“АЗЯРСУ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИ
“Su həyat deməkdir,
təmiz su isə sağlam
həyat deməkdir”
İlham Əliyev
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Гарабаь
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Ordusu Ermənistanın təxribatlarının və yeni işğal
planlarının qarşısını almaq, işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək məqsədilə sentyabrın 27-dən etibarən zəfər yürüşünə başladı.
44 gün davam edən hərbi əməliyyatlar nəticəsində
Azərbaycan Ordusu Ermənistanın 30 il ərzində yaratdığı silahlı qüvvələri darmadağın etdi, uzun illər
ərzində işğal altında qalan
Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Füzuli rayonlarını, Xocavənd rayonunun böyük
hissəsini, Laçın rayonunun
bir sıra kəndlərini, Qarabağın incisi olan Şuşa şəhərini
işğaldan azad etdi. Ümumilikdə, hərbi kampaniya dövründə 5 şəhər, 4 qəsəbə, 286
kənd, çoxsaylı strateji yüksəkliklər işğaldan azad olundu. Beləliklə, 44 gün ərzində
müzəﬀər Ali Baş Komanda-

nın rəhbərliyi ilə Ordumuz
bütün dünyaya öz qüdrətini, gücünü nümayiş etdirdi.
Bununla Azərbaycan həm
də BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrinin
icrasının bir qismini də təmin etdi.
Noyabrın 8-də 28 illik
həsrətdən sonra Azərbaycan xalqı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən və rəmzi
məna daşıyan Şuşa şəhəri
işğaldan azad edildi. Şuşa
azad edildikdən bir gün
sonra, noyabrın 9-da Prezident İlham Əliyev daha 71
kəndin, bir qəsəbənin və 8
strateji yüksəkliyin işğaldan
azad olunası barədə ölkə ic-

timaiyyətini məlumatlandırdı. Beləliklə, hərbi əməliyyatlar zamanı darmadağın
edilən düşmən Prezident İlham Əliyevin irəli sürdüyü
şərtləri qəbul edərək, məğlubiyyətini etiraf etdi. Bu,
Azərbaycan xalqının şanlı
qələbəsidir. Şuşanın alınması ilə Ermənistanın manevr imkanları çökdü, ölkə
və dünya ictimaiyyətini aldatmaq taktikası mənasını
itirdi. Düşmənin ağ bayraq
qaldırmaq və kapitulyasiya
etməkdən başqa çıxış yolu
qalmadı.
Noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və
Ermənistanın baş naziri birgə bəyanat imzaladılar. Bu
bəyanat mahiyyət etibarilə
Ermənistanın kapitulyasiyasıdır. Döyüş meydanında
darmadağın edilən Ermənistanın Azərbaycan Prezidentinin münaqişənin ilk
günlərindən bəyan etdiyi
şərtləri qəbul etməkdən başqa çıxış yolu qalmadı. İmzalanan bəyanatda Ermənistan
qarşıdakı 20 gün ərzində
Ağdam, Kəlbəcər və Laçın
rayonlarından qoşunlarını
çıxarmaq barədə öhdəlik götürür.
Bəyanatda digər önəm-

li məqam ondan ibarətdir
ki, burada Dağlıq Qarabağa hər hansı statusun verilməsindən söhbət getmir və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam təmin olunur. Bu,
Azərbaycanın tam və qeydşərtsiz qələbəsinin əyani sübutudur.
Artıq qoşunların təmas
xətti anlayışı da yoxdur.
Atəşkəs hazırda Ermənistan
və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin yerləşmə məntəqələri ilə müəyyən olunur.
Sənəddə yer alan digər
önəmli məqam isə Naxçıvanın blokadadan azad olunması ilə bağlıdır. Belə ki,
Rusiya tərəfi Ermənistan
ərazisi üzərindən Naxçıvan
ilə dəhlizin yaradılmasını öz
üzərinə götürür.
Azərbaycan hərb tarixinə
yenilik kimi düşən strategiya tətbiq edərək, ən müasir
silahlardan istifadə etməklə,
habelə minimal itkilərlə qısa müddət ərzində düşmənin bütün hərbi texnikasını
məhv etdi, canlı qüvvəsinə
ciddi zərbə vurdu. Azərbaycan Ordusunun yüksək peşəkarlıqla apardığı işğaldan
azadetmə əməliyyatı dünya
üzrə müharibələrin aparılması doktrinasında ciddi
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ишьалдан азад едилди!
dəyişikliklərə səbəb olacaq.
Yüksək dağlıq şəraitdə həyata keçirilən Şuşa əməliyyatı Azərbaycanın hərb tarixinin ən parlaq səhifəsidir.
Ermənistanın və onun
havadarlarının işğala və tədricən Azərbaycan ərazilərinin ilhaqına əsaslanan planları alt-üst oldu. Regionda
Azərbaycanın maraqlarına
cavab verən yeni siyasi reallıq yarandı. Yekun nəticədə
Azərbaycan xalqının 30 ilə
yaxın davam edən torpaq
həsrətinə son qoyuldu. Prezident İlham Əliyev nəyi necə və nə zaman etməyi yaxşı
bildiyini bir daha nümayiş
etdirdi.
Bu qələbə azərbaycanlılar haqqında məğlub xalq
sindromunu sındırdı, xalqın inamını özünə qaytardı. Bu qələbə xalqımızın
əzmini, qəhrəmanlığını bir
daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Dünya gördü ki,
məğlubiyyətlə heç vaxt barışmayan Azərbaycan xalqı
öz qələbəsini döyüş meydanında əldə etdi.
Bu şanlı qələbə Prezident
İlham Əliyevin son 17 ildə
həyata keçirdiyi güclü dövlət, güclü ordu strategiyasının məntiqi yekunudur.

