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təmiz su isə sağlam
hə yat deməkdir”

İlham Əliyev

“АЗЯРСУ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИ

№ 04 (70)  Sentyabr-noyabr 2020-ъи ил Qaynar xətt - 955w w w . a z e r s u . a z

Neft ça la şə hə ri nə ye ni 
mən bə dən iç mə li su yun 
ve ril mə si nə baş la nı lıb

İş ğal dan azad edil miş 
Şu şa şə hə ri nə iç mə li su yun 

ve ril mə si  təmin olunub
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44 gün da  vam edən hər -
bi əmə  liy  yat  lar nə  ti  cə  sin  də 
Azər  bay  can Or  du  su Er  mə -
nis  ta  nın 30 il ər  zin  də ya rat-
dı ğı si  lah  lı qüv  və  lə  ri dar -
ma  da  ğın et  di, uzun il  lər 
ər  zin  də iş  ğal al  tın  da qa  lan 
Cəb  ra  yıl, Qu  bad  lı, Zən  gi -
lan, Fü  zu  li ra  yon  la  rı  nı, Xo -
ca  vənd ra  yo  nu  nun bö  yük 
his  sə  si  ni, Laçın rayonunun 
bir sı  ra kənd  lə  ri  ni, Qa  ra  ba -
ğın in  ci  si olan Şu  şa şə  hə  ri  ni 
iş  ğal  dan azad et  di. Ümu  mi -
lik  də, hər  bi kam  pa  ni  ya döv -
rün  də 5 şə  hər, 4 qə  sə  bə, 286 
kənd, çox  say  lı st  ra  te  ji yük -
sək  lik  lər iş  ğal  dan azad olun -
du. Be  lə  lik  lə, 44 gün ər  zin  də 
mü  zəff   ər Ali Baş Ko  man  da -

nın rəh  bər  li  yi ilə Or  du  muz 
bü  tün dün  ya  ya öz qüd  rə  ti -
ni, gü  cü  nü nü  ma  yiş et  dir  di. 
Bu  nun  la Azər  bay  can həm 
də BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra -
sı  nın mə  lum qət  na  mə  lə  ri  nin 
ic  ra  sı  nın bir qis  mi  ni də tə-
min et  di.

No  yab  rın 8-də 28 il  lik 
həs  rət  dən son  ra Azər  bay -
can xal  qı üçün bö  yük əhə -
miy  yət kəsb edən və rəm  zi 
mə  na da  şı  yan Şu  şa şə  hə  ri 
iş  ğal  dan azad edil  di. Şu  şa 
azad edil  dik  dən bir gün 
son  ra, no  yab  rın 9-da Pre  zi -
dent İl  ham Əli  yev da  ha 71 
kən  din, bir qə  sə  bə  nin və 8 
st  ra  te  ji yük  sək  li  yin iş  ğal  dan 
azad olu  na  sı ba  rə  də öl  kə ic -

ti  maiy  yə  ti  ni mə  lu  mat  lan  dır -
dı. Be  lə  lik  lə, hər  bi əmə  liy -
yat  lar za  ma  nı dar  ma  da  ğın 
edi  lən düş  mən Pre  zi  dent İl -
ham Əli  ye  vin irə  li sür  dü  yü 
şərt  lə  ri qə  bul edə  rək, məğ -
lu  biy  yə  ti  ni eti  raf et  di. Bu, 
Azər  bay  can xal  qı  nın şan  lı 
qə  lə  bə  si  dir. Şu  şa  nın alın -
ma  sı ilə Er  mə  nis  ta  nın ma -
nevr im  kan  la  rı çök  dü, öl  kə 
və dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  ni al -
dat  maq tak  ti  ka  sı mə  na  sı  nı 
itir  di. Düş  mə  nin ağ bay  raq 
qal  dır  maq və ka  pi  tul  ya  si  ya 
et  mək  dən baş  qa çı  xış yo  lu 
qal  ma  dı. 

No  yab  rın 10-da Azər  bay -
can, Ru  si  ya pre  zi  dent  lə  ri və 
Er  mə  nis  ta  nın baş na  zi  ri bir -
gə bə  ya  nat im  za  la  dı  lar. Bu 
bə  ya  nat ma  hiy  yət eti  ba  ri  lə 
Er  mə  nis  ta  nın ka  pi  tul  ya  si -
ya  sı  dır. Dö  yüş mey  da  nın  da 
dar  ma  da  ğın edi  lən Er  mə -
nis  ta  nın Azər  bay  can Pre  zi -
den  ti  nin mü  na  qi  şə  nin ilk 
gün  lə  rin  dən bə  yan et  di  yi 
şərt  lə  ri qə  bul et  mək  dən baş -
qa çı  xış yo  lu qal  ma  dı. İm  za -
la  nan bə  ya  nat  da Er  mə  nis  tan 
qar  şı  da  kı 20 gün ər  zin  də 
Ağ  dam, Kəl  bə  cər və La  çın 
ra  yon  la  rın  dan qo  şun  la  rı  nı 
çı  xar  maq ba  rə  də öh  də  lik gö -
tür ür. 

Bə  ya  nat  da di  gər önəm -

li mə  qam on  dan iba  rət  dir 
ki, bu  ra  da Dağ  lıq Qa  ra  ba -
ğa hər han  sı sta  tu  sun ve  ril -
mə  sin  dən söh  bət get  mir və 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv -
lü  yü tam tə  min olu  nur. Bu, 
Azər  bay  ca  nın tam və qeyd-
şərt  siz qə  lə  bə  si  nin əya  ni sü -
bu  tu  dur.

Ar  tıq qo  şun  la  rın tə  mas 
xətt   i an  la  yı  şı da yox  dur. 
Atəş  kəs ha  zır  da Er  mə  nis  tan 
və Azər  bay  can si  lah  lı qüv -
və  lə  ri  nin yer  ləş  mə mən  tə  qə -
lə  ri ilə müəy  yən olu  nur. 

Sə  nəd  də yer alan di  gər 
önəm  li mə  qam isə Nax  çı  va -
nın blo  ka  da  dan azad olun -
ma  sı ilə bağ  lı  dır. Be  lə ki, 
Ru  si  ya tə  rə  fi  Er  mə  nis  tan 
əra  zi  si üzə  rin  dən Nax  çı  van 
ilə dəh  li  zin ya  ra  dıl  ma  sı  nı öz 
üzə  ri  nə gö  tü  rür.

