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Ma  yın 29-da Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 

və xa  nı  mı, bi  rin  ci Av  ro  pa Oyun  la  rı Təş -

ki  lat Ko  mi  tə  si  nin səd  ri Meh  ri  ban Əli -

ye  va “Ba  kı-2015” Əmə  liy  yat Ko  mi  tə  si -

nin baş ofi   sin  də ya  ra  dı  lan şə  rait  lə ta  nış 

ol  muş  lar. Döv  lət baş  çı  sı  na mə  lu  mat ve -

ril  miş  dir ki, bi  rin  ci Av  ro  pa Oyun  la  rı  na 

ha  zır  lıq üçün cə  mi iki il ya  rım vaxt ay -

rıl  ma  sı  na bax  ma  ya  raq, Azər  bay  ca  nın 

bi  rin  ci xa  nı  mı Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın 

sədr  lik et  di  yi Təş  ki  lat Ko  mi  tə  si  nin, elə -

cə də Əmə  liy  yat Ko  mi  tə  si  nin sə  mə  rə  li 

fəaliy  yə  ti nə  ti  cə  sin  də ya  rış  la  rın yük  sək 

sə  viy  yə  də ke  çi  ril  mə  si üçün gö  rü  lən iş -

lər ar  tıq ba  şa çat  maq üz  rə  dir. Bi  rin  ci 

Av  ro  pa Oyun  la  rı ilə əla  qə  dar bü  tün 

nəq  liy  yat, qey  diy  yat, in  for  ma  si  ya, təh -

lü  kə  siz  lik və di  gər əmə  liy  yat  lar bu 

mər  kəz  dən ida  rə olu  na  caq. Mər  kəz  də 

yer  li və xa  ri  ci mü  tə  xəs  sis  lə  rin yük  sək 

sə  viy  yə  də xid  mət gös  tər  mə  lə  ri üçün 

hər cür şə  rait ya  ra  dıl  mış  dır. Ko  mi  tə  də 

yer  li və xa  ri  ci mü  tə  xəs  sis  lər  dən iba  rət 

1500-ə ya  xın iş  çi ça  lı  şır.

At  let  lə  rə xid  mət və id  man şö  bə  si 

ilə ta  nış  lıq za  ma  nı bil  di  ril  miş  dir ki, 

bü  tün id  man  çı  la  rın, məşq  çi  lə  rin yer -

ləş  mə  si və la  zı  mi id  man ava  dan  lı  ğı ilə 

tə  min edil  mə  si, həm  çi  nin on  la  rın təm -

sil olun  duq  la  rı öl  kə  lə  rin Mil  li Olim  pi -

ya ko  mi  tə  lə  ri  nin rəs  mi  lə  ri  nin qar  şı  lan -

ma  sı və yer  ləş  di  ril  mə  si bu  ra  dan ida  rə 

edi  lə  cək.

Tex  no  lo  ji Əmə  liy  yat  lar Mər  kə  zi və 

tex  no  lo  ji dəs  tək şö  bə  si də bi  rin  ci Av -

ro  pa Oyun  la  rı  na tam ha  zır  dır. Oyun -

la  rın ke  çi  ri  lə  cə  yi bü  tün ob  yekt  lər  də 

is  ti  fa  də edi  lə  cək tex  no  lo  ji ava  dan  lıq 

və oyun  la  rın ya  yı  mı da bu  ra  dan ida  rə 

olu  na  caq. 

Döv  lət baş  çı  sı və xa  nı  mı bi  rin  ci Av -

ro  pa Oyun  la  rı  nın ke  çi  ri  lə  cə  yi mə  kan -

lar və ümu  mi marş  ru  tun əks olun  du  ğu 

xə  ri  tə ilə də ta  nış ol  muş  lar. Oyun  lar 

za  ma  nı təh  lü  kə  siz  lik mə  sə  lə  lə  ri də 

yük  sək sə  viy  yə  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək.

Bir  gə Təh  lü  kə  siz  lik Əmə  liy  yat  la  rı 

Mər  kə  zi ilə ta  nış  lıq za  ma  nı mə  lu  mat 

ve  ril  miş  dir ki,  ilk Av  ro  pa Oyun  la  rın  da 

qi  tə öl  kə  lə  rin  dən min  lər  lə id  man  çı bu 

təd  bir  də iş  ti  rak edə  cək. At  let  lər  lə bir  gə 

oyun  la  rı iz  lə  mə  yə gə  lə  cək çox  lu say  da 

ta  ma  şa  çı və tu  rist axı  nı da göz  lə  ni  lir. 

Əsa s məqsəd hə  min id  man  çı  la  rın və 

ta  ma  şa  çı  la  rın təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min 

edil  mə  si  dir. Ümu  mi  lik  də, həm ya  rış -

la  rın ke  çi  rilə  cə  yi are  na  lar  da, həm də 

Av  ro  pa Oyun  la  rı  na da  xil olan marş -

rut  lar üz  rə 2400 ka  me  ra qu  raş  dı  rıl  mış -

dır. Bü  tün təh  lü  kə  siz  lik təd  bir  lə  ri  bu 

Mər  kəz  dən ida  rə edi  lə  cək. Bü  tün bun -

lar Av  ro  pa Oyun  la  rı ilə bağ  lı öl  kə  mi  zə 

gə  lən qo  naq  la  rın ra  hat  lı  ğı  nı tə  min et -

mək ba  xı  mın  dan önəm  li  dir.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev və xa  nı  mı 

Meh  ri  ban Əli  ye  va Oyun  lar Əmə  liy -

yat  la  rı  na Dəs  tək Mər  kə  zi ilə ta  nış ol -

muş  lar. Bu  ra  da bi  rin  ci Av  ro  pa Oyun -

la  rı Əmə  liy  yat Ko  mi  tə  si  nin bü  tün 

şö  bə  lə  ri  nin rəh  bər  lə  ri fəaliy  yət gös  tə -

rə  cək  lər. Əmə  liy  yat  la  rın yük  sək sə  viy -

yə  də hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si üçün mər  kəz 

24 saat iş  lə  yə  cək.

İyu  nun 12-dən 28-dək ke  çi  ri  lə  cək 

bi  rin  ci Av  ro  pa Oyun  la  rın  da 49 öl  kə -

dən 6000-dən ar  tıq at  let id  ma  nın 20 nö -

vü üz  rə mü  ba  ri  zə apa  ra  caq. İlk Av  ro  pa 

Oyun  la  rı Ba  kı  da 21 mə  kan  da ke  çi  ri  lə -

cək.  Av  ro  pa Oyun  la  rı Əmə  liy  yat Ko -

mi  tə  si  nin baş ofi   sin  də ya  ra  dı  lan şə  rait 

bu id  man təd  bi  ri  nin yük  sək sə  viy  yə  də 

ke  çi  ri  lə  cə  yi  nə bir da  ha tə  mi  nat ve  rir.

Xatırladaq ki, birinci Av  ro  pa Oyun -

la  rı  nın ke  çi  ril  mə  si ba  rə  də qə  rar 2012-ci 

il de  kab  rın 8-də Ro  ma  da Av  ro  pa Olim -

pi  ya Ko  mi  tə  si  nin 41-ci Baş As  samb  le -

ya  sın  da qə  bul edi  lib. Av  ro  pa Oyun  la -

rı  nın hər 4 il  dən bir ke  çi  ril  mə  si qə  ra  ra 

alı  nıb. İş  ti  rak  çı  lar ara  sın  da ke  çi  ril  miş 

giz  li səs  ver  mə nə  ti  cə  sin  də ilk Av  ro  pa 

Oyun  la  rı  nın Ba  kı  da təş  kil olun  ma  sı 

ba  rə  də qə  rar qə  bul edi  lib.

