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2016-cı il də dün ya da və 
re gion da təh lü kə lə rin art-
dı ğı nı, qan lı mü ha ri bə lə rin 
da vam et di yi ni, hətt  a ye ni 
mü na qi şə ocaq la rı nın ya ran-
dı ğı nı, iq ti sa di in ki şafl  a bağ-
lı və ziy yə tin də ağır laş dı ğı nı 
qeyd edən Pre zi dent İl ham 
Əli yev bil dir miş dir ki, bü tün 
bun la ra bax ma ya raq, Azər-
bay can 2016-cı il də öz inam lı 

in ki şa fı nı da vam et di rib, təh-
lü kə siz lik təd bir lə ri tə min 
olu nub, xal qı mız sülh və 
əmin-aman lıq şə raitin də ya-
şa yıb. 2016-cı ilin öl kə mi zin 
ta ri xin də də rin iq ti sa di is la-
hat lar döv rü ki mi qa la ca ğı nı 
vur ğu la yan Pre zi dent İl ham 
Əli yev qə bul edi lən qə rar lar 
nə ti cə sin də bun dan son ra da 
qey ri-neft sek to ru nun in ki-
şa fı nın diq qət mər kə zin də 
ola ca ğı nı qeyd et mişdir. Tə-
sa dü fi  de yil ki, ke çən il nef-
tin qiy mə ti nin 3-4 də fə aşa ğı 
düş mə si nə ti cə sin də ümu mi 
da xi li məh sul azal sa da, qey-
ri-neft sə na ye sin də 5, kənd 
tə sər rü fa tın da isə 2,6 faiz ar-
tım əl də olu nub.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
bil dir miş dir ki, ötən il so-
sial mə sə lə lə rin həl li ye nə 
də diq qət mər kə zin də olub, 
maaş lar 7, pen si ya lar 8 faiz 
ar tıb və ye nə də art ma lı dır: 
“Bu nun la ya na şı, kom mu-
nal xid mət lə rin di fe ren sial-
laş dı rıl ma sı da so sial əda lət 
prin si pi nə əsas la nıb, or ta 
tə bə qə nin ma raq la rı nə zə rə 
alı nıb. So sial si ya sə tin tər-
kib his sə si ki mi 485 mək təb 

tə mir olu nub, 29 ye ni mək-
təb ti ki lib, 41 tibb müəs si sə-
si ti ki lib və ya tə mir edi lib. 
Məc bu ri köç kün lə rin hə yat 
şə raiti nin yax şı laş dı rıl ma sı 
diq qət də sax la nı lıb. Bun dan 
əla və, “ASAN xid mət” mər-
kəz lə ri nin sa yı 11-ə çat dı rı-
lıb. İn di yə qə dər bu mər kəz-
lə rə 13 mil yon mü ra ciət da xil 
olub, gös tə ri lən xid mət lə rin 

sa yı ar tı rı lıb. “ASAN Vi-
za”nın fəaliy yə tə baş la ma sı 
öl kə mi zə tu rist axı nı nın da-
ha da sü rət lən mə si nə ge niş 
im kan lar açıb. 2016-cı il də 
Azər bay ca na gə lən tu rist lə-
rin sa yı 11 faiz ar tıb”.

Ötən il bey nəl xalq əla-
qə lə ri mi zin da ha da ge niş-
lən di yi ni de yən Pre zi dent 
İl ham Əli yev 2016-cı il də 
Azər bay ca na 20-yə ya xın 
döv lət və hö ku mət baş çı sı-
nın sə fər et di yi ni, bey nəl xalq 
təş ki lat lar la əla qə lə rin ge niş-
lən di yi ni bil dir di, Azər bay-
can tor paq la rı nın iş ğal dan 
azad olun ma sı və BMT-nin 4 
qət na mə si nin ye ri nə ye ti ril-

mə si ilə bağ lı Azər bay ca nın 
möv qe yi nin də yiş məz qal dı-
ğı nı vur ğu lamışdır. 2016-cı 
ilin ap re lin də tə mas xətt  in də 
baş ve rən dö yüş lə rə to xu nan 
Pre zi dent İl ham Əli yev əks-
hü cum əmə liy ya tı nə ti cə-
sin də or du mu zun düş mə nə 
sar sı dı cı zər bə lər vur du ğu-
nu və min lər lə hek tar tor pa-
ğın iş ğal dan azad edil di yi ni 
bil dir mişdir.

Son ra Azər bay can Res-
pub li ka sı nın mil lət lə ra ra-
sı, mul ti kul tu ra lizm və di ni 
mə sə lə lər üz rə Döv lət mü-

şa vi ri Ka mal Ab dul la yev, 
Döv lət Miq ra si ya Xid mə ti-
nin rəisi Fi ru din Nə bi yev və 
Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti ya nın da Və-
tən daş la ra Xid mət və So sial 
İn no va si ya lar üz rə Döv lət 
Agent li yi nin səd ri İnam Kə-
ri mov gö rü lən iş lər və qar-
şı da du ran və zi fə lər lə bağ lı 
çı xış edib lər. 

2017-ci il də mak roiq ti sa di 
sa bit li yin tə min edil mə si nin, 
infl  ya si ya nın bir rə qəm li ol-
ma sı nın va cib li yi ni vur ğu la-
yan Pre zi dent İl ham Əli yev 
bank sek to ru nun sağ lam laş-
dı rıl ma sı ilə bağ lı bu il də 
ge niş təd bir lə rin gö rü lə cə yi-

ni de di. Döv lə t baş çı sı sə na-
ye park la rı nın ya ra dıl ma sı, 
kənd tə sər rü fa tı nın, xü su si lə 
də ta xıl, pam bıq, çay, ba ra ma 
və şə rab is teh sa lı nın ar tı rıl-
ma sı, val yu ta gə ti rən mey və 
plan ta si ya la rı nın sa lın ma sı, 
hey van dar lı ğın in ki şa fı ilə 
bağ lı təd bir lə rin gö rül mə si-
nin əhə miy yə tin dən da nış-
dı, is teh sal olu nan məh sul lar 
üçün ye ni ba zar la rın ta pıl-
ma sı nın va cib li yi ni vur ğu-
la mış dır. Prezident İlham 
Əliyev öl kə də inf rast ruk tu-
run ya ra dıl ma sı, qaz laş dı-

rıl ma nın apa rıl ma sı, kənd 
yol la rı nın ti kin ti si, iç mə li su 
la yi hə lə ri nin ic ra sı ilə bağ lı 
tap şı rıq la r ve rmişdir. Dövlət 
başçısı iç mə li su la yi hə lə ri-
nin ic ra sı nın bu il də da vam 
edə cə yi ni və ar tıq bir çox 
şə hər lə ri miz də iç mə li su la-
yi hə lə rini ba şa çat dı ğı nı bil-
dir miş dir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
2017-ci il də Ba kı nın bir sı-
ra bey nəl xalq təd bir lə rə, 
həm çi nin İs lam Həm rəy li yi 
Oyun la rı na ev sa hib li yi edə-
cə yi ni de di.

Döv lə t baş çı sı 2017-ci ili 
Azər bay can da “İs lam həm-
rəy li yi ili” elan et di.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-
ye vin sədr li yi ilə Na zir lər Ka bi ne ti nin 2016-cı ilin so-
sial-iq ti sa di in ki şa fı nın ye kun la rı na və qar şı da du ran 
və zi fə lə rə həsr olu nan ic la sı ke çi ril miş dir.  

2016-ъы илин со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын 
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Konf rans da ge niş nitq 
söy lə yən döv lət baş çı sı dün-
ya iq ti sa di böh ra nı na bax-
ma ya raq   2016-cı il də öl kə-
də ki ümu mi iq ti sa di in ki şa fı 
müs bət qiy mət lən dir miş dir. 
Pre zi dent İl ham Əli yev re-
gion la rın so sial-iq ti sa di in-
ki şa fı Döv lət proq ram la rı nın 
ic ra sı nə ti cə sin də  böl gə lə rin 
si ma sı nı də yiş di yi ni diq qə tə 
çat dır mış dır. 

Dövlət başçısı bir ne çə 
il ər zin də bü tün şə hər lər-
də iç mə li su və ka na li za si ya 
la yi hə lə ri nin tam ic ra olu-
na ca ğı nı və əha li yə 24 saat 
fa si lə siz, Dün ya Sə hiy yə 
Təş ki la tı nın stan dart la rı na 
uy ğun iç mə li su ve ri lə cə yi ni 
bil dir miş dir: “ Biz bu hə də fə 
doğ ru irə li lə yi rik. Hər il bir 
çox şə hər lə ri miz də iç mə li su 

la yi hə lə ri is ti fa də yə ve ri lir. 
Ha zır da Ba kı nın fa si lə siz su 
tə mi na tı 80 faizə çat mış dır. 
Öl kə üz rə isə bu gös tə ri ci 
təx mi nən 65 faiz dir. Bu, da-
ha da art ma lı dır. An caq biz 
bu proq ra mın ic ra sı na baş-
la yan da fa si lə siz su yun ve-
ril mə si üz rə ümu mi gös tə ri ci 
təq ri bən 25-30 faiz idi. Yə ni, 
çox iş lər gö rü lüb və bu il də 
da vam et di ril mə li dir”.

Döv lət baş çı sı  bil dir miş-
dir ki,  çay lar bo yu yer lə şən 
kənd lər də mo dul tip li su tə-
miz lə yi ci qur ğu lar qu raş-
dı rı rıq. Ar tıq 300-400 min 
nə fər əha li bu im kan lar dan 
is ti fa də edir. Bu il mi ni mum 
50 kənd də su tə miz lə yi ci 
qur ğu lar q u raş dı rıl ma lı dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev 

kənd tə sər rü fa tı nı sti mul-
laş dır maq üçün bö yük me-
liora tiv təd bir lər gö rül dü-
yü nü diq qə tə çat dır mış dır: 
“Yüz min lər lə hek tar tor-
pa ğın me liora tiv və ziy yə ti 
yax şı laş dı rıl mış və ya ye ni 
su va rı lan sa hə lər döv riy yə-
yə bu ra xıl mış dır. Dörd su 
an ba rı ti kil miş dir. Xü su si lə, 
on la rın ara sın da ən bö yük 
Tax ta köp rü və Şəm kir çay su 
an bar la rı nı qeyd et mək is-
tə yi rəm. To vuz çay,  Göy tə-
pə su an bar la rı ti kil miş dir. 

Bu da çox bö yük və sait tə-
ləb edən mə sə lə lər dir, am ma 
çox la zım dır. Çün ki əf sus lar 
ol sun ki, bi zim su eh ti yat-
la rı mız öl kə mi zin hü dud la-
rın dan kə nar da for ma la şır. 
Ona gö rə biz su dan sə mə rə-
li is ti fa də et mə li yik və öl kə 
da xi lin də elə im kan lar, elə 
inf rast ruk tur, re zer vuar lar 
ya rat ma lı yıq ki, həm eh ti-
ya tı mız ol sun, həm də biz 
əkin sa hə lə ri ni ge niş lən di rə 
bi lək. Bu sa hə də çox bö yük 
in ves ti si ya tə ləb edən sa hə 
idi. He sab edi rəm ki, bu sa-
hə də əsas iş lər gö rü lüb dür”. 

Me liora si ya ilə bağ lı çox 
bö yük iş lər gö rü lə cə yi ni de-
yən döv lət baş çı sı  qeyd et-
miş dir ki, bu sa hə nin in ki-
şa fı ər zaq təh lü kə siz li yi nin 
tə min olun ma sı na, öl kə nin  
ix rac po ten sialı nın ar tı rıl ma-
sı na x id mət g ös tə rir. 