Azər  bay  can hərb ta  ri  xi  nə 
ye  ni  lik ki  mi dü  şən st  ra  te  gi -
ya tət  biq edə  rək, ən müasir 
si  lah  lar  dan is  ti  fa  də et  mək  lə, 
ha  be  lə mi  ni  mal it  ki  lər  lə qı -
sa müd  dət ər  zin  də düş  mə -
nin bü  tün hər  bi tex  ni  ka  sı  nı 
məhv et  di, can  lı qüv  və  si  nə 
cid  di zər  bə vur  du. Azər  bay -
can Or  du  su  nun yük  sək pe -
şə  kar  lıq  la apar  dı  ğı iş  ğal  dan 
aza  det  mə əmə  liy  ya  tı dün  ya 
üz  rə mü  ha  ri  bə  lə  rin apa  rıl -
ma  sı dokt  ri  na  sın  da cid  di 
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Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti, Ali Baş 
Ko man dan İl ham Əli ye vin rəh bər li yi al tın da Azər bay-
can Or du su Er mə nis ta nın təx ri bat la rı nın və ye ni iş ğal 
plan la rı nın qar şı sı nı al maq, iş ğal al tın da olan tor paq-
la rı mı zı azad et mək məq sə di lə sent yab rın 27-dən eti ba-
rən zə fər yü rü şü nə baş la dı. 

Га ра баь  



də  yi  şik  lik  lə  rə sə  bəb ola  caq. 
Yük  sək dağ  lıq şə  rait  də hə -
ya  ta ke  çi  ri  lən Şu  şa əmə  liy -
ya  tı Azər  bay  ca  nın hərb ta -
ri  xi  nin ən par  laq sə  hi  fə  si  dir.

Er  mə  nis  ta  nın və onun 
ha  va  dar  la  rı  nın iş  ğa  la və təd -
ri  cən Azər  bay  can əra  zi  lə  ri -
nin il  ha  qı  na əsas  la  nan plan -
la  rı alt-üst ol  du. Re  gion  da 
Azər  bay  ca  nın ma  raq  la  rı  na 
ca  vab ve  rən ye  ni si  ya  si real -
lıq ya  ran  dı. Ye  kun nə  ti  cə  də 
Azər  bay  can xal  qı  nın 30 ilə 
ya  xın da  vam edən tor  paq 
həs  rə  ti  nə son qo  yul  du. Pre -
zi  dent İl  ham Əli  yev nə  yi ne -
cə və nə za  man et  mə  yi yax  şı 
bil  di  yi  ni bir da  ha nü  ma  yiş 
et  dir  di.

Bu qə  lə  bə azər  bay  can  lı -
lar haq  qın  da məğ  lub xalq 
sind  ro  mu  nu sın  dır  dı, xal -
qın ina  mı  nı özü  nə qay  tar -
dı. Bu qə  lə  bə xal  qı  mı  zın 
əz  mi  ni, qəh  rə  man  lı  ğı  nı bir 
da  ha bü  tün dün  ya  ya nü  ma -
yiş et  dir  di. Dün  ya gör  dü ki, 
məğ  lu  biy  yət  lə heç vaxt ba -
rış  ma  yan Azər  bay  can xal  qı 
öz qə  lə  bə  si  ni dö  yüş mey  da -
nın  da əl  də et  di.

Bu şan  lı qə  lə  bə P  re  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin son 17 il  də 
hə  ya  ta ke  çir  di  yi güc  lü döv -
lət, güc  lü or  du st  ra  te  gi  ya  sı -
nın mən  ti  qi ye  ku  nu  dur.

Pre zis dent İl ham Əli yev  
de kab rın 1-də Azər bay can 
xal qı na mü ra ciətin də mü-
ha ri bə nin ar tıq ar xa da qal-
dı ğı nı və öl kə miz üçün ye ni 
in ki şaf döv rü nün baş lan dı-
ğı nı bil di rib: “Mən mü ha ri-
bə nin ilk gü nün dən bu gü nə 
qə dər - sent yab rın 27-dən 
de kab rın 1-nə qə dər Azər-
bay can xal qı na də fə lər lə 
mü ra ciət lər et mi şəm, qə lə-
bə se vin ci ni bö lüş mü şəm, 
azad edil miş şə hər lə ri mi zin 
müj də si ni ver mi şəm. Özü-
mü çox xoş bəxt adam he sab 
edi rəm. Çün ki bu Qə lə bə 
bi zim ru hu mu zu, əyil məz 
ru hu mu zu gös tər di. Gös-
tər di ki, Azər bay can xal qı 

bu və ziy yət lə heç vaxt ba-
rış maq fi k rin də de yil di və 
bü tün xal qı mız, lap ba la-
ca uşaq lar, yaş lı in san lar, 
o tor paq la rı tərk edən lər, 
qa yıt maq ar zu sun da olan-
lar, o tor paq lar da heç vaxt 
ol ma yan, am ma o böl gə lər-
dən olan gənc nəs lin nü ma-
yən də lə ri bir ar zu ilə, biz 
ha mı mız bir ar zu ilə ya şa-
mı şıq və bu ar zu nu hə ya ta 
ke çir mi şik. Bu gün bi zim 
bü tün ar zu la rı mız çin olub. 
Bu, hər bi ri miz üçün doğ ru-
dan da bö yük xoş bəxt lik-
dir. Ar tıq mü ha ri bə ar xa da 
qal dı.

Bi zim öl kə miz üçün ye-
ni dövr baş la yır. Ye ni qu ru-

cu luq döv rü, in ki şaf döv rü, 
azad edil miş əra zi lə ri mi-
zin bər pa sı döv rü. Mən tam 
əmi nəm ki, Azər bay can xal-
qı bu dövr də də bir lik, həm-
rəy lik gös tə rə cək, güc lü ira-
də gös tə rə cək. Azər bay can 
xal qı ye nə də bir lə şə rək da-
ğı dıl mış bu şə hər lə ri, kənd-
lə ri bər pa et mək üçün əlin-
dən gə lə ni edə cək dir. Biz 
bun dan son ra bö yük və qü-
rur lu xalq ki mi ya şa ya ca-
ğıq. Bey nəl xalq müs tə vi də 
öz sö zü mü zü de mi şik, böl-
gə də öz sö zü mü zü de mi şik. 
İs tə di yi mi zə nail ol mu şuq 
və əmi nəm ki, bun dan son ra 
bi zim xal qı mı zı təh lü kə siz 
və xoş bəxt hə yat göz lə yir”.
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Ey ni za man da, “Azər su” 
ASC tə rə fi n dən Bey nəl xalq 
Su Re surs la rı As so si ya si-
ya sı, Qlo bal Su Tə sər rü fa tı 
Li der lə ri Qru pu, Şə hər Su 
Tə sər rü fa tı nın İda rəedil-
mə si üz rə Re gional Mər-
kəz, Fran sa nın Suez Qrup 
şir kə ti və Bu da peşt Su İş lə-
ri İda rə si, Cə miy yə tin alim-
lə ri nin əmək daş lıq et di yi 
xa ri ci mü tə xəs sis lər Er mə-
nis ta nın son təx ri bat la rı 

ba rə də ət rafl  ı mə lu mat lan-
dı rı lıb.