Азярбайъан Би рин ъи Ав ро па 
Ойун ла рына щазырдыр

Azər  bay  ca  nın ev sa  hib  li  yi edə -

cə  yi Bi  rin  ci  Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın 

açı  lı  şı  na sa  yı  lı gün  lər qa  lır.  Qı  sa 

müd  dət  də gö  rü  lən iş  lər bir da  ha təs -

diq  lə  yir ki, ilk Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın 

Ba  kı  da ke  çi  ril  mə  si öl  kə  miz  də ya -

şa  nan Olim  pi  ya hə  rə  ka  tı  na ve  ri -

lən də  yə  rin tə  za  hü  rü  dür. Dörd il  dən 

bir ke  çi  ri  lə  cək Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın 

stan  dart  la  rı məhz Azər  bay  can  da 

müəy  yən olu  na  caq.
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Pre zi dent İl ham Əli yev açı lış ses si-

ya sın da çı xış edə rək  öl kə mi zin Asi ya 

İn ki şaf Ban kı na 1999-cu il də qo şul-

du ğu nu və hə min vaxt dan sə mə rə li 

əmək daş lı ğın real nə ti cə lər ver di yi ni 

diq qə tə çat dır mış dır: “Biz iq ti sa diy-

ya tı mı zın müasir ləş mə si, əha li mi zin 

ya şa yış stan dart la rı nın yax şı laş-

dı rıl ma sın da xal qı mı zın səy lə ri nin 

da vam lı dəs tək lən mə si nə gö rə Asi ya 

İn ki şaf Ban kı na tə şək kü rü mü zü bil-

di ri rik. Əmi nəm ki, bi zim sə mə rə-

li əmək daş lı ğı mız da vam edə cək dir, 

çün ki Azər bay can da hə lə də is la hat-

la rın apa rıl ma sı, inf rast ruk tu run tək-

mil ləş di ril mə si və iq ti sa diy ya tı mı zın 

real sek to run da sər ma yə lə rin qo yu-

lu şu sa hə sin də gö rü lə cək iş lər çox-

dur. Bu gü nə dək Asi ya İn ki şaf Ban kı 

tə rə fi n dən Azər bay ca na 1,5 mil yard 

dol lar məb lə ğin də və sait ay rıl mış dır 

və de di yim ki mi, xal qı mız bu la yi hə-

lər dən bəh rə lən miş və hə min və sait 

da vam lı iq ti sa di in ki şa fı mı za xid mət 

et miş dir”.

Asi ya İn ki şaf Ban kı nın pre zi den ti 

Ta ke hi ko Na kao ban kın 2014-cü il də ki 

fəaliy yə ti ba rə də mə lu mat ver miş dir. 

Öl kə mi zin da vam lı iq ti sa di in ki şa fı nı 

qeyd edən Ta ke hi ko Na kao Azər bay-

ca nın sü rət lə də yi şə rək in ki şaf et di yi-

ni, əha li nin ri fah ha lı nın yük səl di yi nin 

şa hi di ol duq la rı nı ifa də et miş dir. Ey ni, 

za man da, eti bar lı tə rəf daş lar ki mi AİB 

ilə Azər bay can ara sın da bir gə hə ya ta 

ke çi ri lən la yi hə lə ri nin əhə miy yə ti ni 

qeyd edə rək bu əmək daş lı ğın di gər sa-

hə lər də də ge niş lə nə cə yi nə əmin li yi ni 

bil dir miş dir. Top lan tı da Asi ya və Sa kit 

okean re gionu nun in ki şaf po ten sialı, 

iq ti sa di in ki şa fın qo ru nub sax la nıl-

ma sı və  yox sul luq sə viy yə si nin azal-

dıl ma sı, in ki şaf edən Asi ya şə hər lə ri ni 

iq lim də yi şik lik lə ri nə da ha da ya nıq lı 

və hə yat üçün ya rar lı et mək, hər tə rəfl  i 

sə hiy yə xid mət lə ri ilə əha tə, gen der bə-

ra bər li yi və in no va si ya mə sə lə lə ri  ət ra-

fın da mü za ki rə lər apa rıl mış dır. 

Asi ya İn ki şaf Ban kı nın 48-ci il lik 

top lan tı sı nın Ba kı da ke çi ril mə si ba rə-

də qə rar 2012-ci ilin may ayın da Filip-

pinin paytaxtı Ma ni la da ban kın Rəh-

bər lər Şu ra sı nın yek dil qə ra rı ilə qə bul 

edil miş dir.  2013-cü il fev ra lın 19-da 

“Azər bay can Res pub li ka sı Hö ku mə ti 

və Asi ya İn ki şaf Ban kı ara sın da ban kın 

Rəh bər lər Şu ra sı nın 48-ci il lik top lan-

tı sı ilə bağ lı an laş ma me mo ran du mu” 

im za lan mış, hə min il  ma yın 22-də Pre-

zi dent İl ham Əli yev Təş ki lat Ko mi tə si-

nin ya ra dıl ma sı ba rə də Sə rən cam im-

za la mış dır. 

Asi ya İn ki şaf Ban kı nın Rəh bər lər 

Şu ra sı nın il lik top lan tı sı ki mi mü hüm 

bir təd bir Cə nu bi Qaf qaz re gionun da 

ilk də fə Azər bay can da ke çi ril miş dir. 

Top lan tı ya üzv öl kə lə rin yük sək sə-

viy yə li hö ku mət rəs mi lə ri, ma liy yə na-

zir lə ri, mər kə zi bank rəh bər lə ri, həm-

çi nin bey nəl xalq ma liy yə ins ti tut la rı 

və və tən daş cə miy yət lə ri nin təm sil çi-

lə ri, ta nın mış alim lər, eks pert lər, gənc 

mü tə xəs sis lər, ümu mi lik də 3000-dək 

nü ma yən də qa tıl mış, təd bir dün ya nın 

200-dək me dia or qa nı tə rə fi n dən ge niş 

işıq lan dı rıl mış dır. 

Qeyd edək ki, AİB Azər bay can-

da iç mə li su təc hi za tı və ka na li za si ya 

infrast 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 

də iş ti rak edir. “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, 

Ağ ca bə di və Ba la kən 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 lər çər çi və sin də Göy çay, Ağ-

daş və Bey lə qan şə hər lə rin də tikinti-

quraşdırma işləri davam etdirilir, Ağ-

ca bə di və Ba la kən şə hər lə rin də isə 

layihələrin icrasına hazırlıq görülür.