Bu is ti qa mət də “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə ti  2 
la yi hə ic ra edə cək. Bu la yi-
hə lər çər çi və sin də Ha cı qa-
bul və Şa ma xı ra yon la rın da 
10 min hek tar tor pa q su va-
rıl ma ya cəlb edi lə cək, Zər-
dab ra yo nun da da 10 min 
hek tar t or paq s u va rı la caq. 

Hey dər Əli yev Mər kə zin də “Azər bay can Res pub li ka-
sı re gion la rı nın 2014-2018-ci il lər də so sial-iq ti sa di in-
ki şa fı Döv lət Proq ra mı”nın ic ra sı nın üçün cü ili nin ye-
kun la rı na həsr olu nan konf rans ke çi ril miş dir. Pre zi dent 
İl ham Əli yev konf rans da iş ti rak et miş dir. 

Биз су дан ся мя ря ли ис ти фа дя ет мя ли йик
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Səhm dar Cə miy yə tin səd ri qeyd 
et miş dir ki, qlo bal iq ti sa di böh ra nın 
tə sir lə ri nə bax ma ya raq so sial və inf-
rast ruk tur la yi hə lə ri nin ic ra sı da vam 
et di ril miş, əha li nin iç mə li su təc hi za tı 
və ka na li za si ya xid mət lə rin dən is ti-
fa də si nin yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə 
mü hüm ad dım lar at ıl mış dır.

2016-ci il də “Azər su” ASC  tə rə fi n-
dən 1 mil yon  413 min abo nen tə  iç mə li 
su təc hi za tı və ka na li za si ya xid mət lə-
ri gös tə ril miş, il ər zin də  is teh lak çı la-
ra 639 mil yon kub metr su sa tıl mış dır. 
He sa bat döv rün də 745 km iç mə li  su, 
435 km ka na li za si ya xət lə ri çə kil miş,  
15 ədəd su an ba rı  ti kil miş, 26 su bar te-
zian qu yu su qa zıl mış, 116 min say ğac 
qu raş dı rıl mış dır. Gö rül müş iş lər nə ti-
cə sin də 143 min nə fər ilk də fə mər kəz-
ləş di ril miş qay da da iç mə li su ilə tə min 
edil miş, 134 min nə fə rin su təc hi za tı 
fa si lə siz re ji mə ke çi ril miş dir. Bu nun-

la da fa si lə siz iç mə li su ilə tə min olu-
nan la rın xü su si çə ki si Ba kı şə hə rin də 
80,6  faizə, öl kə üz rə 65,6 faizə yük səl-
miş dir:  “Möh tə rəm Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin əha li nin  24 saat  fa si lə siz və 
key fi y yət li iç mə li su il tə min olun ma-
sı ilə bağ lı tap şı rıq la rı na uy ğun ola-
raq 2016-ci il də Ba kı şə hə ri və Ab şe ron 
ya rı ma da sın da, elə cə də res pub li ka nın 
şə hər və ra yon mər kəz lə rin də, kənd lər-
də la yi hə lər ic ra edil miş dir.  He sa bat 
döv rün də  Tər tər, Bey lə qan və Qu sar 
şə hər lə rin də döv lət baş çı sı nın iş ti ra kı 
ilə  su və ka na li za si ya sis tem lə ri nin 
açı lış mə ra sim lə ri nin ke çi ril mə si ilin 
ən əla mət dar ha di sə lə ri ol muş dur. Bu-
nun la ya na şı, Şir van-Mu ğan qrup su 
kə mə rin dən Sal yan şə hə ri nə ma gist ral 
su xətt  i çə kil miş, Şir van şə hə ri nə ye ni 
bir ləş mə ve ril miş dir. Bu nun la da hər 
iki şə hər də is teh lak çı lar key fi y yət li iç-
mə li su ilə tə min o lun muş lar”.

Ha zır da Gə də bəy, Daş kə sən, Xaç-
maz, Qo bus tan, Şa ma xı, Ağ daş şə hər-
lə rin də su və ka na li za si ya şə bə kə lə ri-
nin in şa sı nın ye kun laş ma ərə fə sin də 
ol du ğu nu de yən “Azər su” ASC-nin 
səd ri 2016-cı il də da ha bir şə hər də - 
Ağ ca bə di də iç mə li su və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı la yi-
hə si nin, Şə ki şə hə rin də hə ya ta ke çi-
ri lən la yi hə nin növ bə ti mər hə lə si nin 
ic ra sı na baş la nıl dı ğı nı da diq qə tə çat-
dır mış dır. He sa bat döv rün də 23 kənd 
və qə sə bə də gö rül müş iş lər nə ti cə sin-
də 30 mi nə dək sa ki nin iç mə li su prob-
le mi həll edil miş dir.

Ba kı şə hə ri və Ab şe ron ya rı ma da-
sın da hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər ba rə-
də mə lu mat ve rən  Q. Hü sey nov  Cey-
ran ba tan Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci 
Qur ğu lar Komp lek si nin dün ya da ilin 
4 bö yük və önəm li su la yi hə sin dən bi-
ri se çil mə si ni qü rur ve ri ci ha di sə ad-
lan dır mış dır.

He sa bat döv rün də Ba dam dar qə-
sə bə sin də ye ni inf rast ruk tu run ya ra-
dıl ma sı iş lə ri in ten siv şə kil də hə ya ta 
ke çi ril miş, Ni za mi ra yo nun da 25 km 
şə bə kə və mə həl lə da xi li xətt  ye ni dən 
qu rul muş, 16,6 min say ğac qu raş dı rıl-
mış dır. Nə ri ma nov ra yo nun da isə  54 
na sos xa na nın fəaliy yə ti da yan dı rıl-
mış, 23 min nə fər fa si lə siz su ilə tə min 
edil miş dir.

2016-cı ilin ötən döv rün də Ta rif 
(qiy mət) Şu ra sı nın qə ra rı ilə su təc-
hi za tı və tul lan tı su la rı nın axı dıl ma-
sı ta rifl  ə ri tən zim lən miş, Pre zi den tin 
fər ma nı ilə  Ba kı şə hə rin də ya ğış-ka-
na li za si ya sis tem lə ri nin tək mil ləş di-
ril mə si ilə əla qə dar iş çi qru pu ya ra-
dıl mış, Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı ilə 
“Azər su” ASC-nin st ruk tu run da də-
yi şik lik lər edil miş dir. İs teh lak çı la ra 
gös tə ri lən müş tə ri xid mət lə ri nin key-
fi y yə ti nin ar tı rıl ma sı məq sə di lə elekt-
ron xid mət lə rin sa yı 7-yə çat dı rıl mış, 
“Azər su” ASC-nin  “Asan xid mət” və 
“Asan Kom mu nal” mər kəz lə rin də 
xid mət dairə si xey li ge niş lən miş dir.

 “Азяр су” АСЪ-нин  2016-ъы ил цз ря фяалий йя ти нин

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin  2016-cı il üz rə fəaliy yə ti nin 
ye kun la rı na  və qar şı da du ran və zi fə lə rə həsr olun muş ic la sı ke çi ril-
miş dir. İc la sı gi riş sö zü ilə açan “Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz 
Hü sey nov 2016-cı il də  öl kə miz də mü hüm so sial-iq ti sa di təd bir lə rin 
hə ya ta ke çi ril di yi ni, mak roiq ti sa di sa bit li yin qo run ma sı və qey ri-
neft sek to ru nun in ki şa fı is ti qa mə tin də cid di ad dım lar atıl dı ğı nı bil-
dir miş dir.
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Son ra “Azər su” ASC səd ri nin bi-
rin ci müavi ni Tey yub Cab ba rov he sa-
bat mə ru zə si ilə çı xış edə rək bil dir miş-
dir ki, 2016-cı il də su yun is teh sa lı və 
nəq li sa hə sin də sta bil li yin qo run ma sı-
na xü su si diq qət ye ti ril miş dir. He sa bat 
döv rün də iç mə li su yun ema lı üçün 549 
ton ma ye xlor və 69 ton reagent is ti fa də 
olun muş dur. Su an bar la rı nın zə rər siz-
ləş di ril mə si  təd bir lə ri çər çi və sin də 774 

an bar yu yul muş dur. İl ər zin də Mər kə-
zi La bo ra to ri ya tə rə fi n dən 28 min su 
nü mu nə si nin ana li zi apa rıl mış dır. 156 
sə na ye müəs si sə sin də ki tul lan tı su nü-
mu nə lə ri müayi nə olun muş dur. He sa-
bat ilin də 4583 na sos, 17 085 si yirt mə, 
1892 əks kla pan  is tis mar olun muş dur. 

Bu dövr də 523 na sos və 148 si yirt mə 
əsas lı tə mir edil miş, 102 na sos və 429 
si yitrt mə də yiş di ril miş dir.   

2016-cı il də elekt rik ener ji sər fi y yat 
598 mil yon kVt/saat təş kil et miş dir ki, 
bu da 2015-ci ilə mü qa yi sə də 32 mil yon 
kVt/saat ener ji yə qə naət de mək dir. Bu 
dövr də 636 ədəd mü hər rik  və 27 ədəd 
trans for ma tor əsas lı tə mir edil miş dir.           

Ötən il qə za lı və is tis ma ra ya rar-
sız və ziy yət də olan 22 ədəd ma ye xlor 
kon tey ne ri xü su si ha zır lan mış qur ğu-
da yer ləş di ril mək lə Höv san Aera si ya 
Stan si ya sı nın xlor sa hə si nə gə ti ril miş-
dir. Kon tey ner lə rin için də ki 7 ton ma ye 
xlor dan is ti fa də olun muş və  po ten sial 
təh lü kə ara dan qal dı rıl mış dır.    

Sədr müavi ni Kö çər li Hə sə nov çı-
xı şın da bil dir miş dir ki, ha zır da Ab şe-
ron ya rı ma da sın da 2,9 mil yon nə fə-
rə  iç mə li su xid mə ti gös tə ri lir. Hə min 
əha li nin  2  mil yon 282 min nə fə ri  fa si-
lə siz su ilə tə min edi lir. He sa bat ilin də  
Ab şe ron ya rı ma da sın da ilk də fə su alan 
əha li nin sa yı 72 min nə fər ol muş dur. İl 
ər zin də 192 min nə fər əha li nin su təc-
hi za tı yax şı laş dı rıl mış, o cüm lə dən  78 
min nə fə ri fa si lə siz su ilə tə min edil miş-
dir. Gö rül müş təd bir lər nə ti cə sin də Ba-
kı şə hə ri üz rə 84 ədəd na sos stan si ya-
sı nın  fəaliy yə ti da yan dı rıl mış dır  ki, bu 

da iq ti sa di sə mə rə li li yin ar tı rıl ma sı na 
sə bəb olur. 

Ha zır da  Ab şe ron ya rı ma da sı üz rə  
2064 km ka na li za si ya şə bə kə si möv cud-
dur ki, bu da   2 mil yon  396 min nə fə rin 
ka na li za si ya xid mə ti ilə tə min olun ma sı 
de mək dir. He sa bat döv rün də  Ab şe ron 
ya rı ma da sı üz rə  693 km ya ğış və ka-
na li za si ya xət lə ri 30 min ədəd ya ğış və 
ka na li za si ya xət lə ri nin qu yu la rı və 14 

min ədəd ya ğış bar maq lıq la rı müx tə lif 
çö kün tü lər dən tə miz lən miş, tə mir bər-
pa iş lə ri apa rıl mış dır.