On la ra ün van lan mış 
mü ra ciət də qeyd olu nub 
ki, 27 sent yabr 2020-ci il 
ta ri xin dən in di yə dək Er-
mə nis tan si lah lı qüv və lə ri 
Gən cə, Min gə çe vir, Tər tər, 
Ağ ca bə di, Bey lə qan, Ho-
ra diz şə hər lə ri nə və cəb hə 
zo na sın da yer lə şən kənd və 
qə sə bə lə ri mün tə zəm atə şə 
tu tub. Düş mən tə rə fi n ağır 
ar ti le ri ya dan, bal lis tik ra-
ket lər dən və is ti fa də si qa-
da ğan olu nan ka set tip li 

mər mi lər dən is ti fa də et mə-
si nə ti cə sin də 43 mül ki şəxs 
öl dü rü lüb, 214 nə fər ya ra-
la nıb, 277 mül ki ob yekt, 66 
çox mən zil li ya şa yış bi na sı 
və 1505 fər di ya şa yış evi ya-
rar sız ha la sa lı nıb. 

Er mə nis ta nın hər bi tə ca-
vü zü nün qar şı sı nı al maq və 
əha li nin sıx məs kun laş dı ğı 
ya şa yış yer lə ri nin təh lü kə-
siz li yi ni tə min et mək üçün 
Azər bay can Si lah lı Qüv və-
lə ri özü nü mü da fi ə hü qu qu 
çər çi və sin də və bey nəl xalq 
hu ma ni tar prin sip lə rə uy-

ğun ola raq adek vat təd bir-
lər gö rür.

Mü ra ciət də qeyd olu-
nub ki, ya şa yış mən tə qə-
lə ri nin Er mə nis tan si lah lı 
qüv və lə ri tə rə fi n dən atə şə 
tu tul ma sı nə ti cə sin də şə hər 
və kənd lə rin su təc hi za tın-
da da çə tin lik lər ya ra nıb. 
Bə zi ya şa yış mən tə qə lə rin-
də hid ro tex ni ki qur ğu la ra, 
su an bar la rı na, su bar te zian 
qu yu la rı na və pay la yı cı şə-
bə kə lə rə zi yan də yib.

Mü ra ciət də Er mə nis tan 
si lah lı qüv və lə ri nin Azər-
bay ca nın Dağ lıq Qa ra bağ 
və ət raf böl gə lə ri ni iş ğal da 
sax la ma sı nın re gional sül hə 
və təh lü kə siz li yə cid di təh-
did ya rat dı ğı xü su si vur ğu-
la nıb, dün ya ic ti maiy yə ti və 
bey nəl xalq təş ki lat lar dan  
prin si pial möv qe nü ma yiş 
gös tə rə rək Er mə nis ta nın 
tə ca vüz kar si ya sə ti nin və 
təx ri bat xa rak ter li fəaliy yə-
ti nin pis lən mə si ba rə də ça-
ğı rış ifa də olu nub.

Ермяни вандализми иля баьлы бей нял халг 
тяш ки лат ла ра мц ра ъият цн ван ла ныб

E r  m ə  n i s  t a n 
si lah lı qüv və lə ri nin 
bey nəl xalq hü qu qun 
nor ma və prin sip lə ri ni 
ko bud şə kil də po za raq 
Azər bay can əra zi lə ri ni 
iş ğal et mə si, öl kə mi zə 
qar şı hər bi əmə liy yat-
lar apar ma sı, ya şa yış 
mən tə qə lə rin də dinc 
əha li ni atə şə tut ma sı 
və təx ri bat xa rak ter-
li hə rə kət lə ri ilə bağ lı 
Me liora si ya və Su Tə-
sər rü fa tı ASC-nin və 
“Azər su” ASC-nin rəh-
bər lə ri adın dan Dün ya 
Su Şu ra sı nın İda rə He-
yə ti nin üzv lə ri nə və şu-
ra da təm sil olu nan təş-
ki lat la rın rəh bər lə ri nə 
mü ra ciət ün van la nıb. 
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Вя тян мц ща ри бя син дя гящ ря ман ъа сы на 
шя щид олан ямяк даш ла рымызы та ны йаг!

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə mi yə ti nin kol lek ti vi iş ğal al-
tın da olan tor paq la rı mı zın azad edil mə si və  öl kə mi zin əra zi 
bü töv lü yü uğ run da mü ba ri zə apa ran Azər bay can Or du su-
na dəs tək üçün Azər bay can Res pub li ka sı nın Si lah lı Qüv-
və lə rə Yar dım Fon du na ianə edib. Cə miy yə tin əmək daş la rı 
tə rə fi n dən fon da kö nül lü ola raq 552 min 280 ma nat və sait 
kö çü rü lüb.

Qeyd edək ki, Si lah lı Qüv və lə rə Yar dım Fon du Azər bay-
can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 2002-ci il 17 av qust ta rix li 
Fər ma nı ilə Si lah lı Qüv və lə ri mi zin müasir tə ləb lər sə viy yə-
sin də in ki şa fı nı tə min et mək, onun mad di-tex ni ki ba za sı nı 

möh kəm lən dir mək və zə ru ri so sial təd bir lə ri ma liy yə ləş dir-
mək məq sə di lə ya ra dı lıb.

Qa ra bağ Azər bay can dır!

Си лащ лы Гцв вя ля ря Йар дым 
Фон ду на ианя едилиб

Al lah rəh mət elə sin. Mə kan la rı cən nət, ruh la rı şad ol sun.  

Ey  vaz  lı Məz  dək 
Əli oğ  lu

Ey  vaz  lı Məz  dək Əli oğ  lu 1996-cı 
il  də Ba  kı şə  hə  rin  də ana  dan olub. 
“Azər  su” ASC-nin Qa  ra  dağ Ra  yon 
Su  ka  nal İda  rə  si  nin Abo  nent  lər  lə 
iş şö  bə  si  nin su kə  mə  ri tə  sər  rü  fa  tı -
nın nə  za  rət  çi  si və  zi  fə  sin  də ça  lı  şıb. 
22 sent  yabr 2020-ci il ta  ri  xin  də hər -
bi sə  fər  bər  li  yə ça  ğı  rı  lıb. 29 okt  yabr 
2020-ci il  də cəb  hə  nin Fü  zu  li ra  yo -
nu əra  zi  sin  də ge  dən dö  yüş  lər  də şə -
hid olub. Su  bay idi.