Аси йа Ин ки шаф Бан кы нын Рящ бяр ляр 
Шу ра сы нын ил лик топ лан ты сы кечирилмишдир

Ma yın 3-də Ba kı Konq res Mər kə-

zin də Asi ya İn ki şaf Ban kı nın Rəh-

bər lər Şu ra sı nın 48-ci il lik top lan tı-

sı nın açı lış ses si ya sı  ke çi ril miş dir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev, xa nı mı 

Meh ri ban Əli ye va və Asi ya İn ki şaf 

Ban kı nın pre zi den ti Ta ke hi ko Na-

kao təd bir də iş ti rak et miş lər. 
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Mə ra sim də çı xış edən 

“Azər su” ASC-nin səd ri 

Qorx maz Hü sey nov bil dir-

miş dir ki, Qo bus tan şə hə rin-

də iş lə rə baş lan ma sı xoş bir 

gü nə - bö yük döv lət xa di mi 

ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 

ana dan ol ma sı nın 92-ci il dö-

nü mü nə tə sa düf edir: “Hey-

dər Əli yev st ra te gi ya sı nın  

la yiq li da vam çı sı möh tə rəm 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 

hər bir ya şa yış mən tə qə si-

nin da ya nıq lı  və key fi y yət li 

iç mə li su ilə tə min edil mə si 

ba rə də tap şı rıq la rı na uy-

ğun ola raq bu gün 50-dən 

ar tıq ra yon da iç mə li su və 

ka na li za si ya la yi hə lə ri ic-

ra olu nur ki, bun la rın 40-da 

ti kin ti  iş lə ri nə baş la nıl-

mış dır. Ar tıq bu şə hər lə rin 

bə zi sin də la yi hə tam ba şa 

ça tıb, bə zi sin də iç mə li su 

şə bə kə si üz rə iş lər ye kun la-

şıb. Bu gün “Azər su” ASC-

nin si fa ri şi ilə 27-ci şə hər də 

- Qo bus tan da su təc hi za tı 

və ka na li za si ya sis tem lə ri-

nin ye ni dən qu rul ma sı üz rə 

ti kin ti iş lə ri nə baş la nı lır. 

Qo bus tan ra yo nun da iç-

mə li su mən bə lə ri məh dud-

dur, ra yon mər kə zin də və 

kənd lər də iç mə li su prob le-

mi mü şa hi də olu nur. Cə nab 

Pre zi dent qı sa müd dət də 

bu mə sə lə nin həll edil mə si 

tap şı rı ğı nı ver miş dir. Bu nu 

nə zə rə alıb və bu gün tə mə li 

qo yu lan la yi hə nin ic ra sı nı 

göz lə mə dən 2011-2012-ci il-

lər də döv lət büd cə si və saiti 

he sa bı na Qo bus tan şə hə ri-

nin iç mə li su təc hi za tı nın 

yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di-

lə Tə si kən di ya xın lı ğın da 2 

su bar te zian qu yu su qa zıl-

mış, Tə si və Bə dəl li də qal dı-

rı cı na sos stan si ya la rı, an-

bar lar ti kil miş, Qo bus tan 

şə hə ri nə qə dər 21 km uzun-

lu ğun da (325-220 mm po lad 

bo ru lar la) ma gist ral kə mər 

çə kil miş dir. Bu kə mər dən 

ar tıq ra yo nun Cəm cəm-

li, Ərəb qə dim və Göy də rə 

kənd lə ri nə su yun ve ril mə si 

tə min edil miş dir Bu gün ic-

ra sı na baş la nan ye ni la yi hə 

çər çi və sin də Qo bus tan şə hər 

əha li si 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 ni əsas lı 

şə kil də yax şı laş dı ra caq dır. 

İş lə rin 2 il müd də ti nə ba-

şa çat dı rıl ma sı nə zər də tu-

tu lur, am ma kol lek ti vi miz 

ça lı şa caq iş lə ri da ha tez ye-

kun laş dır sın”. 

Ra yon İc ra Ha ki miy yə-

ti nin baş çı sı Adil Məm mə-

dov Qo bus tan şə hə ri nin su 

təc hi za tı nın və ka na li za si ya 

sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul-

ma sı nın şə hə rin so sial-iq ti sa-

di in ki şa fı na töh fə ve rə cə yi ni 

qeyd et miş dir: “Möh tə rəm 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 

diq qət və qay ğı sı nə ti cə sin-

də son il lər Qo bus tan da bö-

yük qu ru cu luq-abad lıq iş lə ri 

gö rü lür. Ra yon əha li si nin 

kom mu nal prob lem lə ri nin 

həl li nə xü su si diq qət ye ti-

ri lir. 2012-ci il də Tə si kən-

din də qa zıl mış qu yu lar dan 

şə hə rə su yun ve ril mə si ötən 

yay mü şa hi də olu nan qu raq-

lıq da ya ra na bi lə cək su ça-

tış maz lı ğı nın qar şı sı nı al dı. 

Əha li nin hə yat sə viy yə si nin 

yax şı laş ma sı na yö nəl miş bu 

Azər bay can Res pub li ka sı hö ku mə ti ilə Ya po ni ya Bey-

nəl xalq Əmək daş lıq Agent li yi nin bir gə ma liy yə ləş dir di-

yi “Ki çik şə hər lər də su təc hi za tı və ka na li za si ya la yi hə-

si” çər çi və sin də “Qo bus tan 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 na baş lanıl mış dır. Ma yın 10-da Qo bus tan 

şə hə rin də iş lə rə baş la nıl ma sı mü na si bə ti lə tə məl qoy ma 

mə ra si mi ke çi ril miş dir. Təd bir də “Azər su” Açıq Səhm dar 

Cə miy yə ti nin səd ri Qorx maz Hü sey nov, Qo bus tan Ra-

yon İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Adil Məm mə dov, şə hər 

ic ti maiy yə ti nin nü ma yən də lə ri iş ti rak et miş dir.

Гобустан шящяриндя ичмяли су вя 
канализасийа системляри йенидян гурулаъаг



“Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz 

Hü sey nov iki öl kə ara sın da əla qə lə-

rin di na mik in ki şaf et di yi ni xa tır la-

da raq bil dir miş dir ki, Azər bay can-

da hə ya ta ke çi ri lən  inf rast ruk tur 

la yi hə lə ri nə Ya po ni ya hö ku mə ti 

və şir kət lə ri bö yük ma raq gös tə rir. 

Azər bay can da hə ya ta ke çi ri lən 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 Ya po ni ya Bey nəl xalq Əmək daş-

lıq Agent li yi ya xın dan iş ti rak edir: 

“Pre zi dent İl ham Əli yev öl kə əha li-

si 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 nı priori tet və zi fə 

ki mi müəy yən ləş dir miş dir. Ha zır da 

“Azər su” ASC tə rə fi n dən res pub li ka-

nın 26 şə hər və ra yon mər kə sin də ye-

ni iç mə li su və ka na li za si ya inf rast-

ruk tur la rı ya ra dı lır. Qu sar, Xaç maz, 

Xı zı və Naf ta lan şə hər lə rin də iş lər 

Ya po ni ya Bey nəl xalq Əmək daş lıq 

Agent li yi ilə bir gə ma liy yə ləş di ri-

lən “Ki çik şə hər lər də su təc hi za tı və 

ka na li za si ya  la yi hə si” çər çi və sin də 

uğur la da vam et di ri lir”.

Ya po ni ya nın Tor paq, İnf rast ruk-

tur, Nəq liy yat və Tu rizm  na zi ri nin 

müavi ni Ke ni çi ro Ueno Azər bay ca-

nın iq ti sa di uğur la rı nı yük sək qiy-

mət lən dir miş, Ya po ni ya hö ku mə ti və 

şir kət lə ri nin öl kə miz də inf rast ruk tur 

sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı la-

yi hə lə ri nə bun dan son ra da dəs tək 

ve rə cə yi ni bil dir miş dir.