Ötən müd dət də Ab şe ron ya rı ma da sı 
üz rə  3308 ya şa yış bi na sı nın zir zə mi sin-
də tə mir bər pa iş lə ri apa rıl mış və 13 km 
ka na li za si ya xət lə ri  də yiş di ril miş dir. 

   йе кун ла ры на щяср олун муш иъ ла сы ке чи рил миш дир
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İq ti sa diy yat və Uçot İda rə si nin 
rəisi Ya şar Kəl bi yev bil dir miş dir ki, 
2016-cı il də is teh lak çı la ra 281,3 mil yon 
kub metr həc min də su sa tıl mış, 189,7 
mil yon kub metr ka na li za si ya xid mə-
ti gös tə ril miş dir. Gös tə ri lən xid mət lə r 
üz rə yı ğım 2015-ci il lə mü qa yi sə də 9,8 
faiz ar ta raq 166,5 mil yon ma nat təş kil 
et miş dir. 2016-cı il də abo nent lə rin sa-
yı 36,4 min ar ta raq he sa bat döv rü nün 
so nu na 1 mil yon 413,7 min abo nent 
ol muş dur.

Ba kı şə hə rin də və Ab şe ron ya rı-
ma da sın da yer lə şən su ka nal ida rə lə-
ri nin ma liy yə-iq ti sa di gös tə ri ci lə ri nin 
təh li li nə ti cə sin də ək sər müəs si sə lə rin 
fəaliy yə tin də müs bət di na mi ka mü-
şa hi də edil miş dir. Əmək daş la rın pe-
şə kar lıq sə viy yə lə ri nin yük səl dil mə si 
məq sə di ilə su ka nal ida rə lə rin də  və 
di gər ta be li təş ki lat lar da İq ti sa diy yat 
və uçot ida rə si  tə rə fi n dən mü tə ma di 
mo ni to rinq lə rin ke çi ril mə si nə baş la-
nıl mış dır. 
İn for ma si ya və kom mu ni ka si-

ya tex no lo gi ya la rı de par ta men ti nin 
rəisi Emil Əh mə dov “Azər su” ASC-
də iş pro ses lə ri nin av to mat laş dı rıl ma-
sı, ye ni elekt ron xid mət lə rin ya ra dıl-
ma sı, möv cud İKT inf rast ruk tu ru nun 
da ya nıq lı ğı nın və fa si lə siz fəaliy yə-
ti nin tə min edil mə si is ti qa mə tin də 
zə ru ri təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril di yi-
ni bil dir miş dir. O, qeyd et miş dir ki, 
2016-il də coğ ra fi  in for ma si ya sis te-
mi nə 3765,1 km iç mə li su, 1572,5 km 
tul lan tı su, 64,1 km ya ğış su şə bə kə lə ri 
1934 ədəd iç mə li və tul lan tı su qur ğu 

və qur ğu komp leks lə ri da xil edil miş-
dir. Ötən müd dət də 19 müəs si sə də 
Müş tə ri in for ma si ya sis te mi nin əha li 
qru pu üz rə tət bi qi hə ya ta ke çi ril miş-
dir. 2016-cı ildə 3 ye ni elekt ron xid mət 
is ti fa də yə ve ril miş dir. Ümu mi lik də 
Elekt ron xid mət lər dən 40757 də fə is-
ti fa də edil miş dir. 

Tex no lo ji pro ses lə rə nə za rət və 
eko lo gi ya şö bə si nin rəisi Za hid Qa-
sı mov qeyd et miş dir ki, he sa bat ilin-
də 79 ün van da 121,5 km uzun lu ğun-
da müx tə lif diametr li bo ru lar yu yu lub 
tə miz lə nə rək de zin fek si ya edil miş və 
is tis ma ra ve ril miş dir. An bar la rın yu-
yul ma sı nın de zin fek si ya üsu lun dan 
sət hi de zin fek si ya üsu lu na ke çi ril mə si 
nə ti cə sin də 722 min kub metr  iç mə li su-
ya qə naət olun muş dur. He sa bat ilin də 
me xa ni ki üsul la 13,8 mil yon kub metr, 
biolo ji üsül la isə 193,5 mil yon kub metr 
tul lan tı su yu emal olun muş dur. “Də də 
Qor qud” su an ba rı əra zi sin də “Ak vax-
lor” bak te riolo ji zə rər siz ləş dir mə qur-

ğu su nun is teh sal sı na ğı ke çi ril miş və 
bu is ti qa mət də la yi hə ləndir mə iş lə rinə 
baş la nıl mış dır.

“Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz 
Hü sey nov ic la sa ye kun vu ra raq qar şı-
da du ran və zi fə lər ba rə də tap şı rıq lar 
ver miş dir. Qeyd olun muş dur ki, 2017-
ci il də  Xır da lan və Qa zax şə hər lə rin də 
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 lə ri nin 
ic ra sı na baş la nı la caq. Gən cə, Şə ki, Bey-
lə qan, Ağ ca bə di, Tər tər, Gə də bəy, Xaç-
maz, Xı zı, Qo bus tan, Naf ta lan şə hər lə-
rin də tul lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu la rı 
ti ki lə cək dir. 

Döv lət baş çı sı nın tap şı rıq la rı na uy-
ğun ola raq Zər dab, Ha cı qa bul və Şa-
ma xı ra yon la rı nın əra zi sin də 20 min 
hektar tor paq sa hə si nin su var ma su yu 
ilə tə min edil mə si məq sə di ilə ye ni la-
yi hə lər hə ya ta ke çi ri lə cək. Zər dab ra yo-
nu əra zi sin də Kür ça yın dan sa ni yə də 3 
kub metr su gö tür mək üçün su gö tü rü-
cü qur ğu və na sos stan si ya sı ti ki lə cək, 
15 km uzun lu ğun da kə mər çə ki lə cək. 
Ar tıq bu is ti qa mət də ti kin ti-qu raş dır-
ma iş lə ri nə baş la nıl mış dır. Ha cı qa bul 
ra yo nu nun Ta lış kən din də ki tə miz lə-
yi ci qur ğu nun im kan la rın dan is ti fa də 
et mək lə Pa dar çöl əra zi si nə 27 km xətt  
ti ki lə cək dir.

Səhm dar Cə miy yə tin səd ri məc bu-
ri köç kün lə rə şa mil olu nan gü zəşt lə rin 
va hid  müavi nət lə əvəz lən mə sin dən 
irə li gə lən mə sə lə lə rin qı sa müd dət də 
həll edil mə si,  de bi tor borc la rın azal-
dıl ma sı məq sə di ilə abu nə çi lər lə işin 
tək mil ləş di ril mə si, iç mə li su dan qey ri-
qa nu ni is ti fa də hal la rı nın azal dıl ma sı 
sa hə sin də cid di təd bir lə rin gö rül mə si 
ba rə də tap şı rıq lar ver miş dir.

2017-ci il də Ba kı şə hə rin də Bi rin ci 
Ba kı Bey nəl xalq Su Həf tə si, For mu la-1 
Azər bay can Qran-pri si, İs lam Həm rəy-
liyi Oyun la rı və di gər bey nəl xalq təd-
bir lə rin ke çi ril mə si nə zə rə alı na raq gös-
tə ri lən xid mət lə rin key fi y yə ti nin da ha 
da  yük səl dil mə si ilə bağ lı  tap şı rıq lar 
ve ril miş dir.

“Азяр су” АСЪ-нин  2016-ъы ил цз ря фяалий йя ти нин 
йе кун ла ры на щяср олун муш иъ ла сы ке чи рил миш дир
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Bu mü  na  si  bət  lə ke  çi  ri  lən 
təd  bir  də “Azər  su” ASC-nin 
səd  ri Qorx  maz Hü  sey  nov 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 
rəh  bər  li  yi ilə öl  kə  miz  də iç -
mə  li su təc  hi  za  tı və ka  na  li  za -
si  ya inf  rast  ruk  tu  ru  nun ye  ni -
dən qu  rul  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən komp  leks 
təd  bir  lər ba  rə  də mə  lu  mat 
ver  miş  dir. Səhm  dar Cə  miy -
yə  tin səd  ri bil  dir  miş  dir ki, 

öl  kə Pre  zi  den  ti  nin Fər  ma  nı 
ilə təs  diq edil  miş “Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sın  da kom -
mu  nal xid  mət  lə  rin in  ki  şa  fı  na 
dair St  ra  te  ji Yol Xə  ri  tə  si”ndə 
su sek  to  ru, o cüm  lə  dən, iç -
mə  li  su təc  hi  za  tı və tul  lan  tı 
su  la  rı  nın ida  rə edil  mə  si  nə 
xü  su  si diq  qət ye  ti  ril  miş  dir. 
Su sek  to  ru üçün st  ra  te  ji hə -
dəf ki  mi “Yük  sək sə  viy  yə  li 
su ida  rəet  mə st  ruk  tu  ru  nun 
ya  ra  dıl  ma  sı” və  “Su təc  hi -
za  tın  da it  ki  lə  rin azal  dıl  ma  sı 
və sə  mə  rə  li  li  yin tə  min edil -
mə  si” hə  dəfl   ə  ri müəy  yən 
olun  muş  dur.  Sə  nəd  də kadr 
po  ten  sialı  nın tək  mil  ləş  di  ril -
mə  si də priori  tet mə  sə  lə ki  mi 

qar  şı  da qo  yul  muş  dur. El  mi  
po  ten  sialın güc  lən  di  ril  mə  si, 
kadr ha  zır  lı  ğı və təc  rü  bə mü -
ba  di  lə  si  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si 
məq  sə  di ilə  “Azər  su” ASC 
Azər  bay  can Mil  li Elm  lər 
Aka  de  mi  ya  sı, Təh  sil Na  zir -
li  yi, Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  ti, 
Me  mar  lıq və İn  şaat Uni  ver  si -
te  ti ilə sıx əmək  daş  lıq edir.

Ha  zır  da “Azər  su” ASC-
də BDU-nun mə  zu  nu olan 
269 əmək  da  şın ça  lış  dı  ğı  nı 

xa  tır  la  dan Səhm  dar Cə  miy -
yə  tin səd  ri 2014-2016-cı il  lər -
də uni  ver  si  te  tin Geolo  gi  ya, 
Eko  lo  gi  ya və tor  paq  şü  nas -
lıq, Kim  ya fa  kül  tə  lə  ri üz  rə 
69 tə  lə  bə  si  nin is  teh  sa  lat təc -
rü  bə  si  nə, 10 nə  fə  rin  isə “Yay 
mək  tə  bi” proq  ra  mı  na cəlb 
olun  du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dır -
mış  dır.

Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  ti -
nin rek  to  ru, aka  de  mik Abel 
Mə  hər  rə  mov öl  kə  miz  də  su 
tə  sər  rü  fa  tı sek  to  ru üçün kadr 
ha  zır  lı  ğın  da BDU-nun xü  su -
si ro  lu ol  du  ğu  nu bil  dir  miş -
dir. Abel Mə  hər  rə  mov qeyd 
et  miş  dir ki,  fi   lialın ya  ra  dıl -
ma  sın  da əsas məq  səd BDU-

da təd  ris pro  se  si  nin el  mi 
təd  qi  qat  la əla  qə  lən  di  ril  mə  si, 
elm və təh  si  lin is  teh  sa  lat  la 
in  teq  ra  si  ya  sı  nın güc  lən  di  ril -

mə  si  dir. Fi  lialın ya  ra  dıl  ma  sı 
tə  lə  bə, ma  gistr və dok  to  rant -
la  rın prak  ti  ki bi  lik, ba  ca  rıq 
və vər  diş  lə  ri  nin for  ma  laş  dı -
rıl  ma  sı, müx  tə  lif elm sa  hə -
lə  rin  də el  mi ye  ni  lik  lə  rin və 
in  no  va  si  ya  la  rın təd  ris pro  se -
si  nə tət  bi  qi, mü  va  fi q ix  ti  sas 
sa  hə  lə  ri üz  rə apa  rı  cı mü  tə -
xəs  sis  lə  rin təd  ris pro  se  si  nə 
cəlb edil  mə  si və bir  gə el  mi 
təd  qi  qat  la  rın apa  rıl  ma  sı ba -
xı  mın  dan da əhə  miy  yət  li  dir.  