Mi  ka  yı  lov El  vin 
Ni  za  mi oğ  lu

1986-cı il  də Göy  çay şə  hə  rin  də ana -
dan olan  Mi  ka  yı  lov El  vin Ni  za  mi oğ  lu 
“Azər  su” ASC-nin “Bir  ləş  miş Su  ka  nal” 
MMC-nin Göy  çay Su  ka  nal Sa  hə  si  nin 
Suöl  çən ci  haz  la  rın qu  raş  dı  rıl  ma  sı və 
is  tis  ma  rı  na nə  za  rət qru  pu  nun nə  za -
rət-öl  çü ci  haz  la  rı və av  to  ma  ti  ka üz  rə 
çi  lin  gə  ri və  zi  fə  sin  də ça  lı  şıb. 2020-ci il 
sent  yabr ayı  nın 21-də hər  bi sə  fər  bər  li -
yə cəlb olu  nub. 25 okt  yabr 2020-ci il  də 
tor  paq  la  rı  mı  zın iş  ğal  dan azad edil  mə  si  
uğ  run  da ge  dən dö  yüş  lər  də şə  hid olub. 
Evil idi, bir az  yaş  lı öv  la  dı var.

Sul  tan  za  də 
Ni  ya  məd  din 

Hü  sa  məd  din oğ  lu
1998-ci il  də Ma  sal  lı şə  hə  rin  də 

ana  dan olan Sul  tan  za  də Ni  ya  məd -
din 3 nöm  rə  li Re  gional Su  ka  nal İda -
rə  si  nin Ma  sal  lı Su  ka  nal Sa  hə  si  nin 
xlo  ra  tor su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  la  rı  nın 
ope  ra  to  ru və  zi  fə  sin  də ça  lı  şıb. 29 
sent  yabr 2020-ci il  də hər  bi sə  fər  bər -
li  yə ça  ğı  rı  lıb. 6 no  yabr 2020-ci il ta -
ri  xin  də Şu  şa şə  hə  ri uğ  run  da ge  dən 
dö  yüş  lər  də şə  hid olub. Su  bay idi. 
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Döv lət baş çı sı nın xü su si 
tap şı rı ğı na əsa sən, iş ğal dan 
azad edil miş əra zi lər də, o 
cüm lə dən Şu şa şə hə rin də 
hə yat əhə miy yət li inf rast-
ruk tur la rın, o cüm lə dən 
iç mə li su  təc hi za tı sis tem-
lə ri nin bər pa sı iş lə ri hə ya ta 

ke çi ri lir. Bu nun la əla qə dar 
“Azər su” ASC-nin mü tə-
xəs sis lə rin dən iba rət qrup 
Şu şa şə hə ri nə və iş ğal dan 
azad olun muş di gər ra-
yon la ra ezam olu nub lar. 
Mü tə xəs sis lər tə rə fi n dən 
su mən bə lə ri, ma gist ral 

xət lər, an bar lar və pay la yı-
cı şə bə kə lə rin möv cud və-
ziy yə ti araş dı rı lıb.

Qeyd edək ki, Şu şa şə-
hə ri iş ğal dan azad olun-
duq dan son ra şə hə rə iç-
mə li su yun ve ril mə si tam 
da yan mış dır. Be lə ki, düş-
mən tə rəf şə hə ri tərk edər-
kən Şu şa nı iç mə li su ilə 
tə min edən ma gist ral su 
kə mə ri ni də sı ra dan çı xar-
mış dır. Ya ran mış iç mə li su 

prob le mi nin həl li məq sə di-
lə “Azər su” ASC-nin mü-
tə xəs sis lə ri Şu şa şə hə rin də 
araş dır ma iş lə ri nə baş la yıb.
İl kin ola raq Da şal tı kən-

di nin iç mə li su təc hi za tı 
sis te mi araş dı rı lıb. Apa rı-
lan təf tiş iş lə ri nə ti cə sin də 
su təc hi za tı sis min də baş 
ver miş qə za lar ara dan qal-
dı rı lıb və 12 no yabr 2020-ci 
il ta ri xin də kən də su yun 
ve ri li şi tə min edi lib.  Ey-

Иш ьал дан азад едил миш Шу ша шя щя ри ня  

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti, Ali 
Baş Ko man dan İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə 
mü zəff  ər Azər bay can or du su tə rə fi n dən iş ğal-
dan azad edi lən Şu şa şə hə ri nə iç mə li su yun ve-
ril mə si nə baş la nı lıb.
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ni za man da, Şu şa şə hə ri ni 
mü vəq qə ti ola raq ma şın-
lar la su ilə tə min et mək 
üçün Da şal tı kən din də su-
dol du ru cu mən tə qə ya ra-
dı lıb.

Bu nun la pa ra lel ola-
raq Mü da fi ə Na zir li yi nin 
mü va fi q böl mə lə ri ilə bir-
gə təh lü kə siz lik təd bir lə ri 
gö rül mək lə diamet ri 325 
mm olan Ki çik Kirs-Şu-
şa ma gist ral su kə mə ri nin 
tex ni ki və ziy yə ti təf tiş olu-
nub. Mə lum olub ki, hər bi 
əmə liy yat lar za ma nı mər-
mi part la yış la rı nə ti cə sin də 
şə hə ri iç mə li su ilə tə min 
edən 9,4 km uzun lu ğun-
da po lad bo ru lar dan iba rət 
ma gist ral su kə mə ri üzə-
rin də 12 nöq tə də bö yük qə-
za lar aş kar la nıb. Qə za la rın 
qı sa müd dət də ara dan qal-
dı rıl ma sı üçün la zım olan 
tex ni ki ava dan lıq və mal-
ma te rial tə lə ba tı müəy yən 
edi lib, həm çi nin “Azər su” 
ASC tə rə fi n dən əla və mü-
hən dis-mü tə xəs sis he yə ti, 
qə za-bər pa bri qa da sı Şu şa 
şə hə ri nə ezam edi lib.

Qə za-bər pa iş lə ri nə cəlb 
olun muş tex ni ka la rın ma-
neəsiz hə rə kə ti üçün kə mə-
rin marş ru tu bo yu müm-
kün olan yer lər də is tis mar 
yo lu sa lı nıb, tex ni ka la rın 
hə rə kə ti nin müm kün ol ma-
dı ğı yer lə rə isə mal-ma te-
rial lar əl lə da şı na raq tə mir 
iş lə ri nə baş la nı lıb. Mü rək-
kəb rel ye fə ma lik əra zi də, 
me şə və dağ şə raitin də ma-
gist ral su kə mə ri nin qə za lı 

his sə lə ri tə mir edi lib və 25 
no yabr 2020-ci il ta ri xin də 
Şu şa şə hə ri nə su yun ve ri li-
şi tə min olu nub.
Şu şa şə hə ri nə ezam 

edil miş “Azər su” ASC-nin 
Plan laş dır ma və la yi hə-
lən dir mə de par ta men ti nin 
rəisi Ba ha dur Kən gər li şə-
hər də gö rü lən iş lər ba rə də 
mə lu mat ve rə rək bil di rib 
ki, ha zır da mər mi part la-
yış la rı sə bə bin dən Şu şa 
şə hə ri nin da xi li pay la yı cı 
şə bə kə si nin qə za lı və ziy-
yə tə düş müş his sə lə ri ha-
zır da tə mir edi lir, şə bə kə-
də hid rav li ki tən zim lə mə 
iş lə ri apa rı lır. Gö rül müş 
iş lər nə ti cə sin də Şu şa şə-
hə ri nin bö yük bir his sə si 
iç mə li su ilə tə min olu nub. 
Rel yef ba xı mın dan yük-
sək lik də yer lə şən əra zi lə ri 
su ilə tə min edən na sos la rı 
işə sal maq üçün isə an bar 
komp lek sin də ge ne ra tor 
qu raş dı rı la caq.