Gö rüş də  “Azər su” ASC  və 

Yaponiyanın Tor paq, İnf rast ruk tur, 

Nəq liy yat və Tu rizm Na zir li yi ara-

sın da gə lə cək in ki şaf pers pek ti vi ilə 

bağ lı tək lifl  ə r ət rafl  ı mü za ki rə edil-

miş,  “Ki çik şə hər lər də su təc hi za tı 

və ka na li za si ya  la yi hə si”nin ic ra və-

ziy yə ti və pers pek tiv plan lar la bağ lı 

fi  kir mü ba di lə si apa rıl mış dır.

Qeyd edək ki, Azər bay can  hö-

ku mə ti və Ya po ni ya Bey nəl xalq 

Əmək daş lıq Agent li yi nin bir gə ma-

liy yə ləş dir di yi  “Ki çik şə hər lər də su 

təc hi za tı və ka na li za si ya la yi hə si” 

çər çi və sin də 5 şə hər və ra yon mər-

kə zinin 200 min dən ar tıq sakinin 

içməli su təchizatı və kanalizasiya 

sistemi yaxşılaşdırılacaqdır.
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la yi hə nin ic ra sı na gö rə şə hər sa kin lə ri 

adın dan öl kə baş çı sı cə nab İl ham Əli-

ye və min nət dar lı ğı mı zı bil di ri rik”.

 “Qo bus tan şə hə 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” la yi hə si 2030-ci ilə qə dər pers-

pek tiv in ki şaf  nə zə rə alın maq la Qo-

bus tan şə hə rin də 11700 nə fə rin iç mə li 

su 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 na he sab lan-

mış dır. Bu la yi hə çər çi və sin də ra yo nun 

Tə si, Bə dəl li, Sə dəfl  i, Də rə kənd kənd lə-

ri nə də iç mə li su ve ri lə cək dir.

Əha li nin key fi y yət li və da ya nıq lı 

iç mə li su ilə tə min edil mə si üçün Tə si 

kən di ya xın lı ğın da 6 ədəd su bar te zian 

qu yu su nun qa zıl ma sı, məh sul dar lı ğı 

sut ka da 3800 kub metr olan əks-os mos 

tip li su tə miz lə yi ci qur ğu nun, su mən-

bə yin də na sos stan si ya sı nın, Da şa ra sı 

və Nə ri man kənd kənd lə rin də ümu mi 

tu tu mu 2000 kub metr olan 4 su an ba rı-

nın, 7,1 km uzun lu ğun da an bar la ra ra sı 

xətt  in in şa sı nə zər də tu tu lur.

La yi hə çər çi və sin də Qo bus tan şə hə-

rin də 61,4 km uzun lu ğun da iç mə li su 

şə bə kə si ti ki lə cək, 3007 ün va na bir ləş-

mə ve ri lə cək dir. İç mə li su və ka na li za-

si ya xid mət lə rin dən is ti fa də nin də qiq 

uço tu nun apa rıl ma sı məq sə di lə hər bir 

abu nə çi nin smart-kart tip li say ğac la tə-

min edil mə si nə zər də tu tu lur.

La yi hə yə uy ğun ola raq Qo bus tan 

şə hə rin də ka na li za si ya sis te mi də ya-

ra dı la caq dır. Bu məq səd lə 52,1 km 

uzun lu ğun da ka na li za si ya şə bə kə si, 7 

km ka na li za si ya kol lek to ru ti ki lə cək 

və 2875 ün va na bir ləş mə ve ri lə cək dir. 

Qo bus tan şə hə rin də tul lan tı su la rın tə-

miz lə nib zə rər siz ləş dir mə si məqsədi ilə 

məh sul dar lı ğı sut ka da 2500 kub metr 

olan çir kab su tə miz lə yi ci qur ğu  in şa 

edi lə cək.

La yi hə nin ic ra sı nın 2017-ci ilin or ta-

la rın da ba şa çat dı rıl ma sı nə zər də tu tu-

lur.

Qeyd edək ki, Qo bus tan şə hə ri nin 

42 km uzun lu ğun da möv cud su şə bə-

kə si şə hə ri tam əha tə et mir  və is tis mar 

tə ləb lə ri nə ca vab ver mir. “Azər su” ASC 

8700 nə fər əha li si olan şə hə rin cə mi 

1700 sa ki ni nə və ya təq ri bən 20 faizi nə 

xid mət edir, əha li nin qa lan his sə si tə lə-

ba tı nı fər di qay da da ödə yir.  Qo bus tan 

şə hə rin də ka na li za si ya sis te mi möv cud 

de yil.

Ma yın  1-də  “Azər su” Açıq 

Səhm dar Cə miy yə tin də Azər-

bay can da sə fər də olan Ya po-

ni ya nın Tor paq, İnf rast ruk tur, 

Nəq liy yat və Tu rizm  na zi ri-

nin müavi ni Ke ni çi ro Ueno nun 

baş çı lıq et di yi nü ma yən də  he-

yə ti  ilə gö rüş ke çi ril miş dir.

Йа по ни йа нц ма йян дя 
ще йя ти иля эю рцш кечирилмишдир
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Tə məl qoy ma mə ra si min-

də çı xış edən Tər tər ra yon 

ic ra ha ki miy yə ti nin baş çı sı 

Müs tə qim Məm mə dov bu 

əla mət dar ha di sə mü na si bə-

ti ilə ra yon sa kin lə ri ni təb rik 

et miş, ic ra sı na ye ni baş la nan 

la yi hə nin bö yük əhə miy yə-

tə ma lik ol du ğu nu diq qə tə 

çat dır mış dır: “Cəb hə böl gə-

sin də yer lə şən ra yo nu muz 

möh tə rəm Pre zi dent İl ham 

Əli ye vin diq qət və qay ğı-

sı sa yə sin də özü nün ye ni 

in ki şaf döv rü nü ya şa yır. 

Su təc hi za tı və ka na li za si-

ya sis tem lə ri nin tə mə li nin  

qo yul ma sı ilə tər tər li lə rin 

ən bö yük ar zu la rın dan bi-

ri ger çək li yə çev ri lir. Əmi-

nik ki, la yi hə nin ic ra sı ope-

ra tiv hə ya ta ke çi ri lə cək, 

şə hər əha li si ilə ya na şı, ət-

raf kənd lə ri mi zin sa kin lə ri 

də key fi y yət li iç mə li su ilə 

tə min olu na caq lar”.

“Azər su” ASC-nin səd-

ri Qorx maz Hü sey nov çı-

xış edə rək tə mas xətt  in də 

düş mən möv qe lə ri nə ya xın 

əra zi də yer lə şən Tər tər ra-

yo nun da su təc hi za tı nın və 

ka na li za si ya sis te mi nin ye-

ni dən qu rul ma sı la yi hə si nə 

baş la nıl ma sı nı ra yo nun so-

sial-iq ti sa di hə ya tın da son 

də rə cə əla mət dar bir ha di sə 

ol du ğu nu, bu la yi hə nin böl-

gə nin so sial-iq ti sa di in ki şa-

fı na öz töh fə si ni ve rə cə yi ni 

vur ğu la mış dır: “Cəb hə böl-

gə sin də yer lə şən Tər tər şə hə-

ri nin su təc hi za tı nın yax şı-

laş dı rıl ma sı hə mi şə ak tual 

ol muş dur. Mə lum ol du ğu 

ki mi, bu böl gə nin məh sul dar 

su mən bə lə ri iş ğal al tın da 

ol du ğun dan ra yon sa kin-

lə ri is tər iç mə li su, is tər sə 

də su var ma su yu ilə tə mi-

nat ba xı mın dan çə tin lik lər-

lə  qar şı la şır lar. Bu na gö rə 

də ra yon mər kə zi ni və ət raf 

kənd lə ri ye ral tı su mən bə lə ri 

he sa bı na iç mə li su ilə tə min 

et mək qə ra ra alın mış dır. 