 Qeyd olun  muş  dur ki, 
“Su  ka  nal” ET  Lİ-də BDU-
nun Hid  ro  me  teoro  lo  gi  ya ka -
fed  ra  sı  nın fi   lialı  nın açıl  ma  sı 

ilə əmək  daş  lıq ye  ni mər  hə -
lə  yə qə  dəm qo  yur və hər iki 
tə  rəf bun  dan fay  da  la  na  caq -
dır. İl  kin mər  hə  lə  də fi   lial  da 

2 ix  ti  sas - “Su eh  ti  yat  la  rı  nın 
in  teq  ra  si  ya  lı ida  rə edil  mə  si” 
və “Hid  ro  lo  gi  ya” üz  rə bir sı -
ra fən  lər təd  ris olu  na  caq  dır.

24 yan  var 2014-cü il ta  rix -
də  “Azər  su” ASC ilə BDU 
ara  sın  da im  za  lan  mış “Təh  sil, 
elm və tə  lim-təd  ris sa  hə  sin -
də əmək  daş  lı  ğa dair” Me  mo -
ran  dum “Azər  su” ASC-nin  
mü  va  fi q ix  ti  sas  lı mü  tə  xəs  sis -
lər  lə tə  min olun  ma  sı, iş  çi  lə -
rin pe  şə  kar  lı  ğı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, 
təh  sil, elm, is  teh  sa  lat sa  hə  lə -
rin  də qar  şı  lıq  lı ma  raq do  ğu -
ran əmək  daş  lıq mə  sə  lə  lə  ri  ni 
nə  zər  də tu  tur. 

“Azər  su” Açıq Səhm  dar Cə  miy  yə  ti  ilə Ba  kı Döv  lət 
Uni  ver  si  te  ti   (BDU) ara  sın  da im  za  lan  mış “Təh  sil, elm 
və tə  lim-təd  ris sa  hə  sin  də əmək  daş  lı  ğa dair” Me  mo  ran -
du  ma uy  ğun ola  raq Səhm  dar Cə  miy  yə  tin “Su  ka  nal” El -
mi Təd  qi  qat və La  yi  hə İns  ti  tu  tun  da BDU-nun Hid  ro  me -
teoro  lo  gi  ya k a  fed  ra  sı  nın fi   lialı fəaliy  yə  tə baş  la  mış  dır.

“Су ка нал” ЕТЛИ-дя БДУ-нун Щид ро ме теоро ло эи йа 
ка фед ра сы нын фи лиалы фяалий йя тя баш ла мыш дыр
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XIX əs rin or ta la rın dan əha li sa yı nın 
ar tı mı və sə na ye də sü rət li in ki şaf şə-
hər də su ya tə lə ba tı ar tı rır. Su qıt lı ğı nın 
get dik cə kəs kin ləş mə si nə bax ma ya raq,  
şə hər  rəh bər li yi ma liy yə çə tin lik lə ri ni 
əsas gə ti rib cid di la yi hə lə rin ic ra sı na 
ma raq gös tər mir di.  

1878-ci il də Ba kıda şə hə r is la ha tı 
apa rıl dıq dan son ra su təc hi za tı ilə şə hər 
ida rə si məş ğul ol ma ğa baş la yır. 1880-ci 
il də Ba kı Şə hər Du ma sı su mən bə lə ri nin 
ax ta rı şı üz rə xü su si ko mis si ya ya ra dır. 
Ba kı da və ət raf əra zi lər də su mən bə lə-
ri nin öy rə nil mə si nə baş la nıl sa da cid di 
nə ti cə əl də olun mur. 

1892-ci il də təh lü kə son həd də ça tır. 
Şə hər də və ba epi de mi ya sı ya yı lır. Qu-
yu la rın su yu  ya rar sız he sab edi lə rək 
on lar dan is ti fa də qa da ğan olu nur. Və-
ziy yət o həd də ça tır ki, əha li bə zi məişət 
eh ti yac la rı nı də niz su yu ilə ödə mək 
məc bu riy yə tin də qa lır. 

Yal nız bun dan son ra Şə hər Du ma-
sın da iç mə li su prob le mi ni həll et mək 
ba rə də cid di dü şün mə yə baş la yır lar. Bu 
məq səd lə mü sa bi qə elan edi lir və şə hər 
ida rə si nə ay rı-ay rı şəxs lər dən, müx tə lif  
fi r ma lar dan xey li tək lif da xil olur. 

Ba kı üçün iç mə li su mən bə lə ri nin 
ax ta rış la rı Za ğul ba da kı su kəh riz lə ri-
ni, şi mal da Düb rar dağ la rı nı və qərb də 
Kür ça yı na ki mi ge niş bir əra zi ni əha tə 
edir di. Bə zi lə ri iç mə li su yun şə hə rə Kür 
ça yın dan gə mi lər lə gə ti ril mə si ni, bə zi-
lə ri isə Göy-Göl dən özüaxım lı su xət-
ti nin çə kil mə si ni tək lif edir. Də niz su-
yu nun tə miz lə nə rək şə hə rə ve ril mə si, 
ya ğış su la rın dan is ti fa də, Vol qa ça yın-
dan su yun da şın ma sı ki mi ən müx tə lif 
tək lifl  ər səs lə nir di ri lir di. Hə min la yi hə-
lər  bö yük xərc tə ləb et di yin dən tək lifl  ə-
rin ha mı sı rədd edi lir.  

Və ziy yə tin cid di li yi ni gö rən şə hər 
rəh bər li yi su prob le mi nin  həl li nə xa ri ci 
mü tə xəs sis lə rin cəlb et mə yi qə ra ra alır. 
1899-cu il də Şə hər rəh bər li yi Av ro pa nın 
35 şə hə ri nin su və ka na li za si ya sis tem-
lə ri nin la yi hə lən di ril mə sin də və ti kin ti-
sin də xid mət lə ri olan in gi lis mü tə xəs sis  
ser Uil yam Lind le yə də vət mək tu bu 
gön də rir. Lind ley su mən bə yi ni özü 
seç mək şər ti ilə Ba kı ya gəl mə yə ra zı la-
şır. 
Şi mal böl gə sin də ki su mən bə lə ri ni 

öy rən mək üçün  Lind ley şə hər ida rə si-
nin üzv lə ri ilə bir lik də Qu ba qə za sı na 

yol la nır. Qu ba qə za sın da bol su lu çay-
lar və bu laq lar in gi lis mü hən di sin diq-
qə ti ni çə kir. La kin Su Ko mis si ya sı nın 
səd ri An to nov və bə zi üzv lər Lind le yin 
Ba kı ya ye ral tı su la rın gə ti ril mə si tək li fi -
nə cid di eti raz edir.  

Op po nent lə ri ni əmin et mək üçün 
Lind ley Şol lar əra zi sin də hid ro lo ji eks-
per ti za apa rıl ma sı nı tək lif edir. Şə hər 
du ma sı və sait ça tış maz lı ğı nı əsas gə ti-
rə rək bu tək li fi  rədd edir. Belə olan hal-
da Du ma üz vü, mil yon çu Ha cı Zey nə-
lab din Ta ğı yev iş lə rin gö rül mə si üçün 
şə hər ida rə si nə 25 min rubl borc tək lif 
edir.  

Bun dan son ra Lind le yin də vəti ilə 
Azər bay ca na gə lən mü hən dis Şol lun 
rəh bər li yi al tın da xa ri ci mü hən dis lər-
dən iba rət Eks pe di si ya Qru pu Qu ba 
qə za sın da kı çay lar da su yun həc mi ni 
ölç mə yə baş la yır. Araş dır ma lar nə ti cə-
sin də Xu dat dan şi mal-şər qə doğ ru me-
şə də şəff  af, tə miz, sə rin bu laq su yu nun 
ol du ğu aş kar la nır. 

Bu xə bər Ba kı da ya yıl dıq dan son ra 
Za ğul ba su kə mə ri, Kür su yu və Ar tur 
Kop pel şir kət lə ri nin sa hib lə ri ye ni dən 
əks təb li ğa ta baş la yır, Lind le yin la yi hə-
si ni göz dən sal ma ğa ça lı şır dı lar. 

1902-ci il də Alek sandr No vi kov şə-
hə rə ye ni baş çı  tə yin edil dik dən son ra 
er mə ni əsil li An to no vu Su Ko mis si ya-
sı nın  səd ri və zi fə sin dən kə nar laş dı rır. 

Ab şe ron ya rı ma da sın da yer lə şən Ba kı şə hə rin də iç mə li su prob le mi 
ta ri xin bü tün dövr lə rin də ak tual olub. İl kin dövr lər də Ba kı şə hə rin də 
əha li əsa sən bu laq və qu yu su la rın dan, bu gü nü mü zə qə dər gə lib çı xan 
ov dan lar dan is ti fa də edib. Yük sək cod lu ğa ma lik qu yu la rın şor su la rı 
iç mə yə ya rar sız ol du ğun dan on lar dan  əsa sən məişət də is ti fa də olu-
nub. 

100 илин тянтяняси

Hacı Zeynalabdin Tağıyev
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Ba kı nın su təc hi za tı mə sə lə si nə həsr 
olun muş xü su si ic las da No vi kov tək lif 
edir ki, Kür və Sa mur çay la rı ilə ya na şı, 
Şol lar mən bə yi nə zər dən ke çi ril sin.  Du-
ma üzv lə ri ye nə də Ba kı ya Kür dən və 
ya Sa mur dan su yun çə kil mə si nin da-
ha sər fə li ol du ğu nu de sə lər də  Lind ley 
prin si pial lıq gös tə rə rək tut du ğu yol dan 
ge ri dön mə yə cə yi ni bə yan edir.      

Du ma ye ral tı su la rın ax ta rı şı na və 
Şol lar dan su kə mə ri nin çə kil mə si, həm-
çi nin Ba kı şə hə rin də şə bə kə nin ya ra-
dıl ma sı la yi hə si ni ha zır lan ma sı üçün 
və sait ay rıl ma sı na qə rar ve rir. Am ma 
ay rı lan  və saitin az lı ğı, şə hər mə mur la-
rı ara sın da kı zid diy yət və mü ba hi sə lər 
iş lə rə baş la ma ğa im kan ver mir di. Üs tə-
lik Lind le yin ko man da sı na Ba kı şə hə ri-
nin ək sər ida rə lə rin də so yuq mü na si bət 

gös tə ri lir, on la ra la zım olan mə lu mat və 
ma te rial la rı ver mir di lər.Be lə olan hal da 
Lind ley ko man da sı ilə bir lik də Ba kı-
dan ge dir. Bir ne çə il şə hər rəh bər li yi ilə 
Lind ley ara sıns da ar dı-ara sı kə sil mə-
yən ya zış ma lar apa rıl sa da, uzun müd-
dət müs bət nə ti cə əl də olun mur. 

