatlar edilib.

ərzində bərpa edilib, magistral kəmərlərdə və su anbarlarında təmir-bərpa işləri həyata keçirilib. Şəhər ərazisində
davam edən abadlıq-quruculuq və tikinti-quraşdırma
işləri, yeni tikiləcək yaşayış
və qeyri-yaşayış obyektləri
içməli suya tələbatı xeyli artıracaq. Mövcud mənbələrin
məhsuldarlığı yay mövsümündə tələbatı tam ödəməyəcək. Bütün bunlar nəzərə

alınaraq alternativ mənbə
kimi Zarıslı çayının su ehtiyatlarından istifadə olunması
nəzərdə tutulur. Şuşa şəhərinin perspektiv inkişafı nəzərə alınmaqla dayanıqlı içməli
su təminatı məqsədilə çayın
məcrasında yeni su anbarının
layihələndirilməsi işləri davam etdirilir. Zarıslı çayının
məcrasında yaradılacaq anbarda toplanan suyun şəhərə
nəqli məqsədilə nasos stansiyasının və 2,6 km uzunluğunda təzyiqli su kəmərinin
inşası planlaşdırılır.
İclasda Şuşa şəhərinin içməli su və tullantı su sistemlərinin yenidən qurulması ilə
bağlı perspektiv layihələr, bu
sahədə innovativ texnologiyaların tətbiqi və ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
məsələləri də müzakirə edilib.
İşçi qrupun üzvləri yeni
su anbarının tikiləcəyi yerə
baxış keçirib, ərazinin coğrafı mövqeyi və relyefi ilə tanış
olublar.

Вятян мцщарибяси шящидляринин
аиляляри зийарят едилиб
Ramazan
bayramı
ərəfəsində
"Azərsu” ASC-nin Sosial inkişaf şöbəsinin və Azərbaycan Su Təsərrüfatı
İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika
Komitəsinin əməkdaşları Vətən müharibəsində şəhid olmuş işçilərin və ailə
üzvü şəhid olmuş əməkdaşların ailələrini ziyarət ediblər. Onlar Mingəçevir,
Masallı, Beyləqan, Hacıqabul, Qaradağ rayonlarında şəhid ailələrinin evlərində olub, ailələrin qayğıları ilə maraqlanıblar.
Şəhid ailələrinin üzvləri ilə görüş
zamanı qeyd olunub ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Müzəf-

fər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan
Ordusu 44 gün davam edən hərbi əməliyyatlar nəticəsində mənfur düşməni
darmadağın edərək uzun illər işğal altında qalan torpaqlarımızı azad edib.
Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Or-

dumuz bütün dünyaya öz qüdrətini,
gücünü nümayiş etdirib. Xalqımız vətən qarşısında borcunu şərəflə yerinə
yetirərək qəhrəmancasına şəhid olmuş
və yaralanmış gənclərlə qürur duyur.
Görüşlərdə Prezident İlham Əliyevin
şəhid ailələrinə göstərdiyi diqqət və
qayğının hər bir azərbaycanlı üçün örnək olduğu vurğulanıb.
Qeyd edək ki, Vətən müharibəsində
“Azərsu” ASC-nin 3 əməkdaşı şəhidlik
zirvəsinə ucalıb, 23 əməkdaşı isə yaralanıb. Eyni zamanda, Səhmdar Cəmiyyətdə çalışan 25 işçinin ailə üzvü şəhid
olub, 45 nəfərin isə ailə üzvü yaralanıb.

BЦЛЛЕТЕН
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9-ъу Дцнйа Су Форуму вя Дцнйа Су
Шурасынын Идаря Щейятинин иъласы кечирилиб
20-26 mart 2022-ci il tarixlərində Seneqalın paytaxtı Dakar şəhərində 9-cu Dünya Su Forumu və
Dünya Su Şurasının İdarə Heyətinin 77-ci görüşü
keçirilib. "Azərsu" ASC-nin nümayəndələri hər iki
beynəlxalq tədbirdə iştirak ediblər.
“Sülh və inkişaf üçün su
təhlükəsizliyi” mövzusunda
keçirilən 9-cu Dünya Su Forumunun açılışında Seneqal
Respublikasının Prezidenti
Makki Sal, 7 ölkənin dövlət
və hökumət başçıları çıxış
ediblər. Forumda BMT Baş
Assambleyasının, UNESCOnun, Dünya Bankının, Afrika İnkişaf Bankının, Dünya
Su Şurasının, Avropa Kommissiyasının, BMT-nin Ətraf
Mühit Proqramının rəhbərləri və 100-dək ölkədən 30
mindən çox nümayəndə iştirak edib.
Forumun bölmə iclaslarında su ehtiyatlarının idarə
edilməsi, mühafizəsi, tullantı sularının təmizlənməsi və
təkrar istifadəsi, qlobal iqlim dəyişiklikləri şəraitində
adaptasiya metodları, elmi
tədqiqat və təhsil məsələləri
müzakirə olunub.