Cə nab Pre zi dent İl ham Əli-

ye vin tap şı rıq la rı na əsa sən, 

sər həd ra yon la rı nın kom-

mu nal inf rast ruk tu ru nun 

yax şı laş dı rıl ma sı na xü su si 

önəm ve ri lir və ça lı şa ca-

ğıq ki, ti kin ti iş lə ri in ten siv 

qay da da hə ya ta ke çi ril sin.  

Ümid va rıq ki tər tər li lər tez-

lik lə bu la yi hə nin im kan la-

rın dan fay da la na caq dır ”.

Ra yon Ağ saq qal lar Şu ra-

sı nın səd ri Qə dir Al lah ver-

di yev düş mə nin bir ad dım-

lı ğın da ya şa yan tər tər li lə rin 

uzun il lər dir iç mə li su sa rı-

dan əziy yət çək  di  yi  ni vur -

ğu  la  mış dır, ye ni la yi hə nin 

ic ra sı na baş lan ma sı mü na-

si bə ti lə  sa  kin  lər adın  dan 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  və və 

“Azər  su” ASC-nin kol  lek  ti -

vi  nə min  nət  dar  lı  ğı  nı bil  dir -

miş dir.  

Da ha son ra ilk bo ru nun 

xən də yə en di ril mə si ilə Tər-

tər şə hə rin də iç mə li su və 

ka na li za si ya la yi hə si nin tə-

mə li qo yul muş dur.

Qeyd edək ki, “Tər tər 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” 2035-ci ilə pers pek-

tiv in ki şaf nə zə rə alın maq la 

Tər tər şə hə rin də 26 min nə-

fə rin iç mə li su 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 na  

he sab lan mış dır. La yi hə çər-

çi və sin də gə lə cək də 21 min 

nə fə rin ya şa dı ğı ra yo nun 11 

kən di nin də iç mə li su təc hi-

za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı nə-

zər də tu tu lur. Ümu mi lik də 

bu la yi hə dən 47 min nə fər 

fay da la na caq dır.

La yi hə yə əsa sən, ra yon 

mər kə zi ni və ət raf kənd lə ri 

key fi y yət li iç mə li su ilə tə-

min et mək üçün 9 ədəd su-

bar te zian qu yu su nun qa zıl-

ma sı nəzərdə tutulmuşdur. 

Tər tər şə hə ri nin da ya nıq lı su 

təc hi za tı nın apa rıl ma sı məq-

sə di lə 3,6 km uzun lu ğun da 

ma gist ral su xətt  i və hər bi-

ri nin tu tu mu  5000 kub metr 

olan 2 su an ba rı ti ki lə cək dir. 

Şə hər də mər kəz ləş di ril miş 

su təc hi za tı şə bə kə si nin ye-

ni dən qu rul ma sı məq sə di lə 

110 km uzun lu ğun da pay-

la yı cı şə bə kə ya ra dı la caq, 

Тяр тяр шя щя ри нин ич мя ли су вя ка на ли за си йа 
сис тем ля ри нин тямяли гойулмушдур

Azər bay can hö ku mə ti və İs lam İn-
ki şaf Ban kı tə rə fi n dən bir gə ma liy yə ləş di ri lən 

“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  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 na baş lanıl mış dır. Tər tər şə hə rin də ke çi ril miş tə-
məl qoy ma mə ra si mi ilə ti kin ti-qu raş dır ma iş lə ri nə 
start ve ril miş dir.
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2959 ün va na bir ləş mə ve ri lə cək və hər 

bir abo nent smart-kart say ğac la tə min 

olu na caq dır.

La yi hə yə uy ğun ola raq Tər tər  şə-

hə rin də ka na li za si ya şə bə kə si də ya-

ra dı la caq dır. Şə hər də ya ra nan tul lan tı 

su la rı nın op ti mal ida rə edil mə si üçün 

104 km uzun lu ğun da ka na li za si ya xət-

ti, 2672 ka na li za si ya qu yu su ti ki lə cək, 

2900-dən çox ün va na bir ləş mə ve ri lə-

cək dir. Tul lan tı su la rı nın kə nar laş dı rıl-

ma sı məq sə di lə 8,1 km uzun lu ğun da 

ka na li za si ya kol lek to ru  in şa edi lə cək-

dir. Tər tər şə hə rin də ya ra na caq tul-

lan tı su la rı gə lə cək də Bər də şə hə ri 

ya xın lı ğın da in şa edi lə cək çir kab su tə-

miz lə yi ci qur ğu da tə miz lə nə cək dir.

Ti kin ti-qu raş dır ma iş lə ri nin  2017-ci 

il də ba şa çat dı rıl ma sı nə zər də tu tu lur.

Qeyd edək ki, Tər tər şə hə ri nin 

mər kəz ləş di ril miş iç mə li su təc hi za tı 

sis te mi 1960-cı il lər də ya ra dıl mış dır. 

“Azər su” ASC ha zır da şə hə rin 19 min 

sa ki nin dən 11 min nə fə ri nə və ya təq-

ri bən 58 faizi nə xid mət gös tə rir. Şə hər 

əha li si nə iç mə li su gün də lik  8 saat lıq 

qra fi k əsa sın da ve ri lir. Əha li nin qa-

lan his sə si isə tə lə ba tı nı fər di qay da da 

ödə yir. Tər tər şə hə rin də ka na li za si ya 

sis te mi möv cud de yil.

“Azər  su” Açıq Səhm  dar Cə  miy  yə  ti ma  yın 19-

da  Ba  kı şə  hə  ri Bi  nə  qə  di ra  yo  nu, Azad  lıq pros  pek -

ti 200/36 ün  va  nın  da yer  lə  şən çox  mərtəbəli ya  şa  yış 

bi  na  sın  da  baş ver  miş yan  ğın  dan zə  rər çək  miş abu -

nə  çi  lər  lə bağ  lı xü  su  si  qə  rar qə  bul et  miş  dir. Qə  ra  ra 

alın  mış  dır ki,  200/36 ün  va  nın  da yer  lə  şən çox  mən  zil -

li ya  şa  yış bi  na  sı  nın sa  kin  lə  ri ha  ra  da ya  şa  ma  la  rın  dan 

ası  lı ol  ma  ya  raq is  ti  fa  də et  dik  lə  ri iç  mə  li su və gös  tə -

ri  lən ka  na  li  za  si  ya xid  mət  lə  ri  nin də  yə  ri öz mən  zil  lə -

ri  nə qa  yı  da  na  dək, həm  çi  nin in  di  yə qə  dər olan borc -

la  rı “Azər  su” ASC-nin he  sa  bı  na ödə  ni  lə  cək.