1907-ci il də Şə hər İda rə si nin xa hi şi 
ilə Du ma üz vü mil yon çu Mir zə Şəm si 
oğ lu Əsə dul la yev Al ma ni ya ya ge də rək, 
Lind ley lə gö rü şüb,  onu ge ri dön mə yə 
ra zı sa lır.

1909-cu ilin əv və lin də Lind ley ye-
ni dən Ba kı ya gə lir və ona Şol lar əra-
zi sin dən ye ral tı mən bə lər dən is ti fa də 
et mək lə Ba kı nın su təc hi za tı nın tam 
araş dı rıl ma sı və la yih lən di ril mə si tap-
şı rı lır.

Çar hö ku mə ti nin qə ra rı ilə kə mə rin 
ti kin ti si və la zı mi inf rast ruk tu run ya ra-
dıl ma sı üçün Ba kı Şə hər İda rə si nə 23,5 
mil yon rubl məb lə ğin də is tiq raz bu rax-
maq hə va lə olu nur. 

1911-ci ilin əv vəl lə rin də Qriffi   ts şir-
kə ti ilə kə mə rin ti kin ti si üz rə pod rat 
mü qa vi lə si im za la nır. Mü qa vi lə yə  gö rə 
şir kət iş lə ri 1914-cü ilin mart ayı na qə-
dər ye kun laş dır ma lı idi. Kə mə rin çə ki-
li şin də  is ti fa də olu na caq bo ru la rın ha-
zır lan ma sı üçün Xaç maz və Də və çi də 2 
za vo dun ti kil mə si qə ra ra alı nır. 1912-ci 
ilin fev ra lın da Xaç maz da fəaliy yə tə 
baş la yan za vo dun bo ru la rı sı naq za-
ma nı müs bət nə ti cə ver mir, tök mə be-
ton lar dan is ti fa də yə qə rar ve ri lir. 1913-
cü ilin iyul ayı na qə dər iş lə rin cə mi 26 
faizi ye ri nə ye ti ril miş dir. İş lə ri vax tın da 

təh vil ve rə bil mə yə cə yi ni gö rən in gi lis 
şir kə ti Ba kı şə hər ida rə si ni məh kə mə yə 
ve rir. İd dia olu nur ki, şə hər rəh bər li yi 

bir tə rəfl  i qay da da, pod rat çı ilə ra zı laş-
dır ma dan la yi hə yə də yi şik lik lər edib. 

Bun dan son ra şə hər ida rə si ti kin ti iş-
lə ri ni öz üzə ri nə gö tü rür və la yi hə qı sal-
dıl mış va riant əsa sın da da vam et di ri lir. 

Kə mə rin in şa sı ilə pa ra lel Şol lar da 
qu yu la rın qa zıl ma sı na baş la nı lır., Qu-
yu la rın məh sul dar lı ğı yük sək ol du-
ğun dan Lind le yin tək li fi  ilə 13 qu yu 
əvə zi nə  9-nun qa zıl ma sı qə ra ra alı nır. 
Su kə mə ri nin el lip soid for ma lı mo no lit 
be ton dan ha zır lan mış bo ru lar la çə ki li şi 
da vam et di ri lir. Hün dür lü yü 1 metr 70 
sm, eni 1 metr 20 sm olan bu bo ru lar bü-
tün marş rut bo yu tor pa ğa bas dı rı lır. 

Kə mə rin keç di yi əra zi nin mü-
rək kəb rel ye fə ma lik ol ma sı ti kin ti-
də əla və çə tin lik lər ya ra dır dı. Kə mər 
tras sa sı 31 nöq tə də  də rə və çay lar la 
kə siş di yin dən hə min yer lər də du ker 
qur ğu la rı ti ki lir. Ata çay ça yı ilə kə siş-
mə də 5210 metr uzun lu ğun da kı du ker 
də da xil ol maq la bü tün ti kin ti iş lə ri əl 

Uil yam Lind le y



əmə yi he sa bı na apa rı lır. Qə za hal la rın-
da kə mər də ki su yun bo şal dıl ma sı üçün 
su bu ra xı cı qur ğu lar qu raş dı rı lır. Kə mə-
rin Si yə zən əra zi sin də və Bi lə cə ri aşı-
rı mın da xü su si tu nel qur ğu la rı ti ki lir. 
Ya ğın tı la rın və bə zi yer lər də qrunt su-
la rı nın çox ol ma sı tu nel lə rin ti kin ti si ni 
çə tin ləş di rir di və bu na gö rə iş lər qra fi k-
dən ge ri qa lır dı.

1914-cü il də, bi rin ci dün ya mü ha-
ri bə si nin baş lan ma sı la yi hə yə bö yük 
zi yan vu rur. Də mir yol la rı nın işi ifl  ic 
olur,  mü ha ri bə nin əsas iş ti rak çı sı olan 
öl kə lər dən, xü su si lə Al ma ni ya dan ma-
te rial v ə av a dan lıq la rın i d xa lı d a ya nır.

O dövr də şə hə rə rəh bər lik edən 
L.Bıç Pe ter bur qa te leq ram vu ra raq  ti-
kin ti ma te rial la rı nın da şın ma sı üçün 
va qon la rın ay rıl ma sı nı xa hiş edir. 
Onun mü ra ciətin dən son ra   Da xi li İş-
lər Na zi ri ge ne ral Djun kovs ki işə qa rı-
şır və va qon mə sə lə si h əll ed i lir.

La yi hə nin əhə miy yət li his sə lə rin-
dən bi ri də Sum qa yıt ya xın lı ğın da na-
sos stan si ya sı nın ti kin ti si idi. Na sos 
stan si ya sı üçün Al ma ni ya dan 600 at 
gü cün də 3 mü hər ri kin gə ti ril mə si mü-
ha ri bə yə gö rə baş tut mur. Be lə olan da 
la yi hə yə nə za rət edən lər Vya na dan 200 
at gü cü nə ma lik  3 di zel mü hər ri ki nin 
alın ma sı tək li fi y lə ra zı la şır. Bu da kə-
mər lə nəql olu na caq su yun həc mi nin 3 
də fə aza la raq sut ka da 1 mil yon ved rə-
yə düş mə si d e mək idi.  
Şol lar dan gə lən su yun top lan ma-

sı və şə hə rin da ya nıq lı su təc hi za tı nın 
apa rıl ma sı üçün Su lu tə pə də tu tu mu 

1,2 mil yon ved rə,  Sal yan ka zar ma sı nın 
ya xın lı ğın da 4,3 mil yon ved rə, şə hə rin 
şi mal-qər bin də isə 800 min ved rə olan 
3 su an ba rı nın ti kin ti si apa rı lır. La yi hə-
yə gö rə Şol lar su yu bu an bar lar da top-
lan ma lı və şə hər şə bə kə si nə ve ril mə li 
idi.

1917-ci il yan va rın 22-də 186 ki-
lo metr lik mə sa fə ni 63 saata qət edən 
Şol lar su yu  Ba kı şə hə ri nə ça tır. Şə hər 

rəh bər li yi, la yi hə müəl lifl  ə ri,  iş adam-
la rı, zi ya lı lar, mət buat nü ma yən də lə ri 
şə hə rin kə na rın da, Sal yan ka zar ma sı-
nın ya xın lı ğın da ti kil miş an ba rın əra zi-
sin də Şol lar su yu nun gə li şi ni göz lə yir. 
Ba kı ya iç mə li su yun çə kil mə sin də xü-

su si xid mət lə ri olan Ha cı Zey na lab din 
Ta ğı yev xəs tə ol du ğun dan bu təd bir də 
iş ti rak ed ə bil mir.  

An bar la rın yu yul ma sı və dol du rul-
ma sı, xət lə rin yox la nıl ma sı 1 aya qə dər 
vaxt apa rır. Fev ra lın 7-də,  ye ni ta rix lə 
20-də  “Şol lar-Ba kı” su kə mə ri nin açı lı-
şı mə ra si mi k e çi ri lir.

1917-ci il mar tın 1-dən və ya ye ni 
təq vim lə 14-də, Nov ruz bay ra mı ərə-
fə sin də Şol lar su kə mə ri va si tə si lə mə-
dən əra zi lə ri də da xil ol maq la şə hə rə 
su yun v e ril mə si tam tə min o lu nur. 

Lind le yin ha zır la dı ğı la yi hə nin son-
ra dan ge niş lən di ril mə si də nə zər də tu-
tul muş dur. So vet ha ki miy yə ti il lə rin də 
baş mü hən dis Aleksey Myam li nin rəh-
bər li yi al tın da 1925-ci il dən  eti ba rən 
ya rım çıq sax la nıl mış iş lər da vam et di-
ril miş dir.  Gö rül müş iş lər nə ti cə sin də 
kə mə rin gün də lik məh sul dar lı ğı 1925-
ci il də 3 mln. ved rə, 1935-ci il də 6 mln. 
ved rə və nə ha yət 1964-cü il də 9 mln. 
ved rə və ya sa ni yə də 1,27 kub met rə 
çat dı rıl dı. 

Ma raq lı dır ki, 100 il lik is tis mar döv-
rün də Şol lar mən bə yi nin məh sil dar lı-
ğın da və key fi y yə tin də cid di də yi şik lik 
qey də alın ma yıb.  Təx mi ni he sab la ma-

la ra gö rə 100 il ər zin də bu kə mər lə Ba-
kı ya 40 mil yard kub metr su gə ti ri lib. 
Şol lar-Ba kı su kə mə ri su tə sər rü fa tı 
ta ri xi nin ən bö yük ha di sə lə rin dən bi ri 
ki mi gə lə cək nə sil lə rin xa ti rə sin də ya-
şa ya caq dır.
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Bu təd bir qlo bal miq yas-
da əsas ça ğı rış lar dan sa yı-
lan in san la rın key fi y yət li və 
da vam lı ola raq su dan is ti fa-
də si nin tə min edil mə si, su 
ça tış maz lı ğı ilə bağ lı təh did-
lə rin ara dan qal dı rıl ma sı, 
ət raf mü hit və eko lo ji və ziy-
yə tin, iq lim də yi şik lik lə ri və 
qu raq lıq ki mi mə sə lə lə rin 
ət rafl  ı və çox şa xə li mü za ki-
rə si, çı xış yol la rı nın müəy-
yən ləş di ril mə si ba xı mın dan 
bö yük əhə miy yət kəsb edir.

Azər bay can hö ku mə-
ti nin dəs tə yi və Dün ya Su 
Şu ra sı nın ya xın dan iş ti ra-
kı ilə ke çi ri lə cək Su Həf tə-
si nə dün ya nın 40-dan çox 
öl kə sin dən, bey nəl xalq və 
re gional təş ki lat lar dan, nü-
fuz lu elm mər kəz lə rin dən 
alim və mü tə xəs sis lər qa tı-
la caq dır.  Həf tə çər çi və sin-
də Dün ya Su Şu ra sı İda rə 
He yə ti nin 61-ci ses si ya sı və 
smart top lan tı ke çi ri lə cək-
dir. BMT-nin “Da vam lı İn-

ki şaf Məq səd lə ri-2030” hə-
dəfl  ə rin dən bi ri olan “Tə miz 
su və sa ni ta ri ya” hə də fi  ni 
dəs tək lə yən Su Həf tə si pe şə-
kar dis kus si ya la rın, iş gü zar 
gö rüş lə rin təş ki li ba xı mın-
dan da  əl ve riş li mə kan ola-
caq dır.