Forum çərçivəsində keçirilən sərgilərdə Azərbaycan
nümayəndə heyəti müxtəlif
şirkətlərin təmsilçiləri ilə işgüzar görüşlər keçirib. Görüşlərdə Azərbaycanda su
təchizatı sahəsində görülmüş işlər, Sərsəng su anbarı,
qaçqın və məcburi köçkünlərin su problemləri haqqında məlumatlar verilib.
Forumun yekun iclasın-

da Dakar Bəyannaməsi qəbul olunub.
Dünya Su Şurasının İda-

rə Heyətinin iclasında Şuranın növbəti 3 illik Fəaliyyət
Planı, 8-ci Dünya Su Foru-

munun son hesabatları, 9-cu
Dünya Su Forumuna hazırlıq işləri və 10-cu Dünya Su
Forumuna ev sahibliyi, eləcə

də yeni üzvlərin qəbul olunması və digər məsələlər müzakirə olunub. İclasda 10-cu
Dünya Su Forumuna İndoneziyanın ev sahibliyi təsdiqlənib.
“Azərsu” ASC-nin Mərkəzi Laboratoriyasının müdiri Elçin Əliyev İdarə Heyətinə yeni alternativ üzv
seçilib.
Səfər müddətində “Azərsu” ASC-nin nümayəndələri tədbir çərçivəsində bir
sıra ölkələrin və beynəlxalq
təşkilatların təmsilçiləri ilə
görüşüb, əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər.
Dünya Su Şurasının prezidenti Lui Fuşon, Beynəlxalq
Su Resursları Assosiasiyasının icraçı direktoru Kallum Klenç, Türkiyə Su İnstitutunun prezidenti Ahmet
Saatçı, BMT-nin Su proqramının və BMT-nin Ərzaq
və Kənd Təssərüfatı təşkilatının məsul şəxsləri, bir sıra şirkətlərin rəhbərləri və
nümayəndələri ilə keçirilən
görüşlərdə qarşılıqlı maraq
doğuran məsələlər ətrafında
fikir mübadiləsi aparılıb.
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Медиа нцмайяндяляри
цчцн тялим тяшкил олунуб
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2021-2023-cü illər
üzrə “Kommunikasiya Strategiyası”nın Fəaliyyət Planına
əsasən media nümayəndələrinin içməli və tullantı su sektoru
ilə bağlı bilik və təcrübələrinin artırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi ilə birgə media nümayəndələri üçün “İçməli və tullantı su təsərrüfatının
inkişafı və qarşıda duran vəzifələr” mövzusunda təlim keçirilib. Təlim və İnnovasiyalar Mərkəzində təşkil olunan tədbirdə
40-dan artıq
q media orqa
q nının nümayən
y dələri işştirak edib.
Təlimdən əvvəl iştirakçılar Təlim və İnnovasiyalar Mərkəzi və mərkəzin təcrübə poliqonunda yaradılmış şəraitlə tanış
olublar.
“Azərsu” ASC-nin İşlər İdarəsinin rəisi Möhsün Quliyev
Səhmdar Cəmiyyətin rəhbərliyi adından media nümayəndələrini salamlayaraq bildirib ki, təlimin keçirilməsində məqsəd
son dövrlər müşahidə olunan iqlim dəyişiklikləri, su ehtiyatları və onlardan səmərəli istifadə, əhalinin içməli və tullantı
su xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması sahəsində
görülmüş işlər barədə jurnalistlərin bilik və təcrübələrini artırmaq, onların bu sahədə ixtisaslaşmasına dəstək göstərməkdir.
Medianın İnkişafı Agentliyinin şöbə müdiri Natiq Məmmədli kommunal sektorda, o cümlədən su təchizatı sahəsində
jurnalistlərin ixtisaslaşmasının vacibliyindən danışıb. Bildirib
ki, təlimlər media nümayəndələrinin bu sahə üzrə biliklərinin
artırılmasına və gələcək fəaliyyətlərində ictimaiyyətə dolğun
informasiyanın çatdırılmasına kömək göstərəcək.
“Azərsu” ASC-nin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi
Anar Cəbrayıllı Səhmdar Cəmiyyətin fəaliyyəti, içməli və
tullantı su sektorunda görülmüş işlər, icra olunan layihələrlə
bağlı təqdimat keçirib.
“Azərsu” ASC-nin Planlaşdırma və layihələndirmə departamentinin rəisi Bahadur Kəngərli “Azərbaycanda həyata keçirilmiş içməli su layihələri və onların əhəmiyyəti”, Medianın
İnkişafı Agentliyinin şöbə müdiri Natiq Məmmədli “Media
subyektlərində ixtisaslaşma və onun üstünlükləri”, Xəzər Universitetinin mərkəz rəhbəri Rövşən Abbasov “İqlim dəyişikliklərinin Azərbaycanın su ehtiyatlarına təsiri və sudan səmərəli istifadə”, “Sukanal” Elmi Tədqiqat və Layihə İnstitutunun
direktor müavini Elnur Nəsirov “İqlim dəyişikliklərinin içməli su mənbələrinin məhsuldarlığına təsiri”, “Azərsu” ASC-nin
Texnoloji proseslərə nəzarət, suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin rəisi Cəmil Babayev “Suyun keyfiyyəti insan sağlamlığı üçün əsas amillərdən biridir”, Elektron idarəetmə və
müasir texnologiyalar departamentinin rəis müavini Cabbar
Cabbarlı “Müştəri xidmətləri, israfçılığın və qanunsuz qoşulmaların qarşısının alınması ilə bağlı görülən tədbirlər” mövzularında təqdimatla çıxış ediblər.
Tədbir zamanı həmin mövzularla bağlı müzakirələr aparılıb, jurnalistlərin sualları cavablandırılıb.
Təlimin sonunda iştirakçılara sertifikatlar təqdim edilib.