Qeyd edək ki, Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin Sə  rən  ca -

mı ilə Bi  nə  qə  di ra  yo  nu əra  zi  sin  də çox  mər  tə  bə  li bi -

na  da baş ver  miş yan  ğın ilə əla  qə  dar Döv  lət Ko  mis  si -

ya  sı ya  ra  dıl  mış  dır. Döv  lət baş  çı  sı ma  yın 20-də ha  di  sə 

ye  rin  də ol  muş  dur. Döv  lət baş  çı  sı bi  na  ya ba  xış za -

ma  nı ha  di  sə  nin sə  bəb  lə  ri  nin araş  dı  rıl  ma  sı və nə  ti  cə -

lə  ri  nin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı tə  xi  rə  sa  lın  maz 

təd  bir  lə  rin gö  rül  mə  si, ha  di  sə vax  tı zə  rər çə  kən  lə  rə 

və hə  lak olan  la  rın ailə üzv  lə  ri  nə yar  dım  la  rın gös -

tə  ril  mə  si və di  gər mə  sə  lə  lər  lə əla  qə  dar Döv  lət Ko -

mis  si  ya  sı  nın üzv  lə  ri  nə tap  şı  rıq  lar ver  miş  dir.  Da  ha 

son  ra baş ve  rən yan  ğın  la əla  qə  dar ya  ra  dı  lan Döv  lət 

Ko  mis  si  ya  sı  nın Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin rəh  bər  li  yi 

ilə ilk ic  la  sı ke  çi  ril  miş  dir.

A z ə r  b a y  c a n 

Res pub li ka sı Pre-

zi den ti nin 01 iyul 

2004-cü il ta rix li 

Sə rən ca mı ilə təs-

diq edil miş “Qaç-

qın la rın və məc-

bu ri köç kün lə rin 

ya şa yış şə raiti nin 

yax şı laş dı rıl ma sı 

və məş ğul lu ğu-

nun ar tı rıl ma sı üz rə Döv lət Proq ra mı”na uy ğun ola raq “Azər-

su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti tə rə fi n dən 28 may Res pub li ka 

gü nü ərə fə sin də Saat lı  ra yo nun da  mü vəq qə ti  məs kun laş mış  

qaç qın və məc bu ri köç kün ailə lə ri nə ər zaq yar dı mı edil miş dir.

Un, yağ, şə kər to zu, qənd, dü yü və di gər ər zaq məh sul la-

rın dan iba rət  yar dım Saat lı ra yo nun da məs kun laş mış Fü zu li, 

Ağ dam, Cəb ra yıl, La çın və Zən gi lan ra yon la rın dan olan 2257 

nə fər dən iba rət 593 məc bu ri köç kün ailə si nə ve ril miş dir.

“Azər su” ASC-nin və Azər bay can Su Tə sər rü fa tı İş çi lə ri 

Həm kar lar İtt  i fa qı Res pub li ka Ko mi tə si nin əmək daş la rı məc-

bu ri köç kün ailə lə ri nə ər zaq yar dı mı nın pay lan ma sı nı tə min 

et miş lər. Məc bu ri köç kün lər gös tə ri lən bu diq qət və qay ğı ya 

gö rə “Azər su” ASC rəh bər li yi nə öz min nət dar lı ğı nı bil dir miş-

lər.

"Azərsu" ASC yanğından 
ziyan çəkmiş abunəçilərin 

borclarını ödəyəcək

Мяъ бу ри кюч кцн аиля ля ри ня 
яр заг йар ды мы едил миш дир



Tə məl qoy ma mə ra si-
min də çı xış edən Daş kə sən 
ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Əhəd Abı yev öl kə 
rəh bər li yi tə rə fi n dən re gion-
la rın in ki şa fı na bö yük diq qət 
gös tə ril di yi ni  bil dir miş dir: 
“Möh tə rəm Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin diq qət və qay ğı sı 
nə ti cə sin də son il lər Daş-
kə sən də bö yük in ki şaf mü-
şa hi də olu nur. Ye ni yol lar, 
qaz xət lə ri çə ki lir, mək təb lər 
ti ki lir və tə mir olu nur. Bu 
gün dən isə su və ka na li za-
si ya sis tem lə ri nin ye ni dən 
qu rul ma sı na baş la nı lır. Bu 
la yi hə nin hə ya ta ke çi ril mə si 
Ki çik Qaf qaz sı ra dağ la rı-
nın yük sək lik lə rin də yer lə şən 
Daş kə sən əha li si nin fa si lə-
siz, eko lo ji cə hət dən tə miz 
iç mə li su ilə tə min olun ma-
sı na, həm çi nin Qoş qar ça yı-
na axı dı lan çir kab su la rı nın 
qar şı sı nın alın ma sı na im kan 
ve rə cək dir”.

“Azər su” ASC-nin səd-
ri Qorx maz Hü sey nov qeyd 
et miş dir ki, re gion la rın so-
sial-iq ti sa di in ki şa fı Döv lət 

Proq ra mı na uy ğun ola raq 
böl  gə  lər  də su təc  hi  za  tı və 
ka  na  li  za  si  ya inf  rast  ruk  tu r-
la rı ye  ni  dən  qu  ru  lur və bu 
iş  lər ra yon mər kəz lə ri ilə ya-
na şı, kənd və qə sə bə lə ri də 
əha tə edir: “Öl kə baş çı sı nın 
res pub li ka nın hər bir ya şa-
yış mən tə qə si nin 24 saat fa-
si lə siz və key fi y yət li iç mə li 
su ilə tə min edil mə si 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. Cə nab 
Pre zi den tin diq qət və qay ğı sı 
sa yə sin də “Azər su” ASC-nin 
si fa ri şi ilə 29, ümu mi lik də isə 
43 şə hər və ra yon mər kə zin də 
su və ka na li za si ya la yi hə lə ri 
ic ra olu nur. 2015-ci il də da ha 
bir ne çə şə hər də iş lə rə baş la-
ma ğı plan laş dı rı rıq. Bu gün 
iş lə rə baş la dı ğı mız Daş kə-
sən şə hə ri nin bö yük tu rizm 
po ten sialı var dır və bu la yi-
hə ra yo nun so sial-iq ti sa di 
in ki şa fı na öz töh fə si ni ve rə-
cək dir”.

Da ha son ra Daş kə sən şə-
hə rin də su an ba rı nın ti kin ti-
si nə baş la nıl ma sı ilə la yi hə-
nin ic ra sı na start ve ril miş dir.

Daş kə sən 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  2035-ci 
ilə pers pek tiv in ki şaf nə zə rə 
alın maq la Daş kə sən şə hə rin-
də 16,2 min nə fə rin iç mə li su 
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 na  he sab lan mış dır. 
Bu la yi hə çər çi və sin də  gə-
lə cək də ra yo nun Alu nit dağ 
və Mə dən çi lər qə sə bə lə ri nin 
də iç mə li su təc hi za tı yax şı-
laş dı rı la caq və ümu mi lik də 
17,8 min sa kin bu la yi hə dən 
fay da la na caq dır.

Daş kə sən şə hə ri, həm çi-
nin Mə dən çi lər və Alu nit dağ 
qə sə bə lə ri ni key fi y yət li və 
da ya nıq lı iç mə li su ilə tə min 
et mək üçün mən bə ola raq 
Qa rainək və Gur bu laq bu-
laq la rı se çil miş dir. La yi hə yə 
uy ğun ola raq su mən bə lə-
rin dən Daş kə sən şə hə ri nə 
20 km uzun lu ğun da ma gist-
ral kə mər çə ki lə cək, şə hə-
rin rel ye fi  nə zə rə alın maq la 
hün dür əra zi lər də ümu mi 
tu tu mu 4500 kub metr olan 4 
ədəd  su an ba rı ti ki lə cək və 3 
ədəd na sos stan si ya sı qu raş-
dı rı la caq dır. Daş kə sən şə hə-
rin də 18,3 km uzun lu ğun da 
pay la yı cı su şə bə kə si ya ra dı-
la caq, 2560 ün va na bir ləş mə  

ve ri lə cək və hər bir abu nə çi 
say ğac la tə min olu na caq dır.