2017-ci il də “Şol lar-Ba-
kı Su Qur ğu la rı Komp lek-
si”nin is tis ma ra ve ril mə si-
nin 100 ili ta mam olur. Ba kı 
şə hə ri nin in ki şa fı na müs təs-
na töh fə lər ve rən bu la yi hə  
Azər bay ca nın su tə sər rü fa tı 
ta ri xin də mü hüm ha di sə, 
bö yük nailiy yət sa yı lır. Su 
həf tə si çər çi və sin də “Şol lar-
Ba kı Su Qur ğu la rı Komp lek-

si”nin 100 il li yi ilə əla qə dar 
“Azər su” ASC tə rə fi n dən bir 
sı ra təd bir lə rin təş ki li nə zər-
də t u tul muş dur.

 16 mart 2017-ci il ta-
ri xin də “Azər su” ASC və 
Azər bay can Mil li Elm lər 
Aka de mi ya sı nın bir gə təş-
ki lat çı lı ğı ilə bey nəl xalq 
el mi-prak ti ki konf rans ke-
çi ri lə cək.  Konfrans da “Su 
təc hi za tı, tul lan tı su la rı və 
qə dim – ta ri xi su qur ğu la rı”, 
“Su eh  ti yat la rı və s u dan is ti-
fa də, “İq lim də yiş mə lə ri və 
ət raf mü hit” möv zu la rın da 
ses si ya lar t əş kil ed i lə cək dir.

Yu bi ley təd bir lə ri çər-
çi və sin də “Şol lar-100” 
möv zu sun da rəsm və fo-
to sər gi lər ke çi ri lə cək, təd-
bir iş ti rak çı la rı nın Şol lar su 
mən bə yi nə və Cey ran ba tan 
Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci 
Qur ğu lar Komp lek si nə sə-
fər lə ri t əş kil o lu na caq dır.

Mü sa bi qə nin məq sə di bir əs rin 
ya di ga rı olan Şol lar-Ba kı su qur ğu-
la rı komp lek si nin Ab şe ron ya rı ma-
da sı nın fa si lə siz və key fi y yət li iç mə li 
su tə mi na tın da ro lu nun ic ti maiy yə-
tə çat dı rıl ma sın da pe şə kar jur na list 
əmə yi ni sti mul laş dır maq dır.

Mü sa bi qə nin qay da la rı na gö-
rə  elan olu nan gü nə dək ən azı bir il 
müd də tin də küt lə vi in for ma si ya va-
si tə lə rin də (qə zet, jur nal, in for ma si ya 
agent lik lə ri) fa si lə siz ça lı şan şəxs lər 
mü sa bi qə də iş ti rak edə bi lər lər. 

Mü sa bi qə də I yer üçün 1000 ma-
nat, II yer üçün 800 ma nat, III yer 

üçün 600 ma nat məb lə ğin də mü ka fat 
nə zər də tu tu lur. Bun dan əla və, 15 ya-
zı müəl li fi  nə hə vəs lən di ri ci mü ka fat 
ve ri lə cək dir.

Qa lib lər Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti ya nın da KİVDF-nin və 
“Azər su” ASC-nin  xü su si dip lo mu ilə 
təl tif olu na caq lar.

Ба кы да Бей нял халг Су Щяф тя си ке чи ри ля ъяк

“Шол лар-Ба кы су гур ьу ла ры комп лек си - 100 ил: ябя ди 
щя йат мян бя йи” мюв зу сун да мц са би гя кечирилир
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“Azər su” ASC və Azər-
bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti ya nın da Küt lə vi 
İn for ma si ya Va si tə lə ri nin 
İn ki şa fı na Döv lət Dəs tə-
yi Fon du (KİVDF) “Şol lar-
Ba kı su qur ğu la rı komp-
lek si - 100 il: əbə di hə yat 
mən bə yi” möv zu sun da mü-
sa bi qə elan et miş dir. 

14-18 mart 2017-ci il ta rix lə rin də Ba kı şə hə rin də 
“Su nəin ki hə yat mən bə yi dir, hətt  a hə ya tın özü dür” 
de vi zi al tın da Bi rin ci Ba kı Bey nəl xalq Su Həf tə si ke-
çi ri lə cək dir.
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“Azər su” ASC-nin sədr 
müavi ni Eti bar Məm mə-
dov İs lam İn ki şaf Ban kı nın 
öl kə miz də hə ya ta ke çi ri lən 
inf rast ruk tur la yi hə lə rin-
də ya xın dan iş ti rak et di yi ni 
xa tır la da raq ban kın 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 lə rin də iş ti ra kı nı 
yük sək qiy mət lən dir miş dir. 
Səhm dar Cə miy yə tin sədr 
müavi ni  “Azər bay ca nın 6 
ra yo nun da mil li su təc hi-
za tı və ka na li za si ya proq-
ra mı la yi hə si” çər çi və sin də 

Tər tər, Gə də bəy, Daş kə sən, 
As ta ra şə hər lə rin də iç mə li 
su və ka na li za si ya sis tem lə-
ri nin ye ni dən qu rul ma sı is-
ti qa mə tin də gö rül müş iş lər 
ba rə də mə lu mat ver miş dir. 
Qeyd olun muş dur ki, ar tıq 
Tər tər 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 mış, Gə də bəy, 
Daş kə sən və As ta ra şə hər-
lə rin də ti kin ti-qu raş dır ma 
iş lə ri qra fi  kə uy ğun da vam 
et di ri lir. 2017-ci il də isə da ha 
bir şə hər də - Qa zax da 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 na 
baş la nıl ma sı nə zər də tu tu-
lur.    
İs lam İn ki şaf Ban kı nın 

Mər kə zi Asi ya və Av ro pa 
üz rə me ne ce ri El va lid Ha-
mur “Azər bay ca nın 6 ra yo-
nun da mil li su təc hi za tı və 
ka na li za si ya proq ra mı la yi-
hə si””nin  ic ra sın dan ra zı-
lı ğı nı və təm sil et di yi bank 

bun dan son ra da Azər bay-
can da iç mə li su və ka na li-
za si ya inf rast ruk tur la rı nın 
ye ni dən qu rul ma sı la yi hə-
lə rin də iş ti rak et mək də ma-
raq lı  olduğunu bildirmişdir.

Gö rüş də “Azər bay ca nın 6 
ra yo nun da mil li su təc hi za tı 
və ka na li za si ya proq ra mı la-
yi hə si”nin ic ra sı və pers pek-
tiv iş lər haq qın da ət rafl  ı mü-
za ki rə lər apa rıl mış dır.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə tin də Azər bay can da 
sə fər də olan İs lam İn ki şaf Ban kı nın nü ma yən də he yə ti 
ilə gö rüş ke çi ril miş dir.

Ис лам Ин ки шаф Бан кы  “Азяр су” АСЪ иля 
ямякдашлыгда мараглыдыр

 “Azər su” ASC-nin 
səd ri nin müavi ni Eti bar 
Məm mə dov “Su təc hi za tı 
və ka na li za si ya in ves ti si ya 
proq ra mı” çər çi və sin də gö-
rül müş iş lər ba rə də mə lu-
mat ver miş dir. Göy çay və 
Bey lə qan şə hər lə rin də  şə bə-
kə lə ri nin ta ma mi lə ye ni dən 
qu rul ma sı nə ti cə sin də əha-
li nin iç mə li su və ka na li za si-

ya xid mət lə rin dən is ti fa də si 
yax şı laş  dırıldığını bildirən 
E.Məmmədov di gər şə hər-
lər də isə ti kin ti-qu raş dır ma 
iş lə ri qra fi  kə uy ğun da vam 
et di ri ldiyini söylədi.

Asi ya İn ki şaf Ban kı nın 
Mər kə zi və Qər bi Asi ya De-
par ta men ti nin Şə hər sal ma 
və Su Şö bə si nin di rek to ru 
Yonq Ye nin “Su Təc hi za tı 

və Ka na li za si ya İn ves ti si ya 
Proq ra mı”nın ic ra sın dan ra-
zı lı ğı nı bil dir miş və əla və et-
miş dir ki, təm sil et di yi bank 
bun dan son ra da Azər bay-
can da iç mə li su və ka na li-
za si ya inf rast ruk tur la rı nın 
ye ni dən qu rul ma sı  la yi hə lə-
ri nin ma liy yə ləş di ril mə sin də 
iş ti rak et mək də ma raq lı dır.

Gö rüş də “Su Təc hi za tı 
və Ka na li za si ya İn ves ti si-
ya Proq ra mı”nın ic ra sı və 
növ bə ti mər hə lə lər də ma-
liy yə ləş di ri lə cək la yi hə lər 
haq qın da ət rafl  ı mü za ki rə lər 
apa rıl mış dır.

 Qeyd edək ki, Azər bay-
can hö ku mə ti nin  Asi ya İn ki-
şaf Ban kı ilə bir gə ma liy yə-
ləş dir di yi “Şə hər su təc hi za tı 
və ka na li za si ya la yi hə si” və 
“Su təc hi za tı və ka na li za-
si ya in ves ti si ya proq ra mı” 
çər çi və sin də Göy çay, Ağ daş, 
Bey lə qan və Ağ ca bə di şə hər-
lə ri nin su təc hi za tı və ka na li-
za si ya sis tem lə ri nin ye ni dən 
qu rul ma sı nə zər də tu tu lur. 
Bu la yi hə çər çi və sin də Göy-
çay və Bey lə qan  şə hər lə rin-
də su və ka na li za si ya şə bə kə-
lə rin  ti kin ti si ba şa çat mış dır. 
Ha zır da Göy çay şə hə rin də 
tul lan tı su tə miz lə yi ci qur-
ğu nun ti kin ti si da vam et di-
ri lir. Bey lə qan şə hə rin də isə 
tul lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu-
nun ti kin ti si növ bə ti mər hə-
lə də hə ya ta ke çi ri lə cək dir. 
Ağ daş şə hə rin də iç mə li su 
və ka na li za si ya şə bə kə lə ri-
nin ti kin ti si üz rə iş lə ri n bö-
yük his sə si ye kun laş mış dırş. 
Ağ ca bə di şə hə rin də isə la yi-
hə nin ic ra sı na 2016-cı ilin so-
nun da baş la nıl mış dır.

Аси йа Ин ки шаф Бан кы нын нц ма йян дя 
ще йя ти иля эю рцш ке чи рил миш дир

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə tin də Azər bay-
can da sə fər də olan Asi ya İn ki şaf Ban kı nın Mər kə zi və 
Qər bi Asi ya De par ta men ti nin Şə hər sal ma və Su Şö bə-
si nin  di rek to ru  Yonq Ye nin baş çı lıq et di yi  nü ma yən də 
he yə ti ilə gö  rüş k e çi ril miş dir.
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Qə sə bə yə iç mə li su yun 
ve ril mə si mə ra si min də Ha-
cı qa bul Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti baş çı sı nın bi rin ci 
müavi ni Əs lan Sə mə dov 
böl gə lər də hə ya ta ke çi ri lən 
inf rast ruk tur la yi hə lə ri nin 
əhə miy yə tin dən da nış mış, 
öl kə rəh bər li yi nin şə hər və 
ra yon mər kəz lə ri ilə ya na şı, 
kənd lə rin də iç mə li su təc hi-
za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı nı 

daim diq qət də sax la dı ğı nı 
vur ğu la mış dır .