Prezisdent İlham Əliyev
dekabrın 1-də Azərbaycan
xalqına müraciətində müharibənin artıq arxada qaldığını və ölkəmiz üçün yeni
inkişaf dövrünün başlandığını bildirib: “Mən müharibənin ilk günündən bu günə
qədər - sentyabrın 27-dən
dekabrın 1-nə qədər Azərbaycan xalqına dəfələrlə
müraciətlər etmişəm, qələbə sevincini bölüşmüşəm,
azad edilmiş şəhərlərimizin
müjdəsini vermişəm. Özümü çox xoşbəxt adam hesab
edirəm. Çünki bu Qələbə
bizim ruhumuzu, əyilməz
ruhumuzu göstərdi. Göstərdi ki, Azərbaycan xalqı

bu vəziyyətlə heç vaxt barışmaq fikrində deyildi və
bütün xalqımız, lap balaca uşaqlar, yaşlı insanlar,
o torpaqları tərk edənlər,
qayıtmaq arzusunda olanlar, o torpaqlarda heç vaxt
olmayan, amma o bölgələrdən olan gənc nəslin nümayəndələri bir arzu ilə, biz
hamımız bir arzu ilə yaşamışıq və bu arzunu həyata
keçirmişik. Bu gün bizim
bütün arzularımız çin olub.
Bu, hər birimiz üçün doğrudan da böyük xoşbəxtlikdir. Artıq müharibə arxada
qaldı.
Bizim ölkəmiz üçün yeni dövr başlayır. Yeni quru-

culuq dövrü, inkişaf dövrü,
azad edilmiş ərazilərimizin bərpası dövrü. Mən tam
əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu dövrdə də birlik, həmrəylik göstərəcək, güclü iradə göstərəcək. Azərbaycan
xalqı yenə də birləşərək dağıdılmış bu şəhərləri, kəndləri bərpa etmək üçün əlindən gələni edəcəkdir. Biz
bundan sonra böyük və qürurlu xalq kimi yaşayacağıq. Beynəlxalq müstəvidə
öz sözümüzü demişik, bölgədə öz sözümüzü demişik.
İstədiyimizə nail olmuşuq
və əminəm ki, bundan sonra
bizim xalqımızı təhlükəsiz
və xoşbəxt həyat gözləyir”.
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Ермяни вандализми иля баьлы бейнялхалг
тяшкилатлара мцраъият цнванланыб
Ermənistan
silahlı
qüvvələrinin
beynəlxalq
hüququn
norma və prinsiplərini
kobud şəkildə pozaraq
Azərbaycan ərazilərini
işğal etməsi, ölkəmizə
qarşı hərbi əməliyyatlar aparması, yaşayış
məntəqələrində
dinc
əhalini atəşə tutması
və təxribat xarakterli hərəkətləri ilə bağlı
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin və
“Azərsu” ASC-nin rəhbərləri adından Dünya
Su Şurasının İdarə Heyətinin üzvlərinə və şurada təmsil olunan təşkilatların rəhbərlərinə
müraciət ünvanlanıb.
Eyni zamanda, “Azərsu”
ASC tərəfindən Beynəlxalq
Su Resursları Assosiyasiyası, Qlobal Su Təsərrüfatı
Liderləri Qrupu, Şəhər Su
Təsərrüfatının
İdarəedilməsi üzrə Regional Mərkəz, Fransanın Suez Qrup
şirkəti və Budapeşt Su İşləri İdarəsi, Cəmiyyətin alimlərinin əməkdaşlıq etdiyi
xarici mütəxəssislər Ermənistanın son təxribatları

