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-Əziz həmvətənlər.
2021-ci il arxada qaldı. 2021-ci il ölkəmiz üçün uğurlu il olmuşdur. İl ərzində
qarşımıza qoyduğumuz bütün məqsədlərə çatdıq. Azərbaycan uğurla inkişaf etdi
və bu gün daha güclü Azərbaycan dünyada tanınır.
Biz beynəlxalq arenada öz mövqelərimizi möhkəmləndirdik. Bizim beynəlxalq
nüfuzumuz artdı, bir neçə beynəlxalq təşkilat çərçivəsində uğurla fəaliyyət aparmışıq. Bildiyiniz kimi, Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi bütün üzv ölkələrin
maraqlarını müdafiə etmişik, beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərini müdafiə
etmişik və təsadüfi deyil ki, Qoşulmama
Hərəkatına üzv ölkələrin hamısı yekdilliklə Azərbaycanın sədrliyini daha bir il
uzadaraq bizə böyük etimad göstərdi.
BMT-dən sonra ikinci ən böyük təsisat,
120 üzvü olan təsisat Azərbaycana yekdilliklə bir daha öz dəstəyini ifadə etmişdir.
Bu il biz Türk Şurasına sədrliyimizi
uğurla başa vurduq. Bildiyiniz kimi, noyabr ayında keçirilmiş Zirvə görüşündə
Türk Dövlətləri Təşkilatı yaradılmışdır
və bu təşkilat Qoşulmama Hərəkatı kimi
Azərbaycanın haqlı işində daim bizə dəstək olmuşdur, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi dönəmində daim dəstək ifadə
etmişdir və son Zirvə görüşündə bütün
üzv ölkələrin adından Azərbaycana torpaqlarımızın azad edilməsi ilə əlaqədar
təbriklər ifadə olunmuşdur.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ənənəvi olaraq Azərbaycanın haqlı mövqeyini
dəstəkləyən beynəlxalq təşkilatdır. Bu il

də bu dəstəyi biz hiss etmişik, müharibədən sonra müharibənin nəticələrinin
qəbul etdirilməsi üçün İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının fəaliyyətini mən yüksək qiymətləndirirəm.
Eyni zamanda, dekabr ayında NATO
və Avropa İttifaqına mənim uğurlu səfərlərim olub. NATO öz zirvə görüşlərində
daim Azərbaycanın suverenliyini, ərazi
bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamələr qəbul etmişdir. Doqquz zirvə görüşündə bu
qətnamələr qəbul edilmişdir. Bu dəfə də
bu dəstək ifadə olundu. Avropa İttifaqının
Şərq Tərəfdaşlığı Zirvə görüşünün yekununda qəbul edilmiş yekun sənəddə ölkələrin ərazi bütövlüyü, suverenliyi bir daha
dəstəklənir.
Yəni, bütün dünya İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini qəbul etdi. Hesab
edirəm ki, müharibədən sonra cərəyan
edən proseslər bizim haqlı olduğumuzu
bütün dünyaya bir daha sübut etdi. Bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki
İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə bizə
qarşı əsassız ittihamlar səsləndirilirdi. Bu
əsassız ittihamların heç birinin real təsdiqi
olmadı və müharibədən sonrakı dövr bunu bir daha göstərdi. Ona görə, müharibə
reallıqlarını, müharibədən sonrakı reallıqları qəbul etdirmək, hesab edirəm ki, siyasi baxımdan çox önəmli hadisə kimi sayıla
bilər.
Beynəlxalq arenadakı fəaliyyətimizə
gəldikdə, bildirməliyəm ki, bizim qonşu dövlətlərlə əlaqələrimiz uğurla inkişaf
etdi. Bu əlaqələr ənənəvi olaraq dostluq,
əməkdaşlıq üzərində qurulubdur. Türki-

yə ilə bu il imzalanmış Şuşa bəyannaməsi
Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini rəsmən
müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırır, halbuki
faktiki olaraq bu, müttəfiqlik əlaqələri idi,
amma bu, artıq rəsmən təsdiqləndi və əlbəttə ki, bu bəyannamənin Şuşa şəhərində
imzalanmasının xüsusi mənası var idi.
Rusiya ilə əlaqələrimiz uğurla inkişaf
edir. Əminəm ki, növbəti dövrdə Rusiya
ilə də bizim əlaqələrimiz daha yüksək səviyyəyə rəsmən qaldırılacaqdır.
Digər qonşularla, İran və Gürcüstanla
daim təmaslar əsnasında, fikir mübadiləsi
əsnasında dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələri
daha da inkişaf etmişdir. Artıq regionda
çoxtərəfli əməkdaşlıq platformu formalaşır və əlbəttə ki, bu, bizim maraqlarımıza
cavab verir.
Qonşular haqqında danışanda təbii
olaraq Ermənistanı mən heç vaxt bu kateqoriyadan olan ölkələrə daxil etmirdim.
Bu gün də hələ ki, daxil etmirəm. Amma
ümid edirəm ki, nə vaxtsa Ermənistanla
da bizim qonşuluq əlaqələrimiz qurulacaq. Hər halda İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini qəbul edərək Ermənistan da regional çərçivədə öz rolunu artıra
bilər. Hər halda noyabr və dekabr aylarında Soçi və Brüssel şəhərlərində keçirilmiş
görüşlər ümidvericidir və ümid edirəm
ki, bu görüşlərdə əldə edilmiş razılaşmalar 2022-ci ildə real həyatda öz əksini tapacaqdır.
Biz İkinci Qarabağ müharibəsini heç
vaxt unutmamalıyıq. İşğal dövründə törədilmiş vəhşilikləri unutmamalıyıq və
unutmayacağıq. Biz şəhidlərimizin xatirəsini daim öz qəlbimizdə yaşadacağıq.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin,
onların qəhrəmanlığı və minlərlə, on minlərlə Azərbaycan əsgər-zabitinin qəhrəmanlığı, peşəkarlığı sayəsində biz işğala
son qoyduq, doğma torpaqlarımızı azad
etdik, tarixi Zəfər çaldıq və bu Zəfər bizim
tariximizdə əbədi qalacaq. Azərbaycan
xalqı artıq dünyada müzəﬀər xalq kimi,
Azərbaycan dövləti isə müzəﬀər ölkə kimin tanınır. Onu da bildirməliyəm ki,
bu il Azərbaycana olan ənənəvi dəstək
və hörmət daha da artdı və bunun başlı-
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ca səbəbi İkinci Qarabağ müharibəsindəki Zəfərimiz, müharibə dövründə bütün
müharibə qaydalarına riayət etməyimiz
və müharibədən sonra özümüzü ləyaqətlə aparmağımız idi.
Bununla paralel olaraq, biz hərbi gücümüzü bundan sonra da artıracağıq. 2021ci ildə də bu istiqamətdə əməli addımlar
atılıb, yeni silahlar, texnikalar alınıb və alınacaqdır. Eyni zamanda, hərbi birləşmələrimizin hazırlıq işinə də böyük əhəmiyyət verilir. İkinci Qarabağ müharibəsində
bütün dünya Azərbaycanın hərbi gücünü
gördü, Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlıları artıq bütün dünya tərəfindən tanındı, onların qəhrəmanlığı, fədakarlığı,
peşəkarlığı dastana çevrildi. Onu da bildirməliyəm ki, bu il artıq Azərbaycanda
yeni hərbi birləşmə yaradılmışdır - Komando Qüvvələri. Bu Komando Qüvvələri istənilən hərbi vəzifəni icra etməyə
hazırdırlar, onların sayı durmadan artır
və artacaq. Beləliklə yeni çevik, peşəkar
və çox böyük imkanlara malik olan silahlı
birləşmənin yaradılması onu deməyə əsas
verir ki, biz hər an öz torpaqlarımızı, öz
sərhədlərimizi qorumağa hazır olmalıyıq.
2021-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş vermiş bəzi insidentlər onu
göstərdi ki, Azərbaycan üstünlüyü tam öz
əllərində saxlayır.
Azad edilmiş torpaqlarda bu il geniş
quruculuq-bərpa işlərinə start verildi. Deyə bilərəm ki, dünya müharibələrinin tarixində müharibələrdən sonra bu sürətlə
heç bir yerdə quruculuq-bərpa işləri aparılmayıb. Bu işlər haqqında Azərbaycan
vətəndaşları müntəzəm olaraq məlumatlandırılır. Əgər mən bu haqda danışmağa başlasam, yəqin ki, bir neçə saat vaxt
lazım olacaq, hər şey göz qabağındadır.
Bizim əsas vəzifəmiz keçmiş köçkünləri
tezliklə dədə-baba torpaqlarına qaytarmaqdır və biz buna nail olacağıq.
Eyni zamanda, Azərbaycanın bütün
yerlərində inkişaf müşahidə olunur. Regional inkişaf proqramı uğurla icra edilir. Bu il mən bölgələrə çoxsaylı səfərlər
sayəsində əlavə imkanların aşkar edilməsi üçün səylər göstərmişəm və mənim
səfərlərim müntəzəm xarakter daşıyır.
Azərbaycanın bölgələrinə bu il 47 dəfə
səfər etmişəm, bu səfərlərin 32-si azad
edilmiş torpaqlara olan səfərlərdir. Təkcə
Şuşa şəhərinə 7 dəfə getmişəm. Biz Şuşada böyük quruculuq işlərinə start verdik
və azad edilmiş torpaqlar arasında təbii