Ötən müd dət də ma-
gist ral kə mə rin tə mi ri ilə 
ya na şı, Ki çik Kirs da ğı nın 
ətə yin də də niz sə viy yə-
sin dən 1580 m yük sək lik-
də yer lə şən su qə bu le di ci 
qur ğu da da mü va fi q iş lər 
gö rü lüb və mən bə dən şə-
hə rə ve ri lən su yun həc mi 
ar tı rı lıb.

“Azər su” ASC tə rə fi n-
dən Şu şa şə hə ri ni iç mə li su 
ilə tə min edən di gər mən-
bə nin və ma gist ral kə mə-
rin bər pa sı is ti qa mə tin də 
təd bir lə rin gö rül mə si də 
nə zər də tu tu lur.

  ич мя ли су йун ве рил мя си  tяmin olunub
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2020-ci ilin iyun ayın da 
ic ra sı na baş lan mış la yi hə-
yə əsa sən, Neft ça la şə hə ri-
nə Şir van-Mu ğan qrup su 
kə mə rin dən iç mə li su yun 
ve ril mə si qə ra ra alı nıb. Bu 
məq səd lə ma gist ral kə mə-
rin Sal yan şə hə ri ya xın lı-
ğın dan ke çən his sə sin dən 
Neft ça la şə hə ri nə qə dər 560 
mm diametr li po lieti len bo-
ru lar la 40 km uzun lu ğun da 
ma gist ral kə mə rin in şa sı na 
baş la nı lıb. Ma gist ral xətt  in 
in şa sı mü rək kəb coğ ra fı əra-
zi də hə ya ta ke çi ri lib. Kə mə-
rin 16 nöq tə də ma gist ral və 
kənd yol la rı, 18 nöq tə də isə 
müx tə lif su var ma və dre naj 
ka nal la rı ilə kə siş mə lə rin də 
ke çid lər qu raş dı rı lıb. Ti kin-
ti nin ən  mü rək kəb his sə si 

Kür ça yı ilə kə siş mə də apa-
rı lıb və bu məq səd lə xü su si 
me tal konst ruk si ya lar la 262 
metr uzun lu ğun da as ma 
kör pü in şa edi lib.

Ma gist ral xətt  ə ötür ülən 
su yun ida rə olun ma sı məq-
sə di lə kə mər üzə rin də 25 
ədəd təx liy yə, 34 ədəd van-
tuz, 14 ədəd si yirt mə qu raş-
dı rı lıb. Neft ça la şə hə ri nin  
su təc hi za tın da kı və ziy yət 
nə zə rə alı na raq in şaat iş lə ri 
bir ne çə ti kin ti bri qa da sı tə-

rə fi n dən ey ni vaxt da pa ra lel 
apa rı lıb. Nə ti cə də kə mə rin 
ti kin ti si nə zər də tu tul du ğu 
vaxt dan 1 ay əv vəl ba şa çat-
dı rı lıb.

Ti ki ni-qu raş dır ma iş-
lə ri ba şa çat dıq dan son ra 

kə mər yu yu lub-de zin fek-
si ya edi lə rək Neft ça la şə-
hə ri nin möv cud pay la yı cı 
şə bə kə si nə bir ləş di ri lib və 
no yabr ayı nın əv vəl lə rin də 
su yun ve ril mə si tə min edi-
lib. Ar tıq Neft ça la şə hə ri nin 
sa kin lə ri nin iç mə li su təc-
hi za tı  mər kəz ləş di ril miş şə-
bə kə va si tə si lə ye ni mən bə-
dən apa rı lır. Neft ça la şə hə ri 
və ət raf kənd lə rin da ya nıq lı 
su təc hi za tı məq sə di lə kə mə-
rin ti kin ti si ilə pa ra lel ola raq 

həc mi 7500 kub metr olan su 
an ba rı da in şa edi lib. Sal yan 
ra yo nu əra zi sin də rel yef ba-
xı mın dan yük sək lik də in şa 
edi lən an bar su yun Neft ça la 
ra yo nu na özüaxım lı re jim də 
çat dı rıl ma sı na im kan ve rir.

Sal yan-Neft ça la ma gist-
ral kə mə rin is tis ma ra ve-
ril mə si mo dul tip li su tə-
miz lə yi ci qur ğu la ra su yun 
ma şın lar va si tə si lə da ha ya-
xın mə sa fə dən çat dı rıl ma sı-
na da im kan ya ra dıb.

Neft ça la ra yo nu nun 
kənd və qə sə bə lə ri nin da-
ya nıq lı iç mə li su ilə tə min 
edil mə si məq sə di lə növ bə-
ti mər hə lə də Şir van-Mu ğan 
qrup su kə mə rin dən ra yon 
əra zi si nə ikin ci ma gist ral su 
kə mə ri nin in şa sı la yi hə lən-
di ri lib. Ye ni ya ra dı la caq inf-
rast ruk tur he sa bı na Neft ça la 
ra yo nun da 80 min dən çox 
sa ki nin key fi y yət li və da ya-
nıq lı iç mə li su ya çı xı şı tə min 
olu na caq.

Gə lə cək də Neft ça la şə hə-
ri nin so vet döv rün də ti kil miş 
və is tis mar müd də ti ni ba şa 
vur muş iç mə li və tul lan tı su 
şə bə kə lə ri nin ye ni dən qu-
rul ma sı da nə zər də tu tu lur. 
La yi hə yə əsa sən, Neft ça la şə-
hə ri, elə cə də şə hər mər kə zi-
nə bi ti şik Ban kə və Kür kənd 
qə sə bə lə rin də 118 km iç mə li, 
116 km tul lan tı su şə bə kə lə-
ri ya ra dı la caq, məh sul dar lı ğı 
sut ka da 4000 kub metr olan 
tul lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu 
in şa olu na caq.