barədə ətraflı məlumatlandırılıb.
Onlara
ünvanlanmış
müraciətdə qeyd olunub
ki, 27 sentyabr 2020-ci il
tarixindən indiyədək Ermənistan silahlı qüvvələri
Gəncə, Mingəçevir, Tərtər,
Ağcabədi, Beyləqan, Horadiz şəhərlərinə və cəbhə
zonasında yerləşən kənd və
qəsəbələri müntəzəm atəşə
tutub. Düşmən tərəfin ağır
artileriyadan, ballistik raketlərdən və istifadəsi qadağan olunan kaset tipli

mərmilərdən istifadə etməsi nəticəsində 43 mülki şəxs
öldürülüb, 214 nəfər yaralanıb, 277 mülki obyekt, 66
çoxmənzilli yaşayış binası
və 1505 fərdi yaşayış evi yararsız hala salınıb.
Ermənistanın hərbi təcavüzünün qarşısını almaq və
əhalinin sıx məskunlaşdığı
yaşayış yerlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri özünümüdafiə hüququ
çərçivəsində və beynəlxalq
humanitar prinsiplərə uy-

ğun olaraq adekvat tədbirlər görür.
Müraciətdə qeyd olunub ki, yaşayış məntəqələrinin Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən atəşə
tutulması nəticəsində şəhər
və kəndlərin su təchizatında da çətinliklər yaranıb.
Bəzi yaşayış məntəqələrində hidrotexniki qurğulara,
su anbarlarına, subartezian
quyularına və paylayıcı şəbəkələrə ziyan dəyib.
Müraciətdə Ermənistan
silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
və ətraf bölgələrini işğalda
saxlamasının regional sülhə
və təhlükəsizliyə ciddi təhdid yaratdığı xüsusi vurğulanıb, dünya ictimaiyyəti və
beynəlxalq təşkilatlardan
prinsipial mövqe nümayiş
göstərərək
Ermənistanın
təcavüzkar siyasətinin və
təxribat xarakterli fəaliyyətinin pislənməsi barədə çağırış ifadə olunub.
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Вятян мцщарибясиндя гящряманъасына
шящид олан ямякдашларымызы таныйаг!

Eyvazlı Məzdək
Əli oğlu
Eyvazlı Məzdək Əli oğlu 1996-cı
ildə Bakı şəhərində anadan olub.
“Azərsu” ASC-nin Qaradağ Rayon
Sukanal İdarəsinin Abonentlərlə
iş şöbəsinin su kəməri təsərrüfatının nəzarətçisi vəzifəsində çalışıb.
22 sentyabr 2020-ci il tarixində hərbi səfərbərliyə çağırılıb. 29 oktyabr
2020-ci ildə cəbhənin Füzuli rayonu ərazisində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Subay idi.

Mikayılov Elvin
Nizami oğlu
1986-cı ildə Göyçay şəhərində anadan olan Mikayılov Elvin Nizami oğlu
“Azərsu” ASC-nin “Birləşmiş Sukanal”
MMC-nin Göyçay Sukanal Sahəsinin
Suölçən cihazların quraşdırılması və
istismarına nəzarət qrupunun nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə
çilingəri vəzifəsində çalışıb. 2020-ci il
sentyabr ayının 21-də hərbi səfərbərliyə cəlb olunub. 25 oktyabr 2020-ci ildə
torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi
uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub.
Evil idi, bir azyaşlı övladı var.

Sultanzadə
Niyaməddin
Hüsaməddin oğlu
1998-ci ildə Masallı şəhərində
anadan olan Sultanzadə Niyaməddin 3 nömrəli Regional Sukanal İdarəsinin Masallı Sukanal Sahəsinin
xlorator sutəmizləyici qurğularının
operatoru vəzifəsində çalışıb. 29
sentyabr 2020-ci ildə hərbi səfərbərliyə çağırılıb. 6 noyabr 2020-ci il tarixində Şuşa şəhəri uğrunda gedən
döyüşlərdə şəhid olub. Subay idi.

Allah rəhmət eləsin. Məkanları cənnət, ruhları şad olsun.

Силащлы Гцввяляря Йардым
Фондуна ианя едилиб
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyətinin kollektivi işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi və ölkəmizin ərazi
bütövlüyü uğrunda mübarizə aparan Azərbaycan Ordusuna dəstək üçün Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna ianə edib. Cəmiyyətin əməkdaşları
tərəfindən fonda könüllü olaraq 552 min 280 manat vəsait
köçürülüb.
Qeyd edək ki, Silahlı Qüvvələrə Yardım Fondu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 17 avqust tarixli
Fərmanı ilə Silahlı Qüvvələrimizin müasir tələblər səviyyəsində inkişafını təmin etmək, onun maddi-texniki bazasını