“Azər su” ASC-nin “Bir-
ləş miş Su ka nal” MMC di-
rek to ru nun müavi ni Ra-
min Sa dı qov kənd ya şa yış 
mən tə qə lə ri nin iç mə li su ya 
olan tə lə ba tı nın ödə nil mə si 
məq sə di ilə hə ya ta ke çi ri lən 
la yi hə lər ba rə də mə lu mat 
ver miş və bu təd bir lə rin gə-
lə cək də də da vam et di ri lə-
cə yi ni diq qə tə çat dır mış dır: 
“Azər bay can Res pub li ka sı-

nın Pre zi den ti cə nab İl ham 
Əli ye vin əha li nin iç mə li su 
ilə tə mi na tı nın yax şı laş-
dı rıl ma sı ba rə də tap şı rıq-
la rı na uy ğun ola raq böl-
gə lər də ge niş miq yas lı iş lər 
hə ya ta ke çi ri lir. Bir ne çə 
il ön cə Ha cı qa bul şə hə rin-
də ye ni la yi hə ic ra edil miş, 
şə hər də uzun il lər möv cud 
ol muş iç mə li su prob le mi 
həl li ni tap mış dır. Növ bə ti 

mər hə lə də kənd və qə sə bə-
lə rin iç mə li su təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı nə zər də 
tu tul muş dur. Hey dər Əli-
yev Fon du nun “Re gional 
İn ki şaf” İc ti mai Bir li yi nə  
və “Azər su” ASC-yə da xil 
ol muş mü ra ciət lər əsa sın da 
Ha cı qa bul ra yo nu nun Na-
va hı qə sə bə sin də ye ni la yi-
hə nin ic ra sı na baş la nıl mış 
və qı sa müd dət də ti kin ti-
qu raş dır ma iş lə ri ye kun laş-
mış dır”.

Təd bir də çı xış edən qə-
sə bə sa kin lə ri iç mə li su 
prob le mi nin həl li nə gös tə ri-
lən dəs tə yə gö rə Pre zi dent 
İl ham Əli ye və, Hey dər Əli-
yev Fon du nun pre zi den ti 
Meh ri ban xa nım Əli ye va ya 
min nət dar lıq la rı nı bil dir-
miş lər.

Qeyd edək ki, Ha cı qa bul 

ra yo nu nun Na va hı qə sə bə si-
ni iç mə li su ilə tə min et mək 
üçün mən bə ola raq Kür-Ba kı 
su kə mə ri se çil miş dir. Bu kə-
mər dən Na va hı qə sə bə si nə 
müx tə lif diametr li po lieti-
len bo ru lar la 2,4 km ma gist-
ral su xətt  i çə kil miş dir. Ey ni 
za man da qə sə bə da xi lin də 
5 km ye ni su şə bə kə si ya ra-
dıl mış, 300-ə ya xın ün va na 
bir ləş mə ve ril miş dir. Bu nun-
la da 2300 nə fər əha li si olan 
qə sə bə nin iç mə li su təc hi za tı 
yax şı laş dı rıl mış dır. 

Ha cı qa bul ra yo nu nun 
Na va hı qə sə bə sin də 1980-
ci il lər də ya ra dıl mış su təc-
hi za tı sis tem lə ri uzun il lər 
is tis mar olun du ğun dan ya-
rar sız və ziy yə tə düş müş və 
qə sə bə ni tam əha tə et mir di. 
Odur ki, sa kin lə rin bö yük 
ək sə riy yə ti iç mə li su ya olan 
tə lə ba tı nı fər di qay da da 

ödə mək məc bu riy yə tin də 
qal mış dır.

Qeyd edək ki, Hey dər 
Əli yev Fon du nun “Re-
gional İn ki şaf” İc ti mai Bir-
li yi nə  və “Azər su” ASC-yə 
böl gə lər dən da xil ol muş 
mü ra ciət lər əsa sın da 5 ra-
yon da 13 kən din iç mə li su 
təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl-

ma sı Səhm dar Cə miy yə tin 
Tə xi rə sa lın maz Təd bir lər 
Pla nı na da xil edil miş və hə-
min kənd lər də la yi hə lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si nə baş la-
nıl mış dır.  Xaç maz ra yo nu-
nun Qa ra dağ lı, Alıc qış laq, 
Çi lə gir, Ma naf-Oba, Se yid-
lər, Aşa ğı Lə gər və Gü la lan, 
Ağ su ra yo nu nun Ela bad və  
Ye ni lik, Şab ran ra yo nu nun 
Tə zə kənd və Də və çi, İs ma-
yıl lı ra yo nu nun Kürd ma şı  
kənd lə rin də  hə ya ta ke çi ril-
miş la yi hə lər çər çi və sin də 
hə min ya şa yış mən tə qə lə-
rin də ye ni iç mə li su təc hi za-
tı sis tem lə ri ya ra dıl mış dır. 
Ümu mi lik də 5 ra yo nun 13 
kənd və qə sə bə sin də 30 km-
dən ar tıq su xətt  i çə kil miş-
dir. Bu la yi hə lər dən hə min 
ya şa yış mən tə qə lə ri nin 10 
min dən çox sa kin fay da lan-
mış dır. 

Ща ъы га бул ра йо ну нун На ва щы гя ся бя си нин 
ич мя ли су тяъ щи за ты йах шы лаш ды рыл мыш дыр

 “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti Azər bay can Res-
pub li ka sı re gion la rı nın so sial-iq ti sa di in ki şa fı Döv lət 
Proq ram la rı na uy ğun ola raq iç mə li su ça tış maz lı ğı mü-
şa hi də edi lən kənd lə rin su təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma-
sı təd bir lə ri ni da vam et di rir. Hey dər Əli yev Fon du nun 
“Re gional İn ki şaf” İc ti mai Bir li yi nə və “Azər su” ASC-yə 
da xil ol muş mü ra ciət lər əsa sın da Ha cı qa bul ra yo nu nun 
iç mə li su prob le min dən əziy yət çə kən Na va hı qə sə bə sin də  
la yi hə ic ra edil miş və qə sə bə də ye ni  su təc hi za tı sis tem-
lə ri  y a ra dıl mış dır.
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“Azər su” ASC tə rə fi n dən 
zə ru ri iş lər apa rı la raq say-
ca 8-ci - “Su say ğac la rı nın 
plomb lan ma sı (qu raş dı rıl ma 
və ya də yiş di ril mə si nə) dair 
mü ra ciəti" elekt ron xid mə ti-
nin gös tə ril mə si nə baş la nıl-
mış dır. İs teh lak çı lar bun dan 
son ra www.e-gov.az  por ta-
lı və www.azer su.az   say tı 
üzə rin dən rəs mi for ma da su 
say ğac la rı nın plom bu nun 
qu raş dı rıl ma sı və ya də yiş di-
ril mə si üçün elekt ron xid mət 
va si tə si lə mü ra ciət edə bi lə-

cək lər. 
Xid mət qey diy yat lı ol du-

ğu üçün abo nent lər ilk növ-
bə də "Elekt ron hö ku mət" 
por ta lın da təq dim edi lən 
auten ti fi  ka si ya va si tə lə rin-
dən bi ri ilə qey diy yat dan 
keç mə li dir. Bun dan son ra 
is ti fa də çi ona təq dim olu-
nan elekt ron ün van da açı lan 
ek ran da “Su say ğac la rı nın 
plomb lan ma sı (qu raş dı rıl ma 

və ya də yiş di ril mə si nə) dair 
mü ra ciəti" elekt ron xid mə-
ti se çil mə li, təq dim edi lən 
pən cə rə də abo nent ko du, 
mü ra ciətin sə bə bi, əla qə ya-
rat maq üçün te le fon, e-mail 
ün va nı və s. da xil et mə li-
dir. Da xil edi lən mə lu mat-
lar düz gün dür sə “Təs diq lə” 
düy mə si se çi lir və ek ran da 
"Mü ra ciəti niz qey diy ya ta 
alın dı. Xid mə ti miz dən is ti-

fa də et di yi niz üçün si zə tə-
şək kür edi rik" mə lu ma tı ek-
ran da gös tə ri lir. (Mü ra ciət 
qay da sı ba rə də ət rafl  ı mə lu-
mat www.e-gov.az  por ta lın-
da yer ləş di ril miş dir).

Mü ra ciət qey diy ya ta alın-
dıq dan son ra abo nen tin ün-
va nın da Su ka nal ida rə si nin 
nü ma yən də si tə rə fi n dən say-
ğa ca ba xış ke çi ri lə rək zə ru ri 
təd bir lər gö rü lür.

“Су сайьаъларынын пломбланмасына даир мцраъият" 
електрон хидмяти истифадяйя верилмишдир

“Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti is teh-
lak çı la ra gös tə ri lən 
müş tə ri  xid mət lə ri-
nin asan laş dı rıl ma sı, 
bu sa hə də şəff  afl  ı ğın 
və ope ra tiv li yin tə-
min edil mə si məq sə di-
lə müasir in for ma si ya 
tex no lo gi ya la rının tət-
bi qi ni d a vam e t di rir. 

“Azər su” ASC-nin son 
il lər bey nəl xalq əla qə lə ri ni 
ge niş lən dir mə si nə zə rə alı-
na raq iş çi lə rin xa ri ci dil bil-
mə ba ca rıq la rı nın ar tı rıl ma-
sı na zə ru rət ya ran mış dır. Bu 
məq səd lə ye ni Tə lim-Təd ris 
Mər kə zin də Səhm dar Cə-
miy yə tin əmək daş la rı üçün 
“Xü su si sü rət lən di ril miş in-
gi lis di li tə lim proq ra mı” ke-

çi ril miş dir.
İn gi lis di li tə li min də iş-

ti rak et mək üçün 263 nə fər 
mü ra ciət et miş və il kin mər-
hə lə də 26 nə fər se çi lə rək tə-
lim lə rə cəlb olun muş dur. Tə-
lim lər həf tə də 3 gün ol maq la 
3 qrup şək lin də ke çi ril miş-
dir. Müasir for ma və me tod-
lar əsa sın da təş kil olun muş 
tə lim də  nə zə ri ədə biy yat la 

ya na şı, can lı da nı şıq üsul la-
rı, vi deo və audio ma te rial-
lar dan is ti fa də olun muş dur.

Tə limin so nun da hər 
qru pun dərs ma te rial la rı na 
mü va fi q ağır lıq də rə cə si nə 
gö rə ye kun bi lik yox la ma sı 
ke çi ril miş və il kin im ta han 
ilə ye kun im ta ha nın nə ti-
cə lə ri ilə bağ lı mü qa yi sə li 
təh lil apa rıl mış dır. Müəy-
yən edil miş dir ki, tə lim iş-

ti rak çı la rı nın 12 nə fə ri bir 
üst sə viy yə yə keç mə yə nail 
ol muş lar. On lar dan 5 nə fə-
ri “in ter me diate”, 5 nə fə ri 
“up per-in ter me diate”,  2 nə-
fə ri “ad van ced” sə viy yə si nə 
yük səl miş lər.

Xü su si sü rət lən di ril miş 
in gi lis di li tə lim proq ra mı” 
üz rə tə lim lə rin bun dan son-
ra da da vam et di ri lə cə yi nə-
zər də tu tul muş dur.

Мцтяхяссисляр цчцн ин эи лис ди ли курслары тяшкил олунмушдур
Kadr ha zır lı ğı və iş çi lə rin pe şə kar lı ğı nın ar tı rıl ma-

sı, tə lim-təd ris işi nin gü nün tə ləb lə ri sə viy yə sin də qu-
rul ma sı “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin priori tet 
və zi fə lə rin dən dir. Bu məq səd lə Səhm dar Cə miy yət tə rə-
fi n dən Ba kı şə hə rin də və re gion lar da mü tə ma di ola raq 
tə lim lər ke çi ri lir, ye ni tex no lo gi ya la rın və  müasir ida-
rəet mə  sis tem lə ri nin öy rə nil mə si məq sə di ilə iş çi lər xa-
ri ci ö l kə lə rə e zam o lu nur lar.
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Azər su CİS “Azər su” 
ASC-nin ba lan sın da olan 
iç mə li və tul lan tı su la rı nın, 
həm çi nin ya ğış su la rı inf-
rast ruk tur la rı nın coğ ra fi  
in ven tar la rı nı, şə bə kə ana-
liz lə ri ilə mo del ləş dir mə 
iş lə ri ni özün də bir ləş di rən 
bir sis tem dir.  Baş qa söz lə, 
bu sistemin köməyilə bü tün 
növ ye ral tı və ye rüs tü inf-
rast ruk tu ra aid in for ma si-
ya la rın va hid mə lu mat mər-
kə zin də top la nıl ma sı tə min 
edi lir.