olaraq ən genişmiqyaslı bərpa işləri Şuşa
şəhərində aparılır. Eyni zamanda, digər
şəhər və kəndlərdə çox genişmiqyaslı işlər aparılır və aparılacaq.
Əlbəttə ki, bütün bu işlərə nail olmaq
üçün iqtisadiyyatımız uğurla inkişaf etməlidir. Həm Azərbaycanda, həm dünyada hər kəs yaxşı bilir ki, Azərbaycan
təkbaşına, heç kimdən bir manat, bir dollar yardım almadan bu işləri görür. Azad
edilmiş bütün torpaqlarda görülmüş işlər
Azərbaycanın dövlət büdcəsi hesabına
aparılır. Heç bir yardım almamışıq, heç
bir kredit almamışıq, bu işləri öz gücümüz hesabına görürük. Əlbəttə, əgər iqtisadi inkişaf sürətlə getməsə, bu işləri bu
sürətlə aparmaq mümkün olmayacaq.
Görülmüş işlər nəticəsində demək olar
ki, biz artıq postböhran dövrünə qədəm
qoyduq. Azərbaycan iqtisadiyyatı bu ilin
11 ayında 5,3 faiz, qeyri-neft iqtisadiyyatı
isə 6,4 faiz artıb. Sənaye istehsalı 5,5 faiz,
qeyri-neft sektorunda sənaye 20,7 faiz
artıb. Valyuta ehtiyatlarımız 2,2 milyard
dollar artıb. Ticarət əlaqələrimizin müsbət saldosu 9,4 milyard dollardır. Xarici
dövlət borcumuz ümumi daxili məhsulumuzun cəmi 17 faizini təşkil edir və bu
il ərzində həm mütləq rəqəmlərdə, həm
ümumi daxili məhsula nisbətdə xarici
dövlət borcu azalıb.
Yəni, bu göstəricilərlə hər bir ölkə
öyünə bilər. Amma bizim üçün bu, təbiidir. Çünki Azərbaycan xalqı görür ki,
uzunmüddətli, düzgün strategiyanın həyata keçirilməsi nəticəsində iqtisadi inkişaf göz önündədir. Eyni zamanda, iqtisadi sahədə aparılan islahatlar, şəﬀaflıq,
korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizə
öz nəticələrini verməkdədir. Təkcə vergi
orqanları sayəsində xəzinəyə proqnozdan əlavə 1,4 milyard manat pul daxil
edilib və bu puldan istifadə edərək biz
geniş sosial paket tədbirlərini keçiririk.
Yanvarın 1-dən maaşlar, pensiyalar, təqaüdlər əhəmiyyətli dərəcədə artırılacaq.
İki milyon yüz min insanı əhatə edən bu
sosial paketin ümumi həcmi 1,5 milyard
manatdır. Baxın, vergi orqanları xəzinəyə ancaq proqnozdan əlavə 1,4 milyard
manat pul cəlb ediblər, onun hamısı və
artıqlaması ilə sosial məsələlərin həllinə
yönəldilib. Mən əvvəllər də demişəm ki,
əlavə vəsait toplandıqca, ilk növbədə, biz
bu vəsaiti sosial layihələrə yönəldəcəyik.
Eyni zamanda, azad edilmiş torpaqlarda
görülən işlər də sosialyönümlü işlərdir.
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Çünki o işlərin mütləq əksəriyyəti sosial
xarakter daşıyır, keçmiş məcburi köçkünlərin tezliklə o ərazilərə qaytarılmasına
hesablanıbdır.
Hesab edirəm ki, bu il COVID-lə mübarizədə yaxşı nəticələr əldə edilib, pandemiya tam nəzarət altındadır. Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, bu sahədə
vəziyyət qəbulediləndir. Eyni zamanda,
aparılan genişmiqyaslı peyvəndlənmə siyasəti, peyvəndlənmə işləri bizə kömək
göstərir. Əhalinin təxminən 50 faizi artıq
2 doz peyvənd alıb. 18 yaşdan yuxarı olan
əhaliyə gəldikdə isə, bu rəqəm 62 faizə
çatır. Ümumilikdə 11 milyondan çox doz
vaksin vurulubdur və bu bəla ilə biz yeni
ildə də ciddi mübarizə aparacağıq.
Biz 2022-ci ildə Şuşa şəhərinin 270 illiyini qeyd edəcəyik. Pənahəli xan 1752-ci
ildə Şuşanın təməlini qoyub və biz yeni
ildə bu yubileyi böyük təntənə ilə qeyd
edəcəyik. Bu şanlı tarixi nəzərə alaraq və
Şuşanın bərpasının sürətləndirmək məqsədilə mən yeni ili “Şuşa İli” elan edirəm.
Bildiyiniz kimi, bu gün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günüdür.
Əminəm ki, dünya azərbaycanlıları bu
bayramı ruh yüksəkliyi ilə qeyd edirlər.
Artıq ikinci ildir ki, ruh yüksəkliyi ilə
qeyd edirlər. Çünki mən bilirəm ki, bu işğal dövrü və işğalla bağlı olan məsələlər
xaricdə yaşayan azərbaycanlılara da böyük əzab-əziyyət verirdi. Çünki ermənilərlə müxtəlif ölkələrdə ünsiyyətdə olarkən onların təkəbbürlü baxışları əminəm
ki, dünya azərbaycanlılarını incidirdi. İndi isə vəziyyət tam fərqlidir. Biz heç vaxt
təkəbbürlü olmamışıq, amma hər zaman
öz gücümüzü hiss etmişik. Bu gün əminəm ki, dünya azərbaycanlıları yaşadıqları bütün ölkələrdə başı dik, alnıaçıq,
üzüağ gəzirlər və öz tarixi vətəni olan
Azərbaycanla haqlı olaraq fəxr edirlər.
Əziz həmvətənlər, qeyd etdiyim kimi, bu il ölkəmiz üçün uğurlu olub. Əminəm ki, 2022-ci il də uğurlu olacaq. Çünki ölkədə mövcud olan birlik, həmrəylik
və gözəl ab-hava bu reallığı bizə təmin
edəcək. Mən isə Prezident kimi, Ali Baş
Komandan kimi hər zaman Azərbaycanın maraqlarının keşiyində duracağam,
ölkəmizin hərtərəfli inkişafı, hərbi gücünün artırılması, vətəndaşların daha yaxşı
yaşaması üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm.
Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun!
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“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətində
Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə
Respublikası Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Nazirliyinin Su Ehtiyatlarının İdarə Edilməsi Baş İdarəsinin
direktor müavini, Su Şurasının Baş katibi Mustafa Uzunun rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti ilə görüş
keçirilib.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Köçərli Həsənov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin təsdiqlədiyi “Su
ehtiyatlarından
səmərəli
istifadənin təmin edilməsinə dair 2020-2022-ci illər
üçün Tədbirlər Planı”na
uyğun olaraq həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verib. Qeyd olunub
ki, iqlim dəyişmələri, su ehtiyatlarının azalması sudan
qənaətlə və səmərəli istifadəni zəruri edir və bu sahədə qabaqcıl təcrübələrin
tətbiqi mühüm əhəmiyyət
daşıyır.
Türkiyə
Respublikası
Kənd Təsərrüfatı və Me-