möhkəmləndirmək və zəruri sosial tədbirləri maliyyələşdirmək məqsədilə yaradılıb.
Qarabağ Azərbaycandır!
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
müzəﬀər Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilən Şuşa şəhərinə içməli suyun verilməsinə başlanılıb.
Dövlət başçısının xüsusi
tapşırığına əsasən, işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə, o
cümlədən Şuşa şəhərində
həyat əhəmiyyətli infrastrukturların, o cümlədən
içməli su təchizatı sistemlərinin bərpası işləri həyata

keçirilir. Bununla əlaqədar
“Azərsu” ASC-nin mütəxəssislərindən ibarət qrup
Şuşa şəhərinə və işğaldan
azad olunmuş digər rayonlara ezam olunublar.
Mütəxəssislər tərəfindən
su mənbələri, magistral
xətlər, anbarlar və paylayıcı şəbəkələrin mövcud vəziyyəti araşdırılıb.
Qeyd edək ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad olunduqdan sonra şəhərə içməli suyun verilməsi tam
dayanmışdır. Belə ki, düşmən tərəf şəhəri tərk edərkən Şuşanı içməli su ilə
təmin edən magistral su
kəmərini də sıradan çıxarmışdır. Yaranmış içməli su

probleminin həlli məqsədilə “Azərsu” ASC-nin mütəxəssisləri Şuşa şəhərində
araşdırma işlərinə başlayıb.
İlkin olaraq Daşaltı kəndinin içməli su təchizatı
sistemi araşdırılıb. Aparılan təftiş işləri nəticəsində
su təchizatı sismində baş
vermiş qəzalar aradan qaldırılıb və 12 noyabr 2020-ci
il tarixində kəndə suyun
verilişi təmin edilib. Ey-
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ичмяли суйун верилмяси tяmin olunub
ni zamanda, Şuşa şəhərini
müvəqqəti olaraq maşınlarla su ilə təmin etmək
üçün Daşaltı kəndində sudoldurucu məntəqə yaradılıb.
Bununla paralel olaraq Müdafiə Nazirliyinin
müvafiq bölmələri ilə birgə təhlükəsizlik tədbirləri
görülməklə diametri 325
mm olan Kiçik Kirs-Şuşa magistral su kəmərinin
texniki vəziyyəti təftiş olunub. Məlum olub ki, hərbi
əməliyyatlar zamanı mərmi partlayışları nəticəsində
şəhəri içməli su ilə təmin
edən 9,4 km uzunluğunda polad borulardan ibarət
magistral su kəməri üzərində 12 nöqtədə böyük qəzalar aşkarlanıb. Qəzaların
qısa müddətdə aradan qaldırılması üçün lazım olan
texniki avadanlıq və malmaterial tələbatı müəyyən
edilib, həmçinin “Azərsu”
ASC tərəfindən əlavə mühəndis-mütəxəssis heyəti,
qəza-bərpa briqadası Şuşa
şəhərinə ezam edilib.
Qəza-bərpa işlərinə cəlb
olunmuş texnikaların maneəsiz hərəkəti üçün kəmərin marşrutu boyu mümkün olan yerlərdə istismar
yolu salınıb, texnikaların
hərəkətinin mümkün olmadığı yerlərə isə mal-materiallar əllə daşınaraq təmir
işlərinə başlanılıb. Mürəkkəb relyefə malik ərazidə,
meşə və dağ şəraitində magistral su kəmərinin qəzalı

hissələri təmir edilib və 25
noyabr 2020-ci il tarixində
Şuşa şəhərinə suyun verilişi təmin olunub.
Şuşa şəhərinə ezam
edilmiş “Azərsu” ASC-nin
Planlaşdırma və layihələndirmə departamentinin
rəisi Bahadur Kəngərli şəhərdə görülən işlər barədə
məlumat verərək bildirib
ki, hazırda mərmi partlayışları səbəbindən Şuşa
şəhərinin daxili paylayıcı
şəbəkəsinin qəzalı vəziyyətə düşmüş hissələri hazırda təmir edilir, şəbəkədə hidravliki tənzimləmə
işləri aparılır. Görülmüş
işlər nəticəsində Şuşa şəhərinin böyük bir hissəsi
içməli su ilə təmin olunub.
Relyef baxımından yüksəklikdə yerləşən əraziləri
su ilə təmin edən nasosları
işə salmaq üçün isə anbar
kompleksində generator
quraşdırılacaq.
Ötən müddətdə magistral kəmərin təmiri ilə
yanaşı, Kiçik Kirs dağının
ətəyində dəniz səviyyəsindən 1580 m yüksəklikdə yerləşən suqəbuledici
qurğuda da müvafiq işlər
görülüb və mənbədən şəhərə verilən suyun həcmi
artırılıb.
“Azərsu” ASC tərəfindən Şuşa şəhərini içməli su
ilə təmin edən digər mənbənin və magistral kəmərin bərpası istiqamətində
tədbirlərin görülməsi də
nəzərdə tutulur.
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Нефтчала шящяриня йени мянбядян
ичмяли суйун верилмясиня башланылыб
İçməli su çatışmazlığının müşahidə olunduğu
Neftçala şəhərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin xüsusi tapşırığı əsasında icra
olunan layihə yekunlaşıb.
Noyabr ayının əvvəlindən
yeni mənbədən Neftçala şəhərinə keyfiyyətli və dayanıqlı içməli suyun verilməsinə başlanılıb.