Нефт ча ла шя щя ри ня йе ни мян бя дян 
ич мя ли су йун ве рил мя си ня баш ла ны лыб

İç mə li su ça tış maz lı-
ğı nın mü şa hi də olun du ğu 
Neft ça la şə hə ri nin su təc-
hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma-
sı məq sə di lə Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti İl ham Əli ye vin xü su-
si tap şı rı ğı əsa sın da ic ra 
olu nan la yi hə ye kun la şıb. 
No yabr ayı nın əv və lin dən 
ye ni mən bə dən Neft ça la şə-
hə ri nə key fi y yət li və da ya-
nıq lı iç mə li su yun ve ril mə-
si nə baş la nı lıb.
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Qeyd edək ki, son il lər 
mü şa hi də olu nan qu raq lıq 
sə bə bin dən 2020-ci ilin yay 
ay la rın da Kür ça yın da su sə-
viy yə si nin azal ma sı və Xə zər 
də ni zi su yu nun çay su yu na 
qa rış ma sı nə ti cə sin də Neft ça-
la şə hə ri və ra yo nun 30-dan 
ar tıq kən di nə Kür mən bə yin-
dən iç mə li su yun ve ril mə si 
da yan dı rılmışdır. Ya ran mış 
prob le min həl li məq sə di lə 
“Azər su” Açıq Səhm dar Cə-
miy yə ti, Föv qə la də Hal lar 
Na zir li yi və Neft ça la Ra yon 

İc ra Ha ki miy yə ti nin bir gə 
hə ya ta ke çir di yi tə xi rə sa lın-
maz təd bir lər çər çi və sin də 
əha li nin iç mə li su ya olan tə-
lə ba tı al ter na tiv yol la ödə-
ni lir di. Bu məq səd lə Sal yan 
şə hə rin dən su yun da şın ma sı 
üçün nəq liy yat va si tə lə ri cəlb 
edi lmiş və ya şa yış mən tə qə-
lə rin də mü vəq qə ti su çən lə ri 
qu raş dı rıl mış dır. Ye ni kə mər 
is tis ma ra ve ril dik dən son ra 
Neft ça la şə hə ri nə ma şın lar la 
su yun da şın ma sı da yan dı rı-
lıb.

Qu ba ra yo nu nun Vla di-
mi rov ka və İkin ci Nü gə di 
kənd lə ri nin iç mə li su təc-
hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti İl ham Əli-
ye vin 12 av qust 2020-ci il 
ta rix li sə rən ca mı na əsa sən 
kənd sa kin lə ri nin iç mə li 
su ya tə lə ba tı nın ödə nil mə-
si, həm çi nin əkin sa hə lə ri-
nin su var ma su yu ilə tə mi-

na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
məq sə di lə Vla di mi rov ka 
kəndin də ye ni su bar te zian 
qu yu su qa zı lıb. Qu ba ra-
yo nu nun İkin ci Nü gə di 
kən din də isə su bar te zian 
qu yu su nu nun qa zıl ma sı 
“Azər su” Açıq Səhm dar Cə-
miy yə ti nin da xi li im kan la rı 
he sa bı na hə ya ta ke çi ri lib.

 Qeyd edək ki, 3200-dən 
çox əha li si olan Vladimi-

rovka kənd ində su bar te-
zian qu yu su möv cud ol sa 
da tə lə ba tı tam ödə mə yib. 
Sa kin lə rin bir qis mi iç mə li 
su yu uzaq mə sa fə dən da-
şı yır dı. Xü su si lə yay ay-
la rın da kənd də cid di su 
ça tış maz lı ğı mü şa hi də olu-
nur du. 10 min nə fər sa ki ni 
olan İkin ci Nü gə di kən din-
də isə uzun il lər ön cə qa zıl-
mış su bar te zian qu yu su və 
bu laq lar əha li nin tə lə ba tı nı 
tam ödə mə yib. Kən din bir 
his sə si nin iç mə li su təc hi za-
tın da çə tin lik lər mü şa hi də 
olu nur du.

Vla di mi rov ka və İkin ci 
Nü gə di kənd lə rin də qaz ma 
iş lə ri ba şa çat dı rıl dıq dan 
son ra na so s və elekt rik təc-
hi za tı məq sə di lə  trans for-
ma tor la rın qu raş dı rı lıb. 

“Əkin sa hə lə ri nin su-
var ma su yu ilə tə mi na tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı na və əha-
li nin iç mə li su ya tə lə ba tı-
nın ödə nil mə si nə dair əla və 
təd bir lər haq qın da” Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin im za-
la dı ğı sə rən ca ma əsa sən 15 
ra yo nun 24 ya şa yış mən tə-
qə sin də su bar te zian qu yu-
la rı nın qa zıl ma sı nə zər də 
tu tu lur. İn di yə dək 15 qu yu-
da qaz ma iş lə ri ye kun la şıb 
və on lar dan 4-ü (Bey lə qan 
ra yo nu nun Mi la bad, Bər-
də ra yo nu nun Xan xa nım lı,  
Za qa ta la ra yo nu nun Aşa ğı 
Ta la və Gö yəm kənd lə rin-
də) is tis ma ra ve ri lib. Di gər 
qu yu lar da isə qaz ma və ha-
zır lıq iş lə ri da vam et di ri lir. 
Bu la yi hə lər dən 65 min dən 
çox sa kin fay da la na caq. 

Гу ба ра йо ну нун 2 кян дин дя йе ни су бар те зиан гу йу ла ры га зы лыб
Kənd sa kin lə ri nin təh lü kə siz iç mə li su ilə tə min 

olun ma sı məq sə di lə böl gə lər də ye ni la yi hə lə rin ic ra-
sı da vam et di ri lir. Pre zi dent İl ham Əli ye vin  əha li nin 
iç mə li su təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı, həm çi nin su-
var ma su yu na tə lə ba tı nın ödə nil mə si məq sə di lə im za-
la dı ğı sə rən ca mı çər çi və sin də, həm çi nin “Azər su” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti nin da xi li im kan la rı he sa bı na Qu ba 
ra yo nu nun 2 kən din də su bar te zian qu yu la rı nın qaz ma 
iş lə ri ye kun la şıb.    
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 Bu ilin mart ayı nın 3-də 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
iş ti ra kı ilə Azər bay ca nın 
böl gə lə rin də ən bö yük su-
tə miz lə yi ci qur ğu olan Şəm-
kir çay Su tə miz lə yi ci Qur-
ğu lar Komp lek si isr tis ma ra 
ve ri lib. Məh sul dar lı ğı sut-
ka da 140 min kub mer olan 
qur ğu dan Gən cə, Şəm kir 
və Sa mux şə hər lə ri nə iç mə li 
su yun ve ril mə si tə min edi-
lib. Ümu mi lik də, komp lek-
sin im kan la rın dan is ti fa də 
olun maq la pers pek tiv də ət-
raf kənd və qə sə bə lər də da-
xil ol maq la 450 min dən ar tıq 
in san key fi y yət li və fa si lə siz 
iç mə li su ilə tə min edi lə cək.  