şəçilik Nazirliyinin Su Ehtiyatlarının İdarə Edilməsi Baş İdarəsinin direktor
müavini, Su Şurasının Baş
katibi Mustafa Uzun təmsil
etdiyi qurumun fəaliyyəti ilə bağlı məlumat verib.
Qeyd edib ki, əsas vəzifə
su ehtiyatlarının mühafizəsini və davamlı istifadəsini
təmin etmək, bu sahədə qanunvericilik bazasını təkmilləşdirmək, su ehtiyatlarının milli və beynəlxalq
idarəçiliyini koordinasiya
etməkdir. Ölkənin su ehtiyatlarını kəmiyyət və keyfiyyət baxımından qorumaq, inkişaf etdirmək su
sektorunda həyata keçirilən
siyasətin başlıca istiqamətlərindəndir.
Görüşdə Türkiyənin su
təsərrüfatı ilə bağlı geniş
təqdimat keçirilib, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə sahəsində mövcud
vəziyyət, bu sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi
və qarşılıqlı maraq doğuran
digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
***

“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətində
Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə
Respublikası Ticarət Nazirliyinin Beynəlxalq Xidmət Ticarəti Baş İdarəsinin
nümayəndə heyəti ilə görüş
keçirilib. Görüşdə Türki-

yənin su təsərrüfatı, ətraf
mühit, inşaat və yeni texnologiyalar sahəsində ixtisaslaşmış şirkətlərinin nümayəndələri iştirak ediblər.
“Azərsu” ASC-nin sədrnin birinci müavini Teyyub
Cabbarov qonaqları salamlayaraq “Azərsu” ASC-nin
fəaliyyəti barədə məlumat
verib. T.Cabbarov layihə-

lərin həyata keçirilməsində beynəlxalq maliyyə qurumları və xarici şirkətlərlə
əməkdaşlıq edildiyini diqqətə çatdırıb. Ötən dövrdə
tikinti, keyfiyyətə nəzarət,
suyun keyfiyyəti, kadr hazırlığı, yeni texnologiyalar
sahəsində Türkiyə şirkətləri ilə uğurlu əməkdaşlıq
edildiyi vurğulanıb.
Nümayəndə heyətinin
rəhbəri Əmrə Öztelli ölkələrimiz arasında bütün
sahələrdə strateji əməkdaşlıq münasibətlərindən
danışaraq nümayəndə heyətinə daxil olan şirkətlərin
su sektoru, mühəndislik,
layihələndirmə və məsləhət xidmətləri sahəsində
zəngin təcrübəsi olduğunu
vurğulayıb. Ə.Öztelli gə-

ləcək əməkdaşlığın tərəflər üçün faydalı olacağına
əminliyini bildirib.
Nümayəndə heyətinin
üzvləri təmsil etdikləri şirkətlər barədə məlumat veriblər. Görüşdə “Azərsu”
ASC ilə Türkiyə şirkətləri arasında əməkdaşlığın
perspektivləri barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

BЦЛЛЕТЕН
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ЙАП ярази илк партийа тяшкилатынын
щесабат-сечки йыьынъаьы кечирилиб
Yeni Azərbaycan Partiyası Moskva
Prospekti 67 ərazi ilk partiya təşkilatının
hesabat-seçki yığıncağı keçirilib. Əvvəlcə
Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucusu,
ümummilli lider Heydər Əliyevin və ölkəmizin ərazi
bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olanların
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Ərazi ilk partiya təşkilatı
İdarə Heyətinin üzvü Etibar
Məmmədov partiyanın yaranma tarixi, inkişaf mərhələləri, ölkənin ictimai-siyasi

həyatındakı müstəsna rolundan danışıb, su təsərrüfatı
işçilərinin istehsalat sahələrində vəzifə borclarını şərəflə yerinə yetirməklə yanaşı,

partiya həyatında da xüsusi
fəallıqları ilə seçildiklərini
bildirib.
YAP ərazi ilk partiya təşkilatının sədri Heydər Abbasov hesabat məruzəsi ilə
çıxış edərək bildirib ki, ötən
dövrdə partiyanın qurucusu,
ümummilli lider Heydər Əliyev ideyalarının yaşadılması,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham
Əliyevin uğurlu daxili və
xarici siyasətinin, ölkəmizin
ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi sahələrində əldə olunan
nailiyyətlərinin ictimaiyyət
arasında geniş təbliğ edilməsi istiqamətində mühüm
tədbirlər görülüb. Eyni zamanda, YAP-ın proqram və
prinsiplərinin təbliği, partiya
sıralarının genişləndirilməsi
işlərinə xüsusi diqqət yetirilib.
Ərazi ilk p
partiya
y təşkila-

tının hesabat dövrü ərzində
fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib və sonra təşkilati məsələlərə baxılıb. Günay Məmmədli YAP ərazi
ilk partiya təşkilatının sədri,
Heydər Abbasov isə sədr
müavini seçilib.
Günay Məmmədli ona
göstərilən yüksək etimadı
layiqincə doğruldacağını bildirib.
Tədbirdə çıxış edən YAP
Yasamal rayon təşkilatının
sədri Bəxtiyar Nəbiyev partiyanın VII Qurultayından
bəhs edərək yeni Nizamnamə və proqramın, eləcə də
struktur
dəyişikliklərinin
partiyanın gələcək inkişafına əsaslı zəmin yaratdığını
bildirib. B.Nəbiyev qarşıda
duran vəzifələrdən bəhs edərərk ərazi partiya təşkilatının
sistemli və keyfiyyətli fəaliyyət göstərməsi üçün tövsiyələrini verib.