Kür çayı ilə kəsişmədə aparılıb və bu məqsədlə xüsusi
metal konstruksiyalarla 262
metr uzunluğunda asma
körpü inşa edilib.
Magistral xəttə ötürülən
suyun idarə olunması məqsədilə kəmər üzərində 25
ədəd təxliyyə, 34 ədəd vantuz, 14 ədəd siyirtmə quraşdırılıb. Neftçala şəhərinin
su təchizatındakı vəziyyət
nəzərə alınaraq inşaat işləri
bir neçə tikinti briqadası tə-

kəmər
yuyulub-dezinfeksiya edilərək Neftçala şəhərinin mövcud paylayıcı
şəbəkəsinə birləşdirilib və
noyabr ayının əvvəllərində
suyun verilməsi təmin edilib. Artıq Neftçala şəhərinin
sakinlərinin içməli su təchizatı mərkəzləşdirilmiş şəbəkə vasitəsilə yeni mənbədən aparılır. Neftçala şəhəri
və ətraf kəndlərin dayanıqlı
su təchizatı məqsədilə kəmərin tikintisi ilə paralel olaraq

2020-ci ilin iyun ayında
icrasına başlanmış layihəyə əsasən, Neftçala şəhərinə Şirvan-Muğan qrup su
kəmərindən içməli suyun
verilməsi qərara alınıb. Bu
məqsədlə magistral kəmərin Salyan şəhəri yaxınlığından keçən hissəsindən
Neftçala şəhərinə qədər 560
mm diametrli polietilen borularla 40 km uzunluğunda
magistral kəmərin inşasına
başlanılıb. Magistral xəttin
inşası mürəkkəb coğrafı ərazidə həyata keçirilib. Kəmərin 16 nöqtədə magistral və
kənd yolları, 18 nöqtədə isə
müxtəlif suvarma və drenaj
kanalları ilə kəsişmələrində
keçidlər quraşdırılıb. Tikintinin ən mürəkkəb hissəsi

rəfindən eyni vaxtda paralel
aparılıb. Nəticədə kəmərin
tikintisi nəzərdə tutulduğu
vaxtdan 1 ay əvvəl başa çatdırılıb.
Tikini-quraşdırma
işləri başa çatdıqdan sonra

həcmi 7500 kubmetr olan su
anbarı da inşa edilib. Salyan
rayonu ərazisində relyef baxımından yüksəklikdə inşa
edilən anbar suyun Neftçala
rayonuna özüaxımlı rejimdə
çatdırılmasına imkan verir.

Salyan-Neftçala magistral kəmərin istismara verilməsi modul tipli su təmizləyici qurğulara suyun
maşınlar vasitəsilə daha yaxın məsafədən çatdırılmasına da imkan yaradıb.
Neftçala
rayonunun
kənd və qəsəbələrinin dayanıqlı içməli su ilə təmin
edilməsi məqsədilə növbəti mərhələdə Şirvan-Muğan
qrup su kəmərindən rayon
ərazisinə ikinci magistral su
kəmərinin inşası layihələndirilib. Yeni yaradılacaq infrastruktur hesabına Neftçala
rayonunda 80 mindən çox
sakinin keyfiyyətli və dayanıqlı içməli suya çıxışı təmin
olunacaq.
Gələcəkdə Neftçala şəhərinin sovet dövründə tikilmiş
və istismar müddətini başa
vurmuş içməli və tullantı su
şəbəkələrinin yenidən qurulması da nəzərdə tutulur.
Layihəyə əsasən, Neftçala şəhəri, eləcə də şəhər mərkəzinə bitişik Bankə və Kürkənd
qəsəbələrində 118 km içməli,
116 km tullantı su şəbəkələri yaradılacaq, məhsuldarlığı
sutkada 4000 kubmetr olan
tullantı sutəmizləyici qurğu
inşa olunacaq.