He sa bat döv rün də “Ağ-
ca bə di şə hə ri nin iç mə li su 
təc hi za tı və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin ye ni dən qu-
rul ma sı la yi hə si”nin ic ra sı 
ye kun la şıb. 03 iyun 2020-ci 
il ta ri xin də Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin iş ti ra kı ilə la yi hə-

nin açı lış mə ra si mi ke çi ri lib. 
Ho ra diz şə hə ri nin iç mə li 

su təc hi za tı və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin ye ni dən qu-
rul ma sı la yi hə si nin bi rin ci 
mər hə lə si ye kun la şıb. Ho-
ra diz şə hə ri və Əh mə da lı lar 
kən din də 12 min dən çox sa-
kin fa si lə siz iç mə li su ilə tə-
min edi lib.

Neft ça la şə hə ri nin iç mə-
li su təc hi za tı nın yax şı laş-
dı rıl ma sı məq sə di lə 40 km 
uzun lu ğun da Sal yan-Neft-

ça la ma gist ral su kə mə ri nin 
in şa sı ye kun la şıb və şə hə rə 
su yun ve ril mə si tə min edi-
lib. 
Şəm kir  şə hə rin də 251 

km iç mə li su və 225 km  tul-
lan tı su şə bə kə lə ri nin in şa sı 
ye kun la şıb. 

Qa zax şə hə rin də su və 

ka na li za si ya şə bə kə lə ri nin 
ti kin ti si ye kun laş maq üz rə-
dir. Gə lən ilin əv və lin də şə-
bə kə lər is tis ma ra ve ri lə cək. 

Ötən müd dət də döv-
lət in ves ti si ya proqt ra mı 
və “Azər su” ASC-nin da xi li 
im kan la rı he sa bı na 7 kənd-
də la yi hə lər ic ra olu nub.  
Döv lət in ves ti si ya proq ra mı 
çər çi və sin də Şab ran ra yo-
nu nun Tax ta kör pü, Si yə zən 
ra yo nu nun Sə dan və Ey ni-
bu laq, Şa ma xı ra yo nu nun 
Ha cı qə dir li, Le rik ra yo nu-
nun Pi ran, As ta ra ra yo nu-
nun Qa mı şo ba və Ba la şa-
ha ğac kənd lə rin də ye ni su 
təc hi za tı sis tem lə ri ya ra dı-
lıb. Bu kənd lər də müx tə lif 
diametr li bo ru lar la 80,6 km 
su xət lə ri çə ki lib, əha li nin 
ümu mi is ti fa də si üçün 81 
ədəd bu laq, 310 ədəd say-
ğac qu raş dı rı lıb. Tax ta lar və 
Ha cı qə dir li kənd lə ri nə su 
ve ri lib. 

Bu nun la ya na şı, “Azər-
su” ASC-nin da xi li im kan-
la rı he sa bı na To vuz ra yo nu-
nun Düz Cır da xan, Cə lil li 
və Dö nük Qı rıq lı, Gə də bəy 
ra yo nu nun Tərs yer, Saat lı-
nın Nə ri man kənd və Mu sa lı 
kən din də ki məc bu ri köç kün 
qə sə bə si nin, Ağs ta fa ra yo-
nu nun Kö çəs gər kən di nin, 
Ağ ca bə di ra yo nun da La çın 
ra yo nun dan olan məc bu ri 
köç kün lə rin ya şa dı ğı qə sə-
bə nin, Qo bus tan ra yo nu-
nun Sün dü kən di nin qə sə bə 
ad la nan əra zi si nin iç mə li su 
təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl-
ma sı ilə bağ lı la yi hə lər ic ra 
olu nub. Yaxın vaxtlarda Ha-
cı qa bul ra yo nu nun Qı zıl bu-
run qə sə bə sin də iç mə li su 
şə bə kə si nin ti kin ti si nə baş-
la na caq. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-
ye vin təs diq lə di yi re gion la rın so sial-iq ti sa di in ki şa fı 
döv lət proq ra mı na uy ğun ola raq “Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti böl gə lər də əha li nin iç mə li su təc hi za tı və 
tul lan tı su xid mət lə rin dən yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə 
la yi hə lə rin ic ra sı nı da vam et di rir. Ca ri ilin ötən döv rü 
ər zin də şə hər və ra yon mər kəz lə ri ilə ya na şı, kənd və qə-
sə bə lər də də la yi hə lər ic ra olu nub. 

Реэионларда 
ичмяли су лайищяляринин 
иърасы давам етдирилир  
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Sent yab rın 24-də por ta-
lın təq di ma tı ilə bağ lı ke-
çi ri lən bri fi nq də “Azər su” 
ASC-nin  Elekt ron ida rəet-
mə və müasir tex no lo gi ya lar 
de par ta men ti nin rəisi Emil 
Əh mə dov bil di rib ki, bu sis-
tem kom mu nal sek tor da ilk 
də fə dir tət biq olu nur. Por tal 
ca ri ilin sent yab rın dan il kin 
ver si ya da və tən daş la rın is-
ti fa də si nə ve ri lib. Por tal da 
“Azər su” ASC-nin tət biq 
et di yi bir çox elekt ron xid-

mət lər va hid plat for ma da 
bir ləş di ri lib. Bu sis tem və-
tən daş-mə mur ün siy yə ti nin 
mi ni mu ma en di ril mə si ba xı-
mın dan da mü hüm əhə miy-
yət kəsb edir.

Elekt ron Su Por ta lı na gi-
riş “Asan lo gin” üzə rin dən 
hə ya ta ke çi ri lir. Sis te mə da-
xil ol duq dan son ra abo nent 
ko du, te le fon nöm rə si və 
elekt ron poçt ün va nı qeyd 
olu nur. Sis tem Elekt ron Hö-
ku mət Por ta lı na in teq ra si ya 

olun du ğun dan qey diy yat 
za ma nı is ti fa də çi ba rə də 
mə lu mat lar dər hal sis tem də 
gö rü nür.

Por tal da is ti fa də çi lə rə 5 
abo nent ko du nu ida rə et-
mək im ka nı ya ra dı lıb və 
və tən daş lar hə min kod la ra 
uy ğun abo nent mə lu mat-
la rı nı dər hal əl də edir lər. 
Bu ra da iç mə li su və tul lan tı 
su xid mət lə ri nə gö rə for ma-
laş mış bil di riş lər əl də et mək 
və ödə niş lər apar maq müm-
kün dür. Ey ni za man da abo-
nent lər bü tün ödə niş lə ri ilə 
bağ lı mə lu mat la rı da sis tem 
va si tə si lə əl də edə bi lər lər. 
Bu da gə lə cək də ödə niş lər-

lə bağ lı mü ba hi sə li mə sə lə-
lə ri ay dın laş dır ma ğa im kan 
ve rir. Por tal üzə rin dən əha-
li qru pu üz rə is teh lak çı lar 
me xa ni ki say ğac la rın gös tə-
ri ci lə ri ni təq dim edib bil di-

riş lə ri əl də edə bi lər lər. Gə-
lə cək də və tən daş lar tex ni ki 
şər tin alın ma sı, su nü mu nə-
lə ri nin  yox la nıl ma sı, ye ni 
is ti fa də çi nin qey də alın ma sı 
xid mət lə rin dən də ya rar la-
na bi lə cək lər.