Онлайн Иътимаи Нязарят Платформасы
мцраъиятляр цзря нятиъяляри ачыглайыб
Onlayn İctimai Nəzarət
Platforması (www.enezaret.
az) sentyabr-oktyabr-noyabr
aylarında “enezaret.az”a daxil olmuş müraciətlər, onların icra vəziyyəti və digər
məsələlərin
müzakirəsinə
həsr olunmuş "dəyirmi masa" keçirib. ABŞ Beynəlxalq
İnkişaf Agentliyinin Şəﬀaflıq
Naminə Vətəndaş Cəmiyyəti layihəsinin tərəfdaşı MG
Consulting şirkətinin rəhbəri
Məhəmməd Quluzadə bildirib ki, foto və video sübutu olan boru sızması, məişət
tullantılarının daşınmaması, yolun səthinin zədələn-

məsi, ağacların aşması, açıq
lyuklar və digər problemləri aidiyyəti dövlət orqanlarına yönləndirir və onların
həllinə nail olur. İkinci rübün nəticələrinə görə daxil
olmuş müraciətlərin təxminən 70 faizi öz həllini tapıb:
“Nəticələrə əsasən 9 dövlət
qurumunun vətəndaşların
müraciətlərinə baxılması baxımından fəal olduğu müəyyən edilib və onlara müvafiq
təltiflər təqdim olunub. Bunlar “Azərsu” ASC, Bakı Şəhər
İcra Hakimiyyəti, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, “Azərişıq”
ASC, Baş Dövlət Yol Polisi

İdarəsi, Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyidir.
E-nəzarət
platforması ABŞ Beynəlxalq İnkişaf

Agentliyi (USAID) tərəfindən maliyyələşdirilən və
Açıq Hökumət Platforması
ilə əməkdaşlıqda icra edilən
Şəﬀaflıq naminə Vətəndaş
Cəmiyyəti (ECSOFT) layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir.
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Ялил сащибкарлара дястяк

Sağlamlıq imkanları məhdud və həssas sosial qruplara
aid şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası və sosial sahibkarlıq
fəaliyyətini təşviq etmək məqsədilə yeni layihəyə - “Əlil
sahibkarlara dəstək” layihəsinə start verilib.
Layihə çərçivəsində əlilliyi olan və sahibkarlıq fəaliyyətinə maraq göstərən şəxslər xalçaçılıq, dərzi, foto və
video operator, məişət və
elektron
avadanlıqlarının
təmiri istiqamətlərində peşə biliklərinə yiyələnəcəklər. Bu məqsədlə layihənin
tərəfdaşları tərəfindən iştirakçılar üçün peşə təlimləri,
biznes planın hazırlanması,

sahibkarlıq fəaliyyətinin idarə olunması və inkişafı sahəsində məsləhət xidmətləri
göstəriləcək. Müvafiq təlimləri uğurla bitirən şəxslərə
özünüməşğulluq proqramı
çərçivəsində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən
müvafiq avadanlıqlar veriləcəkdir.
3 Dekabr - Beynəlxalq
Əlillər Günündə “Əlil sahib-

karlara dəstək” layihəsi ictimaiyyətə təqdim olunub.
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov,
Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri
Mustafa Abbasbəyli, Milli
Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa
Quliyev və “Əlil Sahibkarlar
Təşkilatı” İctimai Birliyinin
İdarə Heyətinin sədri Mirzə Məmməd Vəliyev çıxış
edərək layihənin sağlamlıq
imkanları məhdud və həssas
sosial qruplara aid şəxslərin
cəmiyyətə inteqrasiyası, on-

ların biznesyönümlü bilik
və bacarıqlarının artırılması,
sosial sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi, yeni
biznes təşəbbüslərinin dəstəklənməsi, sosial cəhətdən
həssas qrupların əmək bazarına çıxışına dəstək olacağını
qeyd ediblər.
Sonra KOBİA, Dövlət
Məşğulluq Agentliyi, Dayanıqlı Operativ Sosial Təminat
Agentliyi, “Azərsu” ASC, Bakı Mühəndislik Universiteti,
“FORİELLA” MMC və “Əlil
Sahibkarlar Təşkilatı” İctimai
Birliyi arasında “Əlil sahibkarlara dəstək” layihəsi üzrə
əməkdaşlığa dair Anlaşma
Memorandumu imzalanıb.
Tədbir çərçivəsində həmçinin, həssas sosial kateqoriyaya aid şəxslərin məşğulluğuna dəstək göstərmiş bir
qrup sahibkara təşəkkürnamələr təqdim edilib, iştirakçıları maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.

Иътимаи Шура цзвляри Мяркязи Лабораторийада
“Azərsu” ASC yanında İctimai Şuranın üzvləri tanışlıq məqsədilə Mərkəzi Laboratoriyada olublar. Əvvəlcə
Mərkəzi Laboratoriyanın fəaliyyəti ilə
bağlı təqdimat keçirilib.
Mərkəzi Laboratoriyanın rəisi Elçin
Əliyev bildirib ki, 2013-cü ildə fəaliyyətə başlayan laboratoriya bir il sonra Latviya Milli Akkreditasiya Bürosu
tərəfindən ISO-17025 standartı üzrə
beynəlxalq akkreditasiyadan keçirilib.
Laboratoriya beynəlxalq standartların
tələblərinə uyğun cihaz və avadanlıqlarla təchiz edilib. Bu cihazlar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Avropa Su
Direktivlərində qeyd olunan parametrlərin tam nəzarətdə saxlanılmasına imkan verir. Hazırda laboratoriyada içməli və tullantı sularının 114 parametri
öyrənilir. 2020-ci ildə Mərkəzi Laboratoriyada 74 mindən çox içməli və tullantı su nümunələri üzrə 409 mindən

çox göstərici beynəlxalq standartların
tələblərinə uyğun şəkildə təyin edilib.
“Azərsu” ASC-nin Texnoloji proseslərə nəzarət, suyun təhlükəsizliyi
və ekologiya şöbəsinin rəisi Cəmil Babayev bildirib ki, içməli suyun keyfiyyətinə mənbələrdən başlayaraq
istifadəçiyə verilənə qədər müxtəlif
mərhələlərdə nəzarət edilir. Su nümunələri müxtəlif nöqtələrdən götürülür
və analiz olunur. Mərkəzi Laboratoriyanın təcrübəsindən istifadə etməklə 9
regional laboratoriya yaradılıb. Quba,
Ucar və Oğuz regional laboratoriyaları beynəlxalq akkreditasiyadan keçib.
Regional laboratoriyalar Azərbaycanın
ucqar ərazilərdə yerləşən mənbələrdəki suyun keyfiyyət göstəricilərini də
nəzarətdə saxlamaq imkanı yaradır.
Sonra İctimai Şuranın üzvləri Mərkəzi Laboratoriya ilə əyani tanış olub,
içməli və tullantı su bölmələrində apa-

rılan analizləri yaxından izləyiblər.
Şura üzvlərinin təşəbbüsü ilə müxtəlif
su nümunələrinin analizi aparılıb.
“Azərsu” ASC yanında İctimai Şuranın sədri Rauf Zeyni Mərkəzi Laboratoriyanın şəraiti və imkanlarının onlarda xoş təəssürat yaratdığını bildirib.
Şura üzvləri suyun keyfiyyəti ilə bağlı
ictimaiyyətin müraciətlərinin cavablandırılması baxımından laboratoriya
ilə əyani tanışlığın böyük əhəmiyyəti
olduğunu vurğulayıblar.
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kəmərindən Şirvan şəhərinə
içməli suyun verilməsindən
sonra şəhərdaxili şəbəkələrin mərhələlərlə yenidən qurulması işlərinə başlanılıb.
Təsdiqlənmiş layihəyə uyğun olaraq 2021-ci ildə Şirvan şəhərində 7 km içməli
su və kanalizasiya şəbəkəsi,
ümumilikdə isə 100 km-dən
Respublikanın
sənaye
şəhərlərindən olan Şirvanda
istehlakçıların keyfiyyətli
içməli su ilə təmin edilməsi və onlara göstərilən kanalizasiya
xidmətlərinin
yaxşılaşdırılması mühüm
əhəmiyyət daşıyır. Şirvan
şəhərində içməli su və kanalizasiya layihəsinin icrası çərçivəsində görülmüş
işlər və perspektiv vəzifələr
Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyətində keçirilən təqdimat
zamanı ətraflı müzakirə
olunub.
Tədbirdə “Azərsu” ASCnin sədr müavini Etibar
Məmmədov, Şirvan Şəhər
İcra Hakimiyyətinin baş-