La yi hə çər çi və sin də Daş-
kə sən şə hə rin də ka na li za si-
ya şə bə kə si də ya ra dı la caq-
dır. Şə hər də ya ra nan tul lan tı 
su la rı nın op ti mal ida rə edil-
mə si üçün 13,5 km uzun lu-
ğun da ka na li za si ya xətt  i, 410 
ədəd ka na li za si ya qu yu su 
ti ki lə cək, 2560 ev bir ləş mə-
si ve ri lə cək dir. Daş kə sən 
şə hə rin də ya ra nan tul lan tı 
su la rın tə miz lə nib kə nar laş-
dı rıl ma sı üçün sut ka lıq məh-
sul dar lı ğı 3500 kub metr olan 
çir kab su tə miz lə yi ci qur ğu 
ti ki lə cək dir.

Daş kə sən şə hə rin də ti-
kin ti-qu raş dır ma iş lə ri nin 
2017-ci il də ba şa çat dı rıl ma sı 
nə zər də tu tu lur.

Ye ri gəl miş kən, Daş kə sən 
şə hə ri nin mər kəz ləş di ril miş 
iç mə li su təc hi za tı sis te mi 
1950-60-cı il lər də ya ra dıl mış-
dır. Möv cud su və ka na li za-
si ya xət lə ri şə hə ri tam əha tə 
et mir və is tis ma ra ya rar sız 
və ziy yət də dir. “Azər su” 
ASC ha zır da şə hə rin 11 min 
sa ki nin dən 4770 nə fə ri nə və 
ya təq ri bən 43 faizi nə xid-
mət gös tə rir. Şə hər əha li si nə 
su 1-2 saat lıq qra fi k əsa sın da 
ve ri lir. Əha li nin qa lan his sə-
si isə tə lə ba tı nı fər di qay da-
da ödə yir.  Daş kə sən şə hə-
rin də ka na li za si ya şə bə kə si 
möv cud de yil.
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“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 

Daş kə sən 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 na baş la mış dır. Daş-

kə sən şə hə rin də ti kin-

ti-qu raş dır ma iş lə ri nə 

baş la nıl ma sı mü na si bə ti 

ilə tə məl qoy ma mə ra si mi 

ke çi ril miş dir.

Даш кя сянин ич мя ли су вя ка на ли за си йа 
инфраструктуру йенидян гурулаъагдыр



Təd bir də he sa bat mə ru-

zə si ilə çı xış edən YAP “Azər-

su” ASC üz rə əra zi ilk par ti-

ya  təş ki la tı nın səd ri Hey dər 

Ab ba sov Son il lər gö rül müş 

iş lər ba rə də ge niş mə lu mat 

ve rə rək bil dir miş dir ki, ötən 

dövr də par ti ya nın ba ni si 

ümum mil li li der Hey dər Əli-

yev ide ya la rı nın ya şa dıl ma sı, 

Azər bay can Res pub li ka sı nın 

Pre zi den ti, Ye ni Azər bay can 

Par ti ya sı nın səd ri İl ham Əli-

ye vin uğur lu da xi li və xa ri ci 

si ya sə ti nin,  öl kə mi zin si ya si-

so sial, mə də ni və iq ti sa di sa-

hə lə rin də əl də olu nan nailiy-

yət lə rin ic ti maiy yət ara sın da 

ge niş təb liğ  edil mə si is ti qa-

mə tin də təd bir lər gö rül müş-

dür. Həm çi nin par ti ya nın 

proq ram prin sip lə ri nin iza hı 

və təb li ği, par ti ya  sı ra la rı nın  

ge niş lən di ril mə si iş lə ri nə 

xü su si diq qət ye ti ril miş dir. 

Qeyd olun muş dur ki, ha zır-

da  “Azər su” ASC-nin  3173 

nə fər iş çi si və ya kol lek ti-

vin hər 4 üz vün dən bi ri Ye-

ni Azər bay can Par ti ya sı nın 

üz vü dür. Par ti ya üzv lə ri nin  

2624 nə fə ri və ya 83 faizi son 

3 il ya rım da par ti ya sı ra la rı-

na qə bul olun muş dur. Ha-

zır da ilk əra zi təş ki la tı üzv-

lə rin 56 faizi ni gənc lər təş kil 

edir. 

Konf rans da çı xış edən 

“Azər su” ASC üz rə əra zi ilk 

par ti ya təş ki la tı nın üzv lə-

ri Ya şar Bə şi rov və Şəbnəm 

Məm mə do va he sa bat döv-

rün də təş ki la tın fəaliy yə ti-

nin əsas is ti qa mət lə ri ba rə də 

mə lu mat ver miş lər. Konf-

rans iş ti rak çı la rı yek dil lik lə 

YAP “Azər su” ASC əra zi ilk 

par ti ya  təş ki la tı nın he sa bat 

döv rü ər zin də fəaliy yə ti ni 

qə naət bəxş qiymətlən dir-

miş lər. 

Təd bir də çı xış edən ilk 

ərazi partiya təşkilatı İdarə 

Heyətinin üzvü Eti bar 

Məm mə dov par ti ya nın  ya-

ran ma ta ri xi, in ki şaf mər hə-

lə lə ri, öl kə nin ic ti mai-si ya si 

hə ya tın da kı müs təs na ro-

lun dan da nış mış, “Azər su” 

ASC-nin 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 is ti-

qa mə tin də hə ya ta ke çir di yi 

təd bir lər ba rə də mə lu mat 

ver miş dir: “Su tə sər rü fa tı 

iş çi lə ri  is teh sa lat sa hə lə-

rin də və zi fə borc la rı nı şə rəf-

lə ye ri nə ye tir mək lə ya na şı 

par ti ya hə ya tın da da xü su si 

fəal lıq la rı ilə se çi lir lər. Bu 

şə rəfl  i mis si ya da par ti ya 

üzv lə ri nin üzə ri nə ye ni-ye ni 

və zi fə lər dü şür. Ümid va rıq 

ki, par ti ya  üz vü olan su tə-

sər rü fa tı iş çi lə ri Ye ni Azər-

bay can Par ti ya sı nın səd ri, 

möh tə rəm Pre zi dent İl ham 

Əli ye vin müəy yən ləş dir di-

yi si ya si kur sun hə ya ta ke-

çi ril mə si nə, 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 na töh fə lər 

ve rə cək lər”.

Təd bir də çı xış edən YAP 

Ya sa mal ra yon təş ki la tı nın 

sədr əvəzi Ta ğı Əh mə dov öl-

kə nin ic ti mai-si ya si hə ya tın-

da par ti ya nın xid mət lə rin-

dən da nış mış, ümum mil li 

li der Hey dər Əli yev ide ya la-

rı nın Pre zi dent İl ham Əli yev 

tə rə fi n dən uğur la hə ya ta ke-

çi ril di yi ni bil dir miş dir: “Ye-

ni Azər bay can Par ti ya sı nın 

ya ran dı ğı gün dən öz si ya si 

xətt  i nə sa diq li yi, xalq, döv-

lət qar şı sın da xid mət lə ri, 

öl kə mi zin bir-bi ri ni əvəz-

lə yən uğur la rı onun cə miy-

yət də ki möv qe yi ni da ha da 

möh kəm lən dir miş, ümum-

xalq par ti ya sı ol du ğu nu təs-

diq lə miş dir. YAP “Azər su” 

ASC ilk əra zi par ti ya təş-

ki la tı  qı sa müd dət ər zin də 

təş ki lat lan ma ba xı mın dan 

bö yük nailiy yət lər əl də et-

miş dir. Son il lər par ti ya sı-

ra la rı na gənc lə rin bö yük 

axı nı fə rəh lən di ri ci hal ki mi 

qiy mət lən di ril mə li dir".