BЦЛЛЕТЕН
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Ичмяли суйун кейфиййят
эюстяриъиляри нязарятдя
сахланылыр

2022-ci ilin yanvar-mart
aylarında Səhiyyə Nazirliyi
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi ilə razılaşdırılmış qrafik əsasında

su anbarları, nasos stansiyaları, su şəbəkələri, təhsil və
səhiyyə müəssisələri, mühüm
dövlət obyektləri, mehmanxana, idman kompleksləri

“Azərsu” ASC-də işə qəbul üçün
müraciətlərin elektron qaydada qəbuluna başlanılıb. Bu məqsədlə
www.azersu.az rəsmi internet səhifəsində “Karyera” bölməsi yaradılıb
və e-su.az portalı üzərindən Elektron Hökumət Portalına inteqrasiya
olunub.
İşə qəbul üçün müraciət etmək
istəyənlər Cəmiyyətin rəsmi internet səhifəsinə daxil olub “Karyera” bölməsində “CV müraciət” və
“Vakansiya” bölmələrindən birini
seçərək şəxsiyyət vəsiqəsi üzrə FərAzərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə həyata keçirilən genişmiqyaslı ekoloji tədbirlərə
“Azərsu” ASC də öz töhfələrini verməkdədir. Hər il yaz
və payız mövsümlərində
“Azərsu” ASC tərəfindən genişmiqyaslı yaşıllaşdırma
və abadlıq işləri görülür.
Cari ilin mart ayından
etibarən “Azərsu” ASC tərəfindən növbəti yaşıllaşdırma tədbirlərinə başlanılıb.
Ağacəkmə tədbirləri Cəmiyyətin idarə və müəssisələrində, o cümlədən yeni istifadəyə verilmiş obyektlərin
yerləşdiyi ərazilərdə aparılır.
Belə tədbirlərin keçirilməsin-