çısı İlqar Abbasov Şirvan
şəhərindən Milli Məclisin
deputatı seçilmiş İltizam
Yusifov, podrat təşkilatın
nümayəndələri iştirak edib.
Şirvan şəhərinin içməli
və tullantı su sistemlərinin
yenidən qurulması layihəsinin təqdimatı zamanı bildirilib ki, 2013-cü ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı
ilə Şirvan-Muğan qrup su

çox içməli su, 11 km tullantı su şəbəkəsi yenilənib, 12
minədək ünvana birləşmə
verilərək sayğaclar quraşdırılıb. Şəhərdəki çoxmənzilli yaşayış binalarının daxili
sistemlərinin yenidən qurulması su təchizatının fasiləsiz
rejimə keçirilməsinə imkan
yaradıb.
Ötən müddətdə Şirvan-
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Muğan qrup su kəmərindən
yeni birləşmələrin verilməsi nəticəsində Çılpaqlı, Yeni
yaşayış massivlərinin, həmçinin şəhərin relyef baxımından yüksəklikdə yerləşən
məhəllələrinin də içməli su
təchizatı yaxşılaşıb.
Şirvan şəhərində içməli
su və kanalizasiya şəbəkələrinin tikintisi növbəti illərdə də davam etdiriləcək.
Perspektiv layihəyə əsasən,
ümumilikdə Şirvan şəhərində 257 km içməli su və 228
km tullantı su şəbəkələrinin
tikintisi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, şəhərin dayanıqlı su təchizatı məqsədilə
ümumi tutumu 19 min kubmetr olan 4 su anbarı inşa
ediləcək. Şirvan şəhərində
formalaşan tullantı sularının
kənarlaşdırılması məqsədilə
layihə çərçivəsində tullantı
sutəmizləyici qurğunun tikintisi nəzərdə tutulur. Bu
qurğuda Hacıqabul şəhərində formalaşan tullantı suları
da təmizlənib zərərsizləşdiriləcəkdir.

Лачын районунда ичмяли су тяъщизаты бярпа едилир
Azərbaycan Res
Azərbaycan
Respubl
publi
likasının
kasının Prezi
Prezidenti İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən işğaldan azad edilmiş
Laçın rayonunda hərbi və mülki təyinatlı
obyektlərin su təchizatı təmin edilib.
Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin
mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı
yaradılmış Əlaqələndirmə Qərargahından verilən məlumata görə, Laçın rayonu
işğaldan azad olunduqdan sonra içməli
su təchizatı sistemlərinin operativ şəkildə bərpasına başlanılıb. Rayon ərazisində
xidməti vəzifələrini yerinə yetirən şəxsi
heyətin, eləcə də tikinti-quraşdırma işlərinə cəlb olunmuş mülki əhalinin dayanıqlı

içməli
içməli su tə
təminatı
minatı məq
məqsədilə
sədilə su mənbələ
mənbələri, magistral kəmərlər və anbarlarda zəruri işlər görülür.
Laçın rayonundakı içməli su mənbələri işğal dövründə istifadəyə yararsız vəziyyətə salındığından “Azərsu” ASC-nin
mütəxəssisləri tərəfindən mənbələrə baxış
keçirilib və bulaqlardan yaşayış məntəqələrinə suyun verilməsi qərara alınıb. Su
mənbələrindən götürülən analizlər müsbət nəticələr verib. Bulaqlardan obyektlərə ümumilikdə 13 km uzunluğunda müxtəlif diametrli su xətləri çəkilib və ərazidə
fəaliyyət göstərən obyektlər dayanıqlı içməli su ilə təmin olunub. Eyni zamanda,
zərurət yarandıqda maşınlarla suyun daşınmasının təmin etmək üçün 3 nöqtədə

sudoldurucu qüllələr quraşdırılıb. Hazırda Kəlbəcər Sukanal Sahəsi tərəfindən Laçın rayonuna xidmət göstərilir.
Qeyd edək ki, “Azərsu” ASC tərəfindən Laçın rayonu ilə yanaşı, Şuşa və Kəlbəcər şəhərlərində, Hadrut, Talış və Suqovuşan qəsəbələrində də fasiləsiz xidmət
təşkil olunub.
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Басгал гясябясиндя ичмяли вя
тулланты су шябякяляри тикилир
Azərbaycanın unikal yaşayış məntəqələrindən olan,
tarixi turizm potensialına
malik İsmayıllı rayonunun
Basqal qəsəbəsində içməli və tullantı su layihəsinin
icrasına başlanılıb. Qəsəbənin qədim hissəsini əhatə
edən Basqal Dövlət Tarix
Qoruğu ərazisində yeni içməli su təchizatı sistemləri
yaradılır, qəsəbənin kanalizasiya sistemləri müasir şəkildə yenidən qurulur.

Basqal Dövlət Tarix Qoruğunun su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması layihəsi-

nin icra vəziyyəti “Azərsu”
ASC-nin, İsmayıllı Rayon
İcra Hakimiyyətinin, Dövlət
Turizm Agentliyinin və Basqal Dövlət Tarix Qoruğunun
rəhbərliyinin iştirakı ilə yerində müzakirə olunub və
tikinti işlərinə baxış keçirilib. Layihənin ilkin mərhələsi üzrə tikintinin vaxtında və
keyfiyyətlə başa çatdırılması
üçün işlərin intensiv qaydada icra olunması məqsədilə
lazımi göstərişlər verilib.
Orta əsr şəhər mədəniyyətinin
elementlərini
özündə əks etdirən Basqal
qəsəbəsində qədim içməli
su təchizatı və kanalizasi-

ya sistemləri mövcud olub.
Qədim bulaqlar, kanalizasiya şəbəkəsi və kürəbəndlər
(kanalizasiya quyuları) XIII
əsrdən indiyədək istismar
edilib. Əsrlər boyu kənd sakinləri içməli suyu bulaqdan
daşıyıblar. Bəzi sakinlər isə
bulaqlardan primitiv qaydada çəkilmiş su xətlərindən
istifadə ediblər.
Son dövrlər qəsəbənin
genişlənməsi və turizm əhəmiyyətinin artması nəzərə
alınaraq Basqalın memarlıq
üslubu gözlənilməklə içməli və tullantı su sistemlərinin yenidən qurulmasına
qərar verilib. “Azərsu” Açıq

Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən dövlət investisiyası
hesabına həyata keçirilən
layihəyə əsasən, qəsəbəyə
içməli su Təndirəki mənbəyindən veriləcək. Bu məqsədlə suqəbuledici qurğu
yenidən qurulur, mənbədən qoruq ərazisinə polad
borularla magistral su kəməri çəkilir. Qəsəbəyə verilən suyun dayanıqlığını təmin etmək üçün həcmi 300
kubmetr olan su anbarı da
inşa olunur.
İlkin mərhələdə qəsəbədə 5,7 km uzunluğunda
içməli su və 6,7 km kanalizasiya şəbəkəsi yaradılacaq,
hər bir ünvana birləşmə verilərək sayğaclar quraşdırılacaq. Qəsəbə ərazisində
yaranan tullantı sularının
təmizlənib zərərsizləşdirilməsi məqsədilə məhsuldarlığı sutkada 650 kubmetr
olan modul tipli tullantı sutəmizləyici qurğu və 2,1 km
uzunluğunda kollektor da
inşa ediləcək. Birinci mərhələ üzrə işlərin 2022-ci ilin
sonunadək başa çatdırılması
planlaşdırılır.