BЦЛЛЕТЕН
Qeyd edək ki, son illər
müşahidə olunan quraqlıq
səbəbindən 2020-ci ilin yay
aylarında Kür çayında su səviyyəsinin azalması və Xəzər
dənizi suyunun çay suyuna
qarışması nəticəsində Neftçala şəhəri və rayonun 30-dan
artıq kəndinə Kür mənbəyindən içməli suyun verilməsi
dayandırılmışdır. Yaranmış
problemin həlli məqsədilə
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Fövqəladə Hallar
Nazirliyi və Neftçala Rayon
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İcra Hakimiyyətinin birgə
həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz tədbirlər çərçivəsində
əhalinin içməli suya olan tələbatı alternativ yolla ödənilirdi. Bu məqsədlə Salyan
şəhərindən suyun daşınması
üçün nəqliyyat vasitələri cəlb
edilmiş və yaşayış məntəqələrində müvəqqəti su çənləri
quraşdırılmışdır. Yeni kəmər
istismara verildikdən sonra
Neftçala şəhərinə maşınlarla
suyun daşınması dayandırılıb.

Губа районунун 2 кяндиндя йени субартезиан гуйулары газылыб
Kənd sakinlərinin təhlükəsiz içməli su ilə təmin
olunması məqsədilə bölgələrdə yeni layihələrin icrası davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin əhalinin
içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması, həmçinin suvarma suyuna tələbatının ödənilməsi məqsədilə imzaladığı sərəncamı çərçivəsində, həmçinin “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin daxili imkanları hesabına Quba
rayonunun 2 kəndində subartezian quyularının qazma
işləri yekunlaşıb.
Quba rayonunun Vladimirovka və İkinci Nügədi
kəndlərinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 12 avqust 2020-ci il
tarixli sərəncamına əsasən
kənd sakinlərinin içməli
suya tələbatının ödənilməsi, həmçinin əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təmi-

natının
yaxşılaşdırılması
məqsədilə
Vladimirovka
kəndində yeni subartezian
quyusu qazılıb. Quba rayonunun İkinci Nügədi
kəndində isə subartezian
quyusununun
qazılması
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin daxili imkanları
hesabına həyata keçirilib.
Qeyd edək ki, 3200-dən
çox əhalisi olan Vladimi-

rovka kəndində subartezian quyusu mövcud olsa
da tələbatı tam ödəməyib.
Sakinlərin bir qismi içməli
suyu uzaq məsafədən daşıyırdı. Xüsusilə yay aylarında kənddə ciddi su
çatışmazlığı müşahidə olunurdu. 10 min nəfər sakini
olan İkinci Nügədi kəndində isə uzun illər öncə qazılmış subartezian quyusu və
bulaqlar əhalinin tələbatını
tam ödəməyib. Kəndin bir
hissəsinin içməli su təchizatında çətinliklər müşahidə
olunurdu.
Vladimirovka və İkinci
Nügədi kəndlərində qazma
işləri başa çatdırıldıqdan
sonra nasos və elektrik təchizatı məqsədilə transformatorların quraşdırılıb.

“Əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının
yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsinə dair əlavə
tədbirlər haqqında” Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən 15
rayonun 24 yaşayış məntəqəsində subartezian quyularının qazılması nəzərdə
tutulur. İndiyədək 15 quyuda qazma işləri yekunlaşıb
və onlardan 4-ü (Beyləqan
rayonunun Milabad, Bərdə rayonunun Xanxanımlı,
Zaqatala rayonunun Aşağı
Tala və Göyəm kəndlərində) istismara verilib. Digər
quyularda isə qazma və hazırlıq işləri davam etdirilir.
Bu layihələrdən 65 mindən
çox sakin faydalanacaq.
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Реэионларда
ичмяли су лайищяляринин
иърасы давам етдирилир
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təsdiqlədiyi regionların sosial-iqtisadi inkişafı
dövlət proqramına uyğun olaraq “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bölgələrdə əhalinin içməli su təchizatı və
tullantı su xidmətlərindən yaxşılaşdırılması məqsədilə
layihələrin icrasını davam etdirir. Cari ilin ötən dövrü
ərzində şəhər və rayon mərkəzləri ilə yanaşı, kənd və qəsəbələrdə də layihələr icra olunub.
Bu ilin mart ayının 3-də
Prezident İlham Əliyevin
iştirakı ilə Azərbaycanın
bölgələrində ən böyük sutəmizləyici qurğu olan Şəmkirçay Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi isrtismara
verilib. Məhsuldarlığı sutkada 140 min kubmer olan
qurğudan Gəncə, Şəmkir
və Samux şəhərlərinə içməli
suyun verilməsi təmin edilib. Ümumilikdə, kompleksin imkanlarından istifadə
olunmaqla perspektivdə ətraf kənd və qəsəbələrdə daxil olmaqla 450 mindən artıq
insan keyfiyyətli və fasiləsiz
içməli su ilə təmin ediləcək.
Hesabat dövründə “Ağcabədi şəhərinin içməli su
təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi”nin icrası
yekunlaşıb. 03 iyun 2020-ci
il tarixində Prezident İlham
Əliyevin iştirakı ilə layihə-

nin açılış mərasimi keçirilib.
Horadiz şəhərinin içməli
su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin birinci
mərhələsi yekunlaşıb. Horadiz şəhəri və Əhmədalılar
kəndində 12 mindən çox sakin fasiləsiz içməli su ilə təmin edilib.
Neftçala şəhərinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə 40 km
uzunluğunda Salyan-Neft-