və digər obyektlərdən ümumilikdə 1121 nöqtədən 15732
su nümunəsi götürülüb. Həmin nümunələr üzrə 97033
göstərici təyin edilib.
Eyni zamanda, Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
ilə razılaşdırılmış qrafik əsasında təmizləyici qurğular,
sənaye müəssisələri, şəhər
kollektorları olmaqla ümu-

milkdə 66 nöqtədən tullantı
su nümunələri götürülüb.
Həmin nümunələr üzrə tullantı sularının 10558 parametri öyrənilib.
Hazırda “Azərsu” ASCnin Mərkəzi Laboratoriyasında içməli suyun 53, tullantı sularının 59 olmaqla,
ümumilikdə, 112 parametri
üzrə analizlər aparılır.

İşə qəbul üzrə müraciətlər
elektron qaydada aparılır
di İdentifikasiya Nömrəsi (FİN) və
adına olan mobil telefon nömrəsini
yazmaqla qeydiyyatdan keçə bilərlər. “CV müraciət” bölməsi vasitəsilə edilən müraciətlər kadr ehtiyat
bazasına daxil edilir.
“Vakansiya” bölməsində isə
konkret vakant iş yerləri göstərilir

və vətəndaşlar həmin vəzifə haqqında məlumat əldə etdikdən sonra bu
bölmədən çıxmadan müraciət edə
bilərlər.
Qeyd edək ki, müraciət edənlərdən yalnız vakansiya üzrə tələblərə
cavab verən namizlədlər bilik yoxlanmasına cəlb olunurlar.

Yашыллашдырма вя абадлыг
ишляри davam etdirilir

də məqsəd ekoloji sabitliyin
qorunması, insanların diqqətini yaşıllıqların genişləndirilməsinə və mühafizəsinə
yönəltməkdir. Yaşıllaşdırma
tədbirlərində “Azərsu” ASC

Aparatının, idarə və müəssisələrin, yerli sukanal idarələrinin əməkdaşları iştirak
edirlər.
Sonuncu ağacəkmə aksiyasında 500-dən artıq həmi-

şəyaşıl və meyvə ağacı, müxtəlif dekorativ bitkilər əkilib.
Həmçinin
əvvəlki illərdə
əkilmiş ağaclara aqrotexniki
qulluq göstərilərək ərazidə
abadlıq işləri aparılıb.
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Сумгайыт шящяриндя, Сураханы вя Бинягяди районларында
ичмяли судан ганунсуз истифадя щаллары ашкарланыб
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təsdiqlədiyi “Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair
2020-2022-ci illər üçün Tədbirlər Planına” uyğun olaraq su itkilərinin və
israfçılığın qarşısının alınması məqsədilə tədbirlər davam etdirilir.
İçməli sudan qanunsuz istifadə hallarının aşkarlanması və aradan qaldırılması məqsədilə “Azərsu” ASC tərəfindən yaradılmış xüsusi qrupların
araşdırmaları nəticəsində Sumqayıt
şəhərində, Bakının Suraxanı və Binəqədi rayonlarında sudan uçotsuz və
sayğacdankənar istifadə halları aşkarlanıb.
Sumqayıt şəhərinin 42-ci məhəlləsində yerləşən ferma və ət kəsimi sexində sudan sayğacdankənar istifadənin
qarşısı alınıb. Belə ki, obyektin müqaviləsi və suölçən cihazı olsa da, sahibkar sayğaca gedən xətti kəsib. Əvəzində
rezin boru ilə qeyri-qanuni xətt çəkərək
sudan sayğacdankənar istifadə edib.
Bundan əvvəl də həmin obyektdə analoji hal yaşanıb. Buna görə sahibkara akt
yazılaraq dəymiş ziyan hesablansa da,
obyekt sahibi əvvəlki əməlini təkrarlayıb.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsinin yaxınlığında yerləşən quş yemi
istehsal edən sexin isə, ümumiyyətlə,
müqaviləsi və sayğacı yoxdur. Obyekt
sahibi Sumqayıt şəhərini içməli su ilə
təchiz edən 450 mm diametrli magistral su kəmərinin kollektoruna qanunsuz
qoşulma verib, buradan 1 km-ə yaxın
məsafəyə su xətti çəkib. Həmin ərazidə