Эоранбой районунун Аббасгулулар кяндинин ичмяли су тяъщизаты йахшылашдырылыб
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin daxili imkanları hesabına
Goranboy rayonunun Abbasqulular
kəndində icra olunan içməli su layihəsi yekunlaşıb. “Azərsu” ASC 7
saylı Regional Sukanal İdarəsinin,
Goranboy Rayon İcra Hakimiyyətinin və kənd sakinlərinin iştirakı ilə
yeni su təchizatı sistemlərinin istismara verilməsi mərasimi keçirilib.
Tədbirdə qeyd olunub ki, 2017-ci
ilədək Abbasqulular kəndində içməli su təchizatı sistemləri mövcud olmayıb. Sakinlər suyu uzaq məsafədən
daşıyır və ya maşınlarla alırdılar. Əhalinin içməli su təminatının yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamına uyğun olaraq 2017-ci ildə

Goranboy rayonunun Veyisli və Abbasqulular kəndləri, həmçinin Veyisli
məcburi köçkün qəsəbəsində içməli su
layihəsi həyata keçirilib. Layihə çərçivəsində Ballıqaya-Goranboy xəttindən
kəndlərə 9 km uzunluğunda magistral
su kəmərləri çəkilib. Abbasqulular kəndində 1,6 km uzunluğunda paylayıcı
su şəbəkəsi yaradılıb və əhalinin ümumi istifadəsi üçün 8 ədəd bulaq quraşdırılıb.
Kəndin içməli su təchizatının daha
da yaxşılaşdırılması məqsədilə sakinlərin müraciəti əsasında “Azərsu” ASCnin daxili imkanları hesabına yeni layihə icra edilib. Layihə çərçivəsində 4 km
uzunluğunda mərkəzləşdirilmiş içməli
su şəbəkəsi yaradılıb və 116 yaşayış evinin hər birinə birləşmə verilərək sayğac-

lar quraşdırılıb. Layihənin icrası nəticəsində Abbasqulular kəndinin 500-dək
sakininin mərkəzləşdirilmiş qaydada
içməli su təchizatı həyata keçirilib. Bununla da, kənd əhalisi dayanıqlı içməli
su ilə təmin edilib, onların sosial-məişət
şəraiti yaxşılaşdırılıb. Eyni zamanda, su
itkilərinin qarşısı alınıb, sudan səmərəli
və qənaətlə istifadə təmin edilib

BЦЛЛЕТЕН

Сябаил вя Хятаи районларында чохмянзилли
биналарыn су тяъщизаты системляри йенидян гурулур
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birləşmə verilərək sayğaclar quraşdırılıb.
Eyni zamanda, həmin
ərazidə “Azərsu” ASC-nin
daxili imkanları hesabına
məhəllədaxili su xətləri yenilənir. Layihəyə əsasən,
məhəllələrdə ümumi uzunluğu 3400 metr olan paylayıcı su xətləri çəkilib.
Binadaxili su təchizatı
sistemlərinin şaxtalardan
pilləkən qəfəsələrinə çıxarılması və məhəllədaxili
şəbəkənin yenidən qurul-

Çoxmənzilli yaşayış binalarının daxili su təchizatı sistemlərinin yenidən qurulması məqsədilə
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Səbail
və Xətai rayonlarında yeni layihələr həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində mənzillərin daxilində yerləşən dik dayaqlar ləğv edilərək pilləkən qəfəsələrinə
çıxarılır, məhəllədaxili xətlər yenilənir və bununla
da məhəllədaxili nasos stansiyalarının fəaliyyəti dayandırılır.
Səbail rayonunda həyata keçirilən layihə sovet
dövründə tikilmiş 32 çoxmənzilli yaşayış binasında
2200 abonenti əhatə edir.
Həmin binaların daxili su
təchizatı sistemləri şaxtalarda quraşdırılıb. Dik dayaqlar uzun müddətdir istismar olunduğundan bəzi
hallarda su sızmaları və
axıntılar baş verir. Bu da
mənzillərin və zirzəmilərin su ilə dolmasına səbəb
olur. Üstəlik, mövcud xətlər sakinləri fasiləsiz içməli
su ilə təmin etməyə imkan
vermir. Hazırda həmin binalar məhəllədaxili nasos
stansiyaları vasitəsilə qrafik rejimdə içməli su ilə
təmin olunur. Sayğacların
mənzillərin daxilində olması bəzi hallarda onların
vaxtında oxunmasını çətinləşdirir ki, bu da uçotun düzgün aparılmasına
çətinliklər yaradır. Yeni layihəyə əsasən, binaların hə-

yətlərindən keçən 60 mm
diametrli metal borular 110
mm diametrli polietilen
borularla əvəzlənir. Həmin
xətlərdən binaların giriş
xətlərinə birləşmə verilir.
Bununla da, binalara suyun
birbaşa paylayıcı xətlərdən
verilməsi təmin olunur və

siyasının istismarı dayandırılacaq.
İstehlakçıların suölçən
cihazlarla təmin edilməsi
məqsədilə həyata keçirilən layihə Xətai rayonunda

zirzəmilərdən keçən borular ləğv edilir. Yeni yaradılan infrastruktur binaları
fasiləsiz su ilə təmin etməyə imkan yaratdığından layihənin əhatə etdiyi ərazidə
4 məhəllədaxili nasos stan-

sovet dövründə tikilmiş 22
çoxmənzilli yaşayış binasını əhatə edir. Bu məqsədlə
1516 mənzilə sayğacın quraşdırılması nəzərdə tutulur. Qısa müddət ərzində
520-dən çox mənzilə yeni