çala magistral su kəmərinin
inşası yekunlaşıb və şəhərə
suyun verilməsi təmin edilib.
Şəmkir şəhərində 251
km içməli su və 225 km tullantı su şəbəkələrinin inşası
yekunlaşıb.
Qazax şəhərində su və

kanalizasiya şəbəkələrinin
tikintisi yekunlaşmaq üzrədir. Gələn ilin əvvəlində şəbəkələr istismara veriləcək.

Ötən müddətdə dövlət investisiya proqtramı
və “Azərsu” ASC-nin daxili
imkanları hesabına 7 kənddə layihələr icra olunub.
Dövlət investisiya proqramı
çərçivəsində Şabran rayonunun Taxtakörpü, Siyəzən
rayonunun Sədan və Eynibulaq, Şamaxı rayonunun
Hacıqədirli, Lerik rayonunun Piran, Astara rayonunun Qamışoba və Balaşahağac kəndlərində yeni su
təchizatı sistemləri yaradılıb. Bu kəndlərdə müxtəlif
diametrli borularla 80,6 km
su xətləri çəkilib, əhalinin
ümumi istifadəsi üçün 81
ədəd bulaq, 310 ədəd sayğac quraşdırılıb. Taxtalar və
Hacıqədirli kəndlərinə su
verilib.
Bununla yanaşı, “Azərsu” ASC-nin daxili imkanları hesabına Tovuz rayonunun Düz Cırdaxan, Cəlilli
və Dönük Qırıqlı, Gədəbəy
rayonunun Tərsyer, Saatlının Nərimankənd və Musalı
kəndindəki məcburi köçkün
qəsəbəsinin, Ağstafa rayonunun Köçəsgər kəndinin,
Ağcabədi rayonunda Laçın
rayonundan olan məcburi
köçkünlərin yaşadığı qəsəbənin, Qobustan rayonunun Sündü kəndinin qəsəbə
adlanan ərazisinin içməli su
təchizatının
yaxşılaşdırılması ilə bağlı layihələr icra
olunub. Yaxın vaxtlarda Hacıqabul rayonunun Qızılburun qəsəbəsində içməli su
şəbəkəsinin tikintisinə başlanacaq.

BЦЛЛЕТЕН
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Електрон Су Порталы истифадяйя верилиб

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
“Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təmin edilməsi sahəsində bəzi tədbirlər
haqqında” Fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrasını təmin etmək, vətəndaşlara göstərilən xidmətlərdə əlçatanlığın, operativliyin, şəﬀaflığın
və səmərəliliyin artırılması məqsədilə “Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Elektron Su
Portalı (http://e-su.az) istifadəyə verilib.
Sentyabrın 24-də portalın təqdimatı ilə bağlı keçirilən brifinqdə “Azərsu”
ASC-nin Elektron idarəetmə və müasir texnologiyalar
departamentinin rəisi Emil
Əhmədov bildirib ki, bu sistem kommunal sektorda ilk
dəfədir tətbiq olunur. Portal
cari ilin sentyabrından ilkin
versiyada vətəndaşların istifadəsinə verilib. Portalda
“Azərsu” ASC-nin tətbiq
etdiyi bir çox elektron xid-

mətlər vahid platformada
birləşdirilib. Bu sistem vətəndaş-məmur ünsiyyətinin
minimuma endirilməsi baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Elektron Su Portalına giriş “Asanlogin” üzərindən
həyata keçirilir. Sistemə daxil olduqdan sonra abonent
kodu, telefon nömrəsi və
elektron poçt ünvanı qeyd
olunur. Sistem Elektron Hökumət Portalına inteqrasiya

olunduğundan qeydiyyat
zamanı istifadəçi barədə
məlumatlar dərhal sistemdə
görünür.
Portalda istifadəçilərə 5
abonent kodunu idarə etmək imkanı yaradılıb və
vətəndaşlar həmin kodlara
uyğun abonent məlumatlarını dərhal əldə edirlər.
Burada içməli su və tullantı
su xidmətlərinə görə formalaşmış bildirişlər əldə etmək
və ödənişlər aparmaq mümkündür. Eyni zamanda abonentlər bütün ödənişləri ilə
bağlı məlumatları da sistem
vasitəsilə əldə edə bilərlər.
Bu da gələcəkdə ödənişlər-