Bu sis tem “Azər su” 
ASC-yə ün van la nan mü ra-
ciət lə rin ic ra və ziy yə ti ni iz-
lə mə yə də im kan ve rir. Be-
lə ki, və tən daş lar mü ra ciət 
et di yi gün dən mü ra ciətin 
ic ra və ziy yə ti ni can lı ola-
raq iz lə yə bi lir. Mü ra ciətin 
ha zır ki ic ra mər hə lə si, son 
ic ra ta ri xi və mə sul şəxs lər 
ba rə də mə lu mat lar əl də edə 

bi lər lər. Mü ra ciət lə rin araş-
dı rıl ma sı üçün əla və vaxt 
tə ləb olun duq da bu ba rə də 
və tən da şa on layn qay da da 
mə lu mat ve ri lir.

Por tal da və tən daş lar 
üçün “on li ne çat” im ka nı da 
ya ra dı lıb və  is ti fa də çi lər 24 
saat bu im kan dan ya rar la na 
bi lər.

Ha zır da is ti fa də də olan 
il kin ver si ya da bə zi xid-
mət lər ak tiv dir. Por tal da 
təq dim edi lən xid mət lə rin 
çe şi di nin ge niş lən di ril mə-
si üzə rin də mü tə ma di iş lər 
apa rı lır. Gə lən il dən por ta-
lın mo bil ver si ya sı da is ti fa-
də yə ve ri lə cək.

Елект рон Су Пор та лы ис ти фа дя йя ве ри либ

Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
“Döv lət or qan la rı nın elekt ron xid mət lər gös tər-
mə si nin tə min edil mə si sa hə sin də bə zi təd bir lər 
haq qın da” Fər ma nın dan irə li gə lən və zi fə lə rin ic-
ra sı nı tə min et mək, və tən daş la ra gös tə ri lən xid-
mət lər də əl ça tan lı ğın, ope ra tiv li yin, şəff  afl  ı ğın 
və sə mə rə li li yin ar tı rıl ma sı məq sə di lə “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə ti tə rə fi n dən Elekt ron Su 
Por ta lı (htt p://e-su.az) is ti fa də yə ve ri lib.
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Qeyd edək ki, yay möv -
sü  mün  də ha  va  la  rın qu  raq 
və kü  lək  li keç  mə  si ilə əla -
qə  dar ət  raf  da  kı qum, çın  qıl, 
tor  paq, elə  cə də bərk məişət 
tul  lan  tı  la  rı ka  na  li  za  si  ya xət -
lə  ri  nə və ya  ğış bar  maq  lıq -
la  rı  na do  lur. Xət  lər  də bərk 
tul  lan  tı  la  rın yı  ğıl  ma  sı şə  bə -
kə və kol  lek  tor  la  rın ötür  mə 
qa  bi  liy  yət  yi  ni azalt  maq  la 
on  la  rın is  tis  ma  rı  nı çə  tin  ləş -
di  rir.

Sent  yabr ayı  nın əv  vəl -
lə  rin  dən ka  na  li  za  si ya kol -
lek  tor  la  rı, xət  lə  ri və ya  ğış 
bar  maq  lıq  la  rın  da top  lan  mış 
bərk tul  lan  tı  la  rın tə  miz -
lən  mə  si, həm  çi  nin on  la  rın 
yu  yul  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
komp  leks təd  bir  lə  rin ic  ra -
sı  na baş  la  nıb. Yı  ğıl  mış bərk 
tul  lan  tı  la  rın çı  xa  rıl  ma  sı xü -
su  si tex  ni  ka va  si  tə  si  lə hə  ya -
ta ke  çi  ri  lib. Xü  su  si tex  ni  ka -
nın kö  mə  yi ilə kol  lek  tor  la  ra 

yük  sək təz  yiq  lə su vu  ru  la -
raq çö  kün  tü  lər tə  miz  lə  nib 
və lil  so  ran qur  ğu va  si  tə  si  lə 
çı  xa  rı  lıb. Kol  lek  tor  la  rın, xət -

lə  rin və ya  ğış bar  maq  lıq  la -
rı  nın tə  miz  lən  mə  si möv  cud 
inf  rast  ruk  tu  run tam gü  cü 

ilə iş  lə  mə  si  nə gə  ti  rib çı  xa  rır. 
Bu  nun  la da xət  lər  də  ki tu -
tul  ma  la  rın qar  şı  sı alı  nır və 
in  ten  siv ya  ğın  tı  lar za  ma  nı 
ya  ra  nan su  la  rın nor  mal axı -
dıl  ma  sı tə  min olu  nur.

Təd  bir  lər Pla  nı  na uy  ğun 
ola  raq ca  ri ilin sent  yabr ayın -
da pay  tax  tın 14 nöq  tə  sin  də 
15 km uzun  lu  ğun  da 500-
1500 mm diametr  li  kol  lek -
tor  la  rı yu  yularaq təmizlənib. 
Hazırda bu is  ti  qa  mət  də iş  lər 
da  vam et  di  ri  lir.

Kol  lek  tor  lar  la ya  na  şı, 
ki  çik diametr  li da  şı  yı  cı tul -
lan  tı su xət  lə  ri və ya  ğış bar -
maq  lıq  la  rı da  bərk məişət 
tul  lan  tı  la  rın  dan mü  tə  ma -
di ola  raq tə  miz  lə  nir. Ötən 
müd  dət  də 95 km tul  lan  tı su, 
14 km ya  ğış su  la  rı xətt   in  də, 
7500 ba  xış qu  yu  sun  da, həm -

çi  nin  3400-dən çox bar  maq -
lıq  da tə  miz  lə  mə iş  lə  ri apa  rı -
lıb.

Па йыз-гыш мюв сц мц ня 
ща зыр лыг ишляри апарылыб

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti pa yız-qış möv sü-
mü nə ha zır lıq lar çər çi və sin də təd bir lə ri da vam et di rir. Pa-
yız və qış ay la rın da ya ğın tı la rın in ten siv lə şə cə yi nə zə rə 
alı na raq tul lan tı su inf rast ruk tu ru nun is tis mar və ziy yə ti 
yox la nı lır, şə bə kə və kol lek tor la rın, ya ğış bar maq lıq la rı 
və ba xı cı qu yu la rın is tis mar və ziy yə ti öy rə ni lir. Təd bir lər 
Pla nı na uy ğun ola raq Ba kı şə hə ri nin Sə bail, Ya sa mal, Nə-
si mi, Nə ri ma nov, Sa bun çu və Bi nə qə di ra yon la rın da su-
bas ma təh lü kə si olan nöq tə lər müəy yən edi lib.