ması gələcəkdə binaların
zirzəmilərinə su axıntılarının qarşısını alacaq, su itkilərini azaldaraq xidmətin
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə imkan verəcək. Hər bir
mənzildə sayğacların quraşdırılması və sayğacların
pilləkən qəfəsələrinə çıxarılması dəqiq uçotun aparılması, yaranmış borcların
vaxtında toplanması və debitor borcların yaranmamasına gətirib çıxaracaq.
Qeyd edək ki, binadaxili su təchizatı sistemləri 2013-cü ildən “Azərsu”
ASC-nin balansına verilib.
Ötən dövrdə dövlət investisiyaları hesabına Abşeron
yarımadası və regionlarda
6000-dən artıq çoxmənzilli
yaşayış binasının daxili su
təchizatı sistemləri yenidən
qurulub.
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Пиршаьы тулланты сутямизляйиъи гурьусунун
дашыйыъы коллекторлары инша едилир
Abşeron yarımadasının
bəzi yaşayış məntəqələrində
formalaşan tullantı sularının
Pirşağı tullantı sutəmizləyici qurğusuna ötürülməsini
təmin etmək məqsədilə daşıyıcı kanalizasiya kollektorlarının tikintisinə başlanılıb.
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən hazırda
2 istiqamətdə kollektorun
tikintisi intensiv qaydada
davam etdirilir. Layihəyə
əsasən, hazırda Zabrat-Kürdəxanı-Pirşağı,
həmçinin
dənizin sahili boyu 2 istiqamətdə kollektorlar inşa
olunur. Zabrat, Kürdəxanı
və Pirşağı qəsəbələrində formalaşan tullantı sularının
toplanaraq təmizləyici qurğuya nəqli məqsədilə 1400
mm diametrli dəmir-beton
borularla 4 km uzunluğunda kollektorun tikintisi üzrə
işlərin 40 faizi icra olunub.
Hazırda kollektorun Pirşağı
vağzalı yaxınlığında dəmir
yolu, eləcə də magistral av-

tomobil yolu ilə kəsişməsində ümumi uzunluğu 2 km
olan tunel inşa edilir. Tunellərin tikintisi xüsusi tunelqazan maşınlar vasitəsilə həyata keçirilir. Bu məqsədlə
kollektorun trassası boyu 16
nöqtədə müxtəlif dərinliklərdə qazılmış şaxtalardan
istifadə edilir. İndiyədək 400
metr uzunluğunda tunel inşa olunub və bu sahədə işlər
cari ilin sonunadək başa çatdırılacaq.
Uzunluğu 1,8 km olan
digər kollektor isə Pirşağı
çimərliyi ərazisində dənizin sahili boyu tikilir. Bu
kollektor çimərlik ərazisində olan obyektlərin və fərdi
evlərin tullantı sularını təmizləyici qurğuya ötürəcək.
Gələcəkdə kanalizasiya şəbəkələrinin kollektorlara çıxışını təmin etmək üçün 68
nöqtədə baxış quyusunun
inşası layihələndirilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan hökuməti və Koreya

İxrac-İdxal Bankının birgə
həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində inşa edilən Pirşağı
tullantı sutəmizləyici qurğusu Abşeron yarımadasının şimal-şərq hissəsində
böyük bir ərazidə yaranan
tullantı sularının birbaşa
Xəzər dənizinə axıdılmasının qarşısını almağa imkan
yaradacaq.
Məhsuldarlığı sutkada 40 min kubmetr
olan bioloji tipli qurğuda
Novxanı, Mehdiabad, Goradil, Fatmayi, Kürdəxanı,
Pirşağı, Məhəmmədi, Digah, Zabrat, Maştağa və
Nardaran
qəsəbələrinin

bəzi ərazilərində yaranan
tullantı suları təmizlənərək kənarlaşdırılacaq. Bu
qəsəbələrdə
formalaşan
tullantı sularının təmizləyici qurğuya nəqli məqsədilə gələcəkdə əlavə daşıyıcı
kollektorların inşası davam
etdiriləcək.
Xəzər dənizinin ekoloji sabitliyinin qorunması
məqsədilə Pirşağı tullantı
sutəmizləyici qurğusunda
təmizlənmiş suların dənizin
nisbətən dərin hissəsinə axıdılmasını təmin etmək üçün
1700 metr uzunluğunda daşıyıcı xətt inşa edilib.

Ямиръан гясябясиндя йени коллектор тикилир

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunda
əhalinin tullantı sularının axıdılması
xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması məqsədilə yeni layihənin icrasına başlayıb. Rayonun Əmircan qəsəbəsi
Atamoğlan Rzayev küçəsində yaradılan
infrastruktur tullantı sularının ekoloji tə-

ləblərə uyğun idarə olunmasını təmin
edəcək, eyni zamanda, yağıntılar zamanı
subasma hallarının qarşısını alacaq.
Əmircan qəsəbəsi Atamoğlan Rzayev
küçəsində mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya şəbəkəsi mövcud olmayıb. Tullantı suları əhali tərəfindən fərdi qaydada
çəkilmiş xətlər vasitəsilə kənarlaşdırılıb.
Primitiv xətlər tikinti normalarına cavab
vermədiyindən tullantı sularının idarə
olunmasında problemlər yaranırdı. Xüsusilə intensiv yağıntılar zamanı vəziyyət daha da çətinləşirdi. Atamoğlan Rzayev küçəsi çökək ərazidə yerləşdiyindən
yağıntılar zamanı tez-tez subasma halları baş verirdi.
Burada yaranan tullantı sularının

mərkəzləşdirilmiş şəkildə toplanıb kənarlaşdırlmasını təmin etmək məqsədilə
“Azərsu” ASC tərəfindən layihə hazırlanıb və yeni infrastrukurun qurulmasına başlanılıb. Layihəyə əsasən müxtəlif
diametrli borularla 1,3 km uzunluğunda
tullantı su xətləri inşa edilir. Yeni yaradılan şəbəkədən 1000-dək ünvana birləmə
veriləcək. Eyni zamanda, yeni şəbəkə yaxınlıqdan keçən 500 mm diametrli mövcud kollektora birləşdiriləcək.
Tullantı sularının optimal idarə edilməsi məqsədilə həyata keçirilən bu
layihə əhalinin məişət şəraitini yaxşılaşdırmaqla yanaşı, ərazidə ekoloji təhlükəsizliyin təminatı baxımdan mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.

BЦЛЛЕТЕН
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Полиетилен боруларын гайнаьы цзря тялимляр кечирилиб
Magistral və şəbəkə su xətlərinin normal istismarını
təmin etmək, həmçinin gələcəkdə baş verə biləcək qəza
hallarının aradan qaldırılması məqsədilə polietilen boruların qaynağı üzrə təlimlər keçirilib. Təlimlərə “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri və regionlarda fəaliyyət göstərən idarələrinin 248 usta və çilingəri cəlb olunub.
Təlimlər nəzəri və praktiki olaraq 2 istiqamətdə keçirilib. Nəzəri biliklərə yiyələnən usta və çilingərlər
Təlim və İnnovasiya Mərkəzində yaradılmış təcrübə
poliqonunda iş prosesləri

ilə əyani tanış olmaq imkanı qazanıblar. Poliqonda
polietilen boruların qaynaq
proseslərinin
incəlikləri
əyani şəkildə öyrədilib. Burada qazanılan bilik və təcrübə işləri vaxtında, opera-

tiv və yüksək peşəkarlıqla
icra etməyə imkan verəcək.
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətində kadr hazırlığı və işçilərin peşəkarlığının artırılması işinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
Hövsan Aerasiya Stansiyasının ərazisində yaradılmış Təlim və İnnovasiya
Mərkəzində eyni vaxtda
350 nəfərə təlimlərin keçi-

rilməsinə imkan var. Burada mexanika, energetika,
avtomatika və metrologiya, kompüter, coğrafi informasiya sistemi, SCADA,
nəzarət ölçü cihazları kabinetləri fəaliyyət göstərir.
Burada regionlardan gələn
təlim iştirakçılarının gecələməsi, asudə vaxtlarının
təşkili üçün də şərait yaradılıb.