Ötən müd dət ər zin də 
“Azər su” ASC-nin ba lan sın-
da olan 13413 km iç mə li su 
şə bə kə si, 5575 km tul lan tı su 
şə bə kə si, 114  km ya ğış su-
la rı xət lə ri, 7500 ədəd qur ğu 
və qur ğu komp lek si haq qın-
da mə lu mat lar sis te mə da xil 
edil miş dir.  Ey ni za man da 

17305 km yol və 430 min 
bi na-ti ki li mə lu mat la rı vek-
tor laş dı rı la raq CİS-in elekt-
ron xə ri tə si nə da xil edil miş-
dir.   

Sis te min kö mə yi ilə la yi-
hə lən dir mə iş lə ri, su təc hi-
za tı və ka na li za si ya sis tem-
lə ri nin möv cud və ziy yə ti 
də qiq qiy mət lən di ri lir, şə-
bə kə lər də baş ve rən qə za lar 
dər hal sis tem də qey diy ya ta 
alı nır. Bu nun la da iç mə li su 
və ka na li za si ya inf rast ruk-
tu ru nu va hid mər kəz dən 
ida rə et mək,  ti kin ti və is tis-
mar sa hə lə rin də ida rəet mə 
fəaliy yə ti ni hə ya ta ke çir mək 
müm kün olur.

Azər su CİS mə lu mat ba-
za sı na əsas la na raq bü tün 
növ inf rast ruk tu ra aid mə-
lu mat la rı da xil et mə, re dak-
tə et mə, sor ğu və ana liz lər 

ha zır la maq im ka nı olan 
“GeoS PA TİAList”,  VEB üzə-
rin dən mə lu mat la rın ema lı-
nı və müx tə lif sor ğu la rı hə-
ya ta ke çi rən “VEB Xə ri tə”, 
şə bə kə və qur ğu lar da baş 
ve rən qə za la rın iz lə nil mə si 
və mə lu mat la rın da xil edil-
mə si üçün “Qə za ya nə za rət 
sis te mi”,  Ti kin ti la yi hə lə ri ni 
iz lə mək üçün “İc ra sxem-
lə ri nə nə za rət”, “Ti kin ti yə 
nə za rət”, Bi na və abo nent 
mə lu mat la rı nın top la nıl ma-
sı və di gər sis tem lər lə in teq-
ra si ya sı nı tə min et mək üçün 

“Bi na/kim lik”,  iri diametr li 
say ğac la ra və su yun key fi y-
yə ti nə nə za rət et mək üçün 
“Key fi y yə tə nə za rət” la yi hə-
lə ri t ət biq ed il mək də dir.

Qeyd edək ki, Azər su CİS 
la yi hə si 2012-ci il də “Bent-
ley Bey nəl xalq La yi hə Mü-
sa bi qə si nin qa li bi ol muş,  
2013-cü il də Geos pa tial 
World App li ca tion Ex cel len-
ce və SE GUS-2013  İn tel lek-
tual inf rast ruk tur və Coğ ra fi  
İn for ma si ya Sis tem lə ri konf-
ran sın da mü ka fat lar qa zan-
mış dır.

2016-cı il də “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə ti 
abu nə çi lə ri nin sa yı 36 min  
və ya 2,6 faiz art mış dır. 01 
yan var 2017-ci il ta ri xi nə öl kə 
üz rə 1413661 abu nə çi su  və  
ka na li za si ya xid mət lə ri nin  
is ti fa də çi si ki mi qey diy ya-
ta alın mış dır. Abo nent lə rin 
1354783-ü və ya 95,8 faizi ni 
əha li, 58878-i və ya 4,2 faizi-
ni isə qey ri-əha li qru pu abu-
nə çi lə ri təş kil edir. He sa bat 

döv rün də əha li qru pu abu-
nə çi lə ri nin sa yı 33 min və 
ya 2,5 faiz, qey ri-əha li qru pu 
abu nə çi lə ri nin sa yı isə 3 min 
və ya 5,6 faiz art mış dır.
İl ər zin də abu nə çi sa yın-

da ar tım əsa sən ye ni la yi hə-
lə rin ic ra sı nə ti cə sin də is teh-
lak çı la rın mər kəz ləş di ril miş 
su təc hi za tı və ka na li za si ya 
şə bə kə lə ri nə qo şul ma sı, iç-
mə li su və ka na li za si ya xid-
mət lə rin dən qey ri-qa nu ni 
is ti fa də hal la rı nın aş kar la na-
raq qey diy ya ta alın ma sı he-
sa bı na baş ver miş dir.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə tin də in for ma si-
ya və kom mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rı nın bey nəl xalq 
stan dart la ra uy ğun in ki şaf et di ril mə si və mo dern ləş-
di ril mə si əsas və zi fə ki mi müəy yən ləş dir miş dir. Cə-
miy yət də biz nes əmə liy yat la rı nın av to mat laş dı rıl ma-
sı is ti qa mə tin də hə ya ta ke çi ril miş la yi hə lər ara sın da 
coğ ra fi  in for ma si ya sis tem lə ri (CİS) xü su si əhə miy yət 
kəsb edir. 

"Азяр су" АСЪ-дя Ъоь ра фи Ин фор ма си йа Сис тем ля ри нин тят би ги эе ниш ля нир

Аbu nə çi lə rin sa yı 1 milyon 414 minə çat mış dır dö ü d h li b
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2016-cı il də “ASAN xid-
mət” mər kəz lə rin də fəaliy-
yət gös tə rən “Azər su” ASC-
nin  xid mət böl mə lə ri nə 
və tən daş lar tə rə fi n dən müx-
tə lif mə sə lə lər lə bağ lı 26565 
mü ra ciət edil miş dir. Mü ra-
ciət lə rin 7905-i smart kart-
la ra yük lə mə lər haq qın da 
mə lu ma tın ve ril mə si, 5694-
ü ya rar sız və ziy yə tə düş-
müş smart kart la rın bər pa sı, 
4652-i abo nent mə lu mat la rı-
na də yi şik lik lə rin edil mə si 
ilə bağ lı ol muş dur. Bu nun la 
ya na şı, məc bu ri köç kün qru-
pu na aid abo nent lə rin li mit-
lə ri nin smart-kar ta yük lən-
mə si ilə bağ lı 2156, ödə niş lə 
bağ lı 1907, borc lar haq qın da 

mə lu mat la rın ve ril mə si ilə 
bağ lı 2113, di gər mə sə lə lər-
lə bağ lı  2138 mü ra ciət da xil 
ol muş dur. Ən çox mü ra ciət 
(7382) Sa bun çu ra yo nun da-
kı 4 say lı “ASAN xid mət” 
mər kə zin də qey də alın mış-
dır.

Qeyd edək ki, “ASAN 

xid mət” mər kəz lə rin də 
“Azər su” ASC-nin müş tə ri 
xid mət lə ri nin gös tə ril mə si-
nə 2014-cü ilin may ayın dan 
baş la nıl mış dır. 2014-cü il də 
10013, 2015-ci il də 17108 və 
2016-cı il də 26565 ol maq la, 
ümu mi lik də 53686 mü ra ciət 
da xil o l muş dur. 

“Азяр су” АСЪ-нин мцштяри хидмятляри иля баьлы 
“АСАН хид мят”-я 26565 мц ра ъият едил миш дир

“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nin Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti ya nın da Və tən daş-
la ra Xid mət və So sial İn-
no va si ya lar üz rə Döv lət 
Agent li yi nin “ASAN xid-
mət” mər kəz lə rin də təm sil 
olun ma sı is teh lak çı la ra 
gös tə ri lən müş tə ri  xid-
mət lə ri nin asan laş dı rır və 
bu sa hə də şəff  afl  ı ğın  ar tı-
rıl ma sı nı tə min edir. 2016-
cı il də ASAN xid mət” mər-
kəz lə ri nin əha tə dairə si nin 
ge niş lən mə si da ha bö yük 
is teh lak çı qrup la rı nın  
“Azər su” ASC-nin təq dim 
et di yi  xid mət lər dən is ti fa-
də si nə şə rait ya rat mış dır.

15 yan var 2017-ci il ta-
ri xin dən eti ba rən Azər-
bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti ya nın da Və tən-
daş la ra Xid mət və So sial 
İn no va si ya lar üz rə Döv lət 
Agent li yi nin 1 say lı “ASAN 
kom mu nal” mər kə zi və tən-
daş la ra xid mət gös tər mə yə 

baş la mış dır. Pi lot la yi hə 
çər çi və sin də 1 say lı “ASAN 
Kom mu nal” mər kə zi nin 
xid mət lə rin dən il kin mər-
hə lə də Ba kı şə hə ri nin Nə si-
mi, Nə ri ma nov və Bi nə qə di 
ra yon la rın da qey diy yat da 
olan sa kin lər ya rar la na bi-
lə cək lər. Mər kəz də “Azə-

ri şıq” ASC, “Azər su” ASC, 
“Azə ri qaz” İB tə rə fi n dən 45 
növ xid mət gös tə ri lə cək.

Ya xın gə lə cək də pay-
taxt da da ha 2 “ASAN 
Kom mu nal” mər kə zi nin 
is ti fa də yə ve ril mə si nə zər-
də tu tul muş dur.  2 say lı 
“ASAN kom mu nal” Mər-
kə zi Ba kı də mir yo lu vağ-
za lın da, 3 say lı Mər kəz isə 
Uk ray na dairə si ya xın lı-
ğın da yer lə şə cək. Bu mər-
kəz lər də də və tən daş la ra 
yük sək sə viy yə də xid mət 
gös tər mək üçün bü tün şə-
rait ya ra dı la caq.

Qeyd edək ki, Azər bay-
can Res pub li ka sı Pre zi den-
ti nin 4 may 2016-cı il 890 
nöm rə li Fər ma nı ilə əha li-
yə kom mu nal sa hə də xid-

mət lə rin gös tə ril mə sin də 
ida rəet mə nin op ti mal laş-
dı rıl ma sı və şəff  afl  ı ğın ar-
tı rıl ma sı, “ASAN xid mət” 
təc rü bə si nin di gər xid mət 
sa hə lə rin də tət biq edil mə-
si, xid mət lə rin da ha key-
fi y yət li, ra hat və in no va-
si ya la rın tət bi qi ilə hə ya ta 
ke çi ril mə si və bu sa hə də 
və tən daş məm nun lu ğu nun 
tə min olun ma sı məq sə di ilə 
“ASAN Kom mu nal” mər-
kəz lə ri nin ya ra dıl ma sı tap-
şı rı lı mış dır.

28 de kabr 2016-cı il də 
Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti İl ham Əli-
ye vin iş ti ra kı ilə 1 say lı 
“ASAN Kom mu nal” mər-
kə zi nin rəs mi açı lı şı ol muş-
dur.

1 сай лы “АСАН Ком му нал” мяр кя зи фяалий йя тя баш ла мыш дыр