qaraj kimi fəaliyyət göstərən obyektdə
də sudan qanunsuz istifadə olunub.
Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsi
Əhməd Mehbalıyev küçəsində fəaliyyət
göstərən “Fiday” təhsil mərkəzinin içməli su və kanalizasiya sistemlərinə baxış keçirilərkən məlum olub ki, obyekt
kommunikasiya sistemlərinə qanunsuz
qoşulub. Başqa sözlə, obyekt sahibi texniki şərt almadan, müqavilə bağlamadan su və kanalizasiya xidmətlərindən
qanunsuz istifadə edib.

Dədə Qorqud qəsəbəsi yaxınlığında isə böyük ərazidə əkin sahəsinin qanunsuz çəkilmiş xətlə suvarıldığı aşkar
olunub. Bu barədə məlumat daxil olan
kimi, “Azərsu” ASC-nin əməkdaşları dərhal əraziyə baxış keçirib. Məlum
olub ki, 400 mm diametrli magistral
xəttin qamışlıq ərazisindən keçən hissəsindən 32 mm diametrli borularla gizli
yolla çəkilmiş su xətləri ilə əkin sahələri
suvarılırmış.
Rayon ərazisində fəaliyyət göstərən metal qəbulu məntəqəsində də
sudan qanunsuz istifadənin qarşısı
alınıb. Ötən müddətdə Hövsan, Suraxanı və Zığ qəsəbələrində fərdi yaşayış
evlərində də sudan qanunsuz istifadə
halları aşkarlanıb. Məlum olub ki, vətəndaşlar yaxınlıqdan keçən şəbəkə
xətlərinə müxtəlif diametrli borularla
qanunsuz qoşulmaqla sudan sayğacdankənar istifadə edilblər.
Binəqədi rayonunun “Baksol” adlandırılan ərazisində yerləşən mebel
sexində içməli sudan qanunsuz istifadə halı aşkar olunub. Araşdırma zamanı məlum olub ki, obyekt sahibi yaxınlıqdan keçən xəttə qanunsuz qoşulma
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verərək sudan istifadə edir. Əvvəllər
sudan qeyri-qanuni istifadəyə görə akt
yazılaraq dəymiş ziyan hesablansa da,
obyekt sahibi təkrar qoşulma etməklə
qanunazidd əməllərini davam etdirib.
Binəqədi kəndi ərazisində yerləşən
fermer təsərrüfatında isə ilk baxışdan
hər şeyin qaydasında olduğu görünür.
Lakin sahibkarın müqaviləsi və sayğacı olsa da, sudan daha çox qanunsuz
çəkilmiş xətt vasitəsilə istifadə etdiyi
aşkarlanıb.
Nəzarət tədbirləri çərçivəsində Binəqədi qəsəbəsinin “Mərkəz” adlandırılan ərazisində fəaliyyət göstərən ət
mağazasında da sudan qanunsuz istifadə edilməsinin qarşısı alınıb.
Binəqədi qəsəbəsinin 1-ci mədən,
8-ci korpus ərazisində fərdi yaşayış
evlərinin birində sudan sayğacdankənar istifadə aşkarlanıb. Məlum olub ki,
abonent sayğacdan kənar qeyri-qanuni
xətt çəkərək sudan uçotsuz etməklə yanaşı, qanunsuz xətdən qonşuluqdakı
evlərə də su verir.

Aşkarlanmış hər bir fakt üzrə zəruri tədbirlər görülüb, özbaşına çəkilmiş
xətlər və qoşulmalar ləğv edilib, Sudan
istifadə qaydalarının tələblərinə uyğun
olaraq qanunsuz istifadəyə görə dəymiş ziyan hesablanıb.
Qeyd edək ki, 2022-ci ilin birinci rübündə içməli sudan qanunsuz istifadə
ilə bağlı “Azərsu” ASC üzrə 2093 fakt
aşkarlanıb. Bununla əlaqədar 566 min
kubmetr həcmində sərfiyyat bərpa olunub. Cari ilin yanvar-mart aylarında
sudan qanunsuz istifadə ilə bağlı 60
fakt araşdırılması üçün hüquq-mühafizə orqanlarına təqdim olunub.
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