“Азярсу” АСЪ-нин мцтяхяссисляри бейнялхалг тядбирдя
Macarıstan Respublikasının paytaxtı Budapeşt şəhərində Mərkəzi Avropada
dayanıqlığa həsr olunmuş
“Planet Budapeşt 2021”
Sərgi və Sammiti keçirilib.
Tədbirdə 30-dən çox ölkənin dövlət və hökumət
başçıları, həmçinin BMT,
Beynəlxalq Valyuta Fondu, Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı, Ərəb Ölkələri Liqası, İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı, BMT-nin İnkişaf
Proqramı,
Ümumdünya
Meteorologiya
Təşkilatının nümayəndələri, nüfuzlu şirkətlərin rəhbərləri ilə
yanaşı, “Azərsu” ASC-nin
nümayəndələri də iştirak
ediblər.

Tədbirdə müasir dünyada ekoloji vəziyyətin dəyişməsi, suya tələbatın artması, insanların təmiz su
çatışmazlığı ilə üzləşməsi,
ağıllı şəhərlər, dayanıqlı
su təchizatı, tullantı suları-

nın idarə olunması, pandemiyanın davamlı inkişafa
təsirləri, enerji və nəqliyyat məsələləri, bu sahədə
problemlər və onların həlli
yolları müzakirə edilib və
aktual məsələlər ətrafında

geniş fikir mübadiləsi aparılaraq növbəti illər üzrə
fəaliyyət planı tərtib edilib.
Səfər çərçivəsində Azərbaycan
Respublikasının
Macarıstan Respublikasındakı Səfirliyinin nümayəndələri, “Budapeşt Su İşləri”,
“Macarıstan Su Qrupu”nun
direktorları və digər şirkətlərin rəhbər şəxsləri ilə
görüşlər keçirilib, su sektorunda əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.
Tədbirdə, həmçinin “Azərsu” ASC ilə münasibətlərin
daha da inkişaf etdirilməsi
məqsədilə qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandumun imzalanması məsələlərinə də toxunulub.
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Абшерон, Сураханы вя Сабунчу районларында
судан ганунсуз истифадя щаллары ашкарланыб
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin təsdiqlədiyi “Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair
2020-2022-ci illər üçün Tədbirlər
Planı”na uyğun olaraq su itkilərinin
və israfçılığın qarşısının alınması
məqsədilə tədbirlər davam etdirilir.
İçməli sudan qanunsuz istifadə hallarının aşkarlanması və aradan qaldırılması məqsədilə “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən yaradılmış xüsusi qrupların araşdırmaları nəticəsində Abşeron, Suraxanı və Sabunçu rayonlarında sudan
uçotsuz və sayğacdankənar xətlərdən istifadə halları aşkarlanıb.
Xırdalan şəhəri Həsənağa Turabov
küçəsindəki apartment tipli yaşayış
evində içməli sudan qeyri-qanuni istifadə edildiyi məlum olub. İlk baxışdan
aydın olur ki, binanın daxili və xarici
su təchizatı sistemləri qurulub, mülkiyyətçi tərəfindən binadakı bütün mənzillər sayğacla təmin olunub. Lakin nə
sayğaclar, nə də istifadəçilər “Azərsu”
ASC-nin abonent bazasında qeydiyyata
alınmayıb, bina paylayıcı su şəbəkəsinə
qanunsuz olaraq qoşulub. Öz növbəsində sakinlər istifadə etdikləri suyun
haqqını binanı idarə edən şəxslərə ödədiklərini bildiriblər. Binanın birinci mərtəbəsində yerləşən “Zeytun” marketin
qanuni sayğacı olsa da, indiyədək sayğacdan bir kubmetr belə su keçməyib və
obyekt sahibi qanunsuz olaraq mənzillərə çəkilmiş xətdən su götürüb.

Xırdalan şəhərinin Ceyranbatan su
anbarına yaxın hissəsində yerləşən fermer təsərrüfatının da sudan qanunsuz
istifadə etdiyi aşkar edilib. Məlum olub
ki, sahibkar texniki şərt almadan və sayğac quraşdırmadan, 50 mm diametrli
xətt vasitəsilə 400 mm diametrli magistral kəmərə qoşulub. Dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə və su təchizatının
dayandırılmasına baxmayaraq, sudan
qanunsuz istifadə edib.
Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsindəki sallaqxananın da su təchizatının
qanunsuz çəkilmiş xətt vasitəsilə aparıldığı aşkarlanıb. Eyni zamanda, Masazır
qəsəbəsində bir neçə fərdi həyət evinin
sudan qanunsuz istifadə etdiyi məlum
olub.

Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsi Oqtay Şabanov küçəsində yerləşən
obyektdə içməli sudan qeyri-qanuni istifadə edildiyi məlum olub. Belə ki obyektdə 4 mağaza – “Gəncə təndiri” çörək sexi, ət kəsimi məntəqəsi, Al və Oba
marketlər fəaliyyət göstərir. Bu obyektlərin su təchizatı şəbəkəyə qanunsuz qoşulmuş xətt vasitəsilə aparılıb. Əmircan
qəsəbəsi Atamoğlan Rzayev küçəsindəki qum bazarında da su təchizatının
qanunsuz çəkilmiş xətt vasitəsilə aparıldığı aşkarlanıb. Yeni Günəşli qəsəbəsi
AB 98 ünvanında ət kəsimi sexi abonent
kimi qeydiyyata alınmayıb və içməli sudan qanunsuz istifadə edib.
Nəzarət tədbirləri keçirilərkən Əmircan qəsəbəsi Bəydəmirov küçəsində qanunsuz olaraq su satışı həyata keçirən
sudaşıyan maşın aşkarlanıb. Belə ki, 10
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HS 078 dövlət nömrə nişanlı sudaşıyan
nəqliyyat vasitəsinin sahibi öz fərdi yaşayış evinin xəttindən küçəyə çıxış verib. Bu xətt vasitəsilə maşınını dolduraraq ayrı-ayrı vətəndaşlara su satışını
həyata keçirib.
Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsində 96 bölmədən ibarət istixana
kompleksində içməli sudan qeyri-qanuni istifadə edilib. İstixana sahibi ərazidən
keçən magistral su kəmərinə özbaşına
qoşulma etməklə 100 mm diametrli xətt
vasitəsilə qanunsuz su çəkib və uçotsuz
istifadə edib. Kürdəxanı qəsəbəsində
üzlük daş sexində də sudan müqaviləsiz istifadə edildiyi aşkarlanıb. Məlum
olub ki, sahibkar texniki şərt almadan
və sayğac quraşdırmadan içməli sudan
istifadə edib. Ət kəsimi və təndir sexində də su təchizatı özbaşına və qanunsuz
çəkilmiş xətt vasitəsilə aparılıb.
Aşkarlanmış hər bir fakt üzrə zəruri tədbirlər görülüb, özbaşına çəkilmiş
xətlər və qoşulmalar ləğv edilib, Sudan
İstifadə Qaydalarının tələblərinə uyğun
olaraq qanunsuz istifadəyə görə dəymiş
ziyan hesablanıb. Eyni zamanda, vətəndaşlar və sahibkarlar içməli sudan qanuni istifadə yolları barədə məlumatlandırılıb.
Qeyd edək ki, 2021-ci ilin yanvarnoyabr aylarında içməli sudan qanunsuz istifadə ilə bağlı “Azərsu” ASC üzrə
13993 fakt aşkarlanıb, 4 milyon 64 min
və 440 min kubmetr həcmində sərfiyyat
bərpa olunub. Sudan qanunsuz istifadə
ilə bağlı 200-dək fakt araşdırılması üçün
hüquq-mühafizə orqanlarına təqdim
olunub.
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