lə bağlı mübahisəli məsələləri aydınlaşdırmağa imkan
verir. Portal üzərindən əhali qrupu üzrə istehlakçılar
mexaniki sayğacların göstəricilərini təqdim edib bildi-

rişləri əldə edə bilərlər. Gələcəkdə vətəndaşlar texniki
şərtin alınması, su nümunələrinin yoxlanılması, yeni
istifadəçinin qeydə alınması
xidmətlərindən də yararlana biləcəklər.
Bu sistem “Azərsu”
ASC-yə ünvanlanan müraciətlərin icra vəziyyətini izləməyə də imkan verir. Belə ki, vətəndaşlar müraciət
etdiyi gündən müraciətin
icra vəziyyətini canlı olaraq izləyə bilir. Müraciətin
hazırki icra mərhələsi, son
icra tarixi və məsul şəxslər
barədə məlumatlar əldə edə

bilərlər. Müraciətlərin araşdırılması üçün əlavə vaxt
tələb olunduqda bu barədə
vətəndaşa onlayn qaydada
məlumat verilir.
Portalda
vətəndaşlar
üçün “online çat” imkanı da
yaradılıb və istifadəçilər 24
saat bu imkandan yararlana
bilər.
Hazırda istifadədə olan
ilkin versiyada bəzi xidmətlər aktivdir. Portalda
təqdim edilən xidmətlərin
çeşidinin genişləndirilməsi üzərində mütəmadi işlər
aparılır. Gələn ildən portalın mobil versiyası da istifadəyə veriləcək.
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Пайыз-гыш мювсцмцня
щазырлыг ишляри апарылыб

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti payız-qış mövsümünə hazırlıqlar çərçivəsində tədbirləri davam etdirir. Payız və qış aylarında yağıntıların intensivləşəcəyi nəzərə
alınaraq tullantı su infrastrukturunun istismar vəziyyəti
yoxlanılır, şəbəkə və kollektorların, yağış barmaqlıqları
və baxıcı quyuların istismar vəziyyəti öyrənilir. Tədbirlər
Planına uyğun olaraq Bakı şəhərinin Səbail, Yasamal, Nəsimi, Nərimanov, Sabunçu və Binəqədi rayonlarında subasma təhlükəsi olan nöqtələr müəyyən edilib.
Qeyd edək ki, yay mövsümündə havaların quraq
və küləkli keçməsi ilə əlaqədar ətrafdakı qum, çınqıl,
torpaq, eləcə də bərk məişət
tullantıları kanalizasiya xətlərinə və yağış barmaqlıqlarına dolur. Xətlərdə bərk
tullantıların yığılması şəbəkə və kollektorların ötürmə
qabiliyyətyini
azaltmaqla
onların istismarını çətinləşdirir.

Sentyabr ayının əvvəllərindən kanalizasiya kollektorları, xətləri və yağış
barmaqlıqlarında toplanmış
bərk tullantıların təmizlənməsi, həmçinin onların
yuyulması
istiqamətində
kompleks tədbirlərin icrasına başlanıb. Yığılmış bərk
tullantıların çıxarılması xüsusi texnika vasitəsilə həyata keçirilib. Xüsusi texnikanın köməyi ilə kollektorlara

Азярбайъан, Бакы шящ. Москва пр. 67



yüksək təzyiqlə su vurularaq çöküntülər təmizlənib
və lilsoran qurğu vasitəsilə
çıxarılıb. Kollektorların, xət-

lərin və yağış barmaqlıqlarının təmizlənməsi mövcud
infrastrukturun tam gücü

Тел: (012) 431 47 67/87



ilə işləməsinə gətirib çıxarır.
Bununla da xətlərdəki tutulmaların qarşısı alınır və
intensiv yağıntılar zamanı
yaranan suların normal axıdılması təmin olunur.
Tədbirlər Planına uyğun
olaraq cari ilin sentyabr ayında paytaxtın 14 nöqtəsində
15 km uzunluğunda 5001500 mm diametrli kollektorları yuyularaq təmizlənib.
Hazırda bu istiqamətdə işlər
davam etdirilir.
Kollektorlarla
yanaşı,
kiçik diametrli daşıyıcı tullantı su xətləri və yağış barmaqlıqları da bərk məişət
tullantılarından
mütəmadi olaraq təmizlənir. Ötən
müddətdə 95 km tullantı su,
14 km yağış suları xəttində,
7500 baxış quyusunda, həm-

çinin 3400-dən çox barmaqlıqda təmizləmə işləri aparılıb.

Фаks: (012) 430 28 87
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