Da ha son ra təş ki la ti mə-

sə lə lə rə ba xı la raq ida rə he-

yə ti ye ni dən for ma laş dı rıl-

mış, Hey dər Ab ba sov  YAP 

“Azər su”ASC üzrə əra zi ilk 

partiya təş ki la tı nın səd ri, 

Gü nay Məm mə dli və Qa far 

Mə də tov sədr müavin lə ri 

se çil mişdir. Ey ni za man da 

ilk  əra zi təş ki la tı nın 9 üz vü  

YAP Ya sa mal ra yon təş ki la-

tı nın 10-cu konf ran sı na nü-

ma yən də se çil miş lər.

Konf ran sın so nun da par-

ti ya sı ra la rı na ye ni qə bul 

olun muş bir qrup əmək da şa  

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı-

nın üzv lük və si qə lə ri təq-

dim olun muş dur. 
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ЙАП “Азяр су” АСЪ яра зи илк partiya тяш ки ла ты нын 
ще са бат-сечки конфрансы кечирилмишдир

Ma yın 27-də Ye-

ni Azər bay can Par ti ya-

sı “Azər su” Açıq Səhm-

dar Cə miy yə ti əra zi ilk 

par ti ya  təş ki la tı nın  he sa-

bat-seç ki konf ran sı ke çi-

ril miş dir. . 
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“Azər su” ASC ilə Fran-
sa nın Suez En vi ron ne ment 
şir kə ti ara sın da bağ lan-
mış “Prak ti ki tə lim, nou-
hau ötü rül mə si və tex ni ki 
yar dı ma dair mü qa vi lə” 
çər çi və sin də Səhm dar Cə-
miy yə tin mü tə xəs sis lə-
rin dən iba rət nü ma yən də 
he yə ti Çin Xalq Res pub-
li ka sın da təd ris eks pe di-
si ya sın da ol muş lar. Təd-
ris eks pe di si ya qru pu na 
“Azər su” ASC-nin Ti kil-
mək də Olan Ob yekt lə rin 
Mü di riy yə ti nin, Tə lim-
Təd ris Mər kə zi və in san 
re surs la rı üz rə st ruk tur 
böl mə lə ri nin əmək daş la rı 
da xil edil miş dir.

Sə fər müd də tin də “Azər-

su” ASC-nin mü tə xəs sis-

lə ri Çi nin Ma kao və Çong-

qing su şir kət lə rin də, Pi lar 

Point  və Tang jiato Çir kab 

Su Tə miz lə mə şir kət lə rin-

də və Şan xay Kim ya Sə na-

ye Par kın da eks pe di si ya da 

ol muş, hə min müəs si sə lə rin 

is teh sa lat sa hə lə ri ilə ya xın-

dan ta nış ol maq im ka nı əl-

də et miş lər. Mü tə xəs sis lə rə 

iç mə li su və ka na li za si ya 

sis tem lə ri nin ida rə olun-

ma sı, su şir kət lə ri nin me-

nec ment prin sip lə ri, zəng 

mər kə zi nin fəaliy yə ti, la-

bo ra to ri ya lar da işin təş ki li, 

çir kab su tə miz lə mə qur-

ğu la rı nın ida rə olun ma sı, 

SCA DA sis tem lə ri ba rə də 

ət rafl  ı mə lu mat ve ril miş dir. 

“Azər su” ASC-nin əmək-

daş la rı  hə min müəs si sə lər-

də tə lim-təd ris işi nin təş ki li, 

işə qə bul, sə nəd ləş mə, əmək 

haq qı sis tem lə ri, də rə cə lən-

dir mə pro se du ru və di gər 

zə ru ri sa hə lə rin iş prin sip-

lə ri və ida rəet mə me to do-

lo gi ya la rı ilə ya xın dan ta nış 

ol muş, təc rü bə mü ba di lə si 

apar mış lar.

Suez En vi ron ne ment şir-

kə ti nin və “Aqualo gi ya” Tə-

lim və Təd qi qat mər kə zi nin 

bir gə təş kil et di yi mü ha zi rə-

lər də iş ti rak et miş mü tə xəs-

sis lər  ye ni me tod lar və in-

no va si ya la rın tət bi qi ilə ta nış 

ol muş lar.

Prak ti ki tə lim müd də tin-

də He lium qa zı ilə su sız ma-

la rı nın  aş kar olun ma sı, buz 

va si tə si ilə su kə mər lə ri nin 

yu yul ma sı me to di ka sı ilə ta-

nış ol maq üçün İs pa ni ya nın 

Ali kan te və Mur si ya şə hər-

lə ri nə sə fər lər təş kil olun-

muş dur. Sə fər za ma nı mü-

tə xəs sis lə rə İs pa ni ya da su 

təc hi za tı sis tem lə ri nin ida rə 

olun ma sı nın iş prin sip lə ri 

ba rə də ət rafl  ı mə lu mat lar ve-

ril miş dir.

Nü ma yən də he yə ti nin 

Bar se lo na şə hə ri nin su ida rə-

si - “Aigües de Bar se lo na”ya 

da  sə fə ri baş tut muş dur. 

“Aigües de Bar se lo na” İda-

rə sin də tə lim çi lə rə səs de-

tek tor la rı nın kö mə yi ilə su 

axın tı la rı nın ye ri nin tə yin 

edil mə si və bo ru ma te rial la-

rı nın se çil mə si ilə bağ lı mü-

ha zi rə lər oxun muş dur.

Tə li min so nun da mü tə-

xəs sis lə rə ser ti fi  kat lar ve ril-

miş dir.

"Азярсу" АСЪ-нин ямякдашлары  
Ис па ни йа йа тя лим ляр я эюндярилмишдир

“Azər su” Açıq Səhm-

dar Cə miy yə tin də iç mə-

li su  və ka na li za si ya 

sek to run da ye ni tex no-

lo gi ya la rın mə nim sə nil-

mə si və tət bi qi məq sə di-

lə qa baq cıl təc rü bə lə rin 

öy rə nil mə si nə xü su si 

diq qət ye ti ri lir.  Fran-

sa nın Suez En vi ron ne-

ment şir kə ti ara sın da 

bağ lan mış “Prak ti ki 

tə lim, nou-hau ötü rül-

mə si və tex ni ki yar dı ma 

dair mü qa vi lə” çər çi və-

sin də “Azər su” ASC-nin 

mü tə xəs sis lə rin dən iba-

rət nü ma yən də he yə-

ti ma yın 4-dən 16-dək 

İs pa ni ya nın Bar se lo na 

şə hə rin də ke çi ri lən tə-

lim lər də iş ti rak et miş-

lər.

Мц тя хяс сис ляр Чин 
тяъ рц бя си иля та ныш ол муш лар



“Azər  su” ASC Al  ma -

ni  ya  nın “Vag Ar  ma  tu  ren 

GmbH” şir  kə  ti ilə 2010-

cu il  dən əmək  daş  lıq edir. 

Al  man şir  kə  ti  nin is  teh  sal 

et  di  yi müx  tə  lif tə  yi  nat -

lı si  yirt  mə  lər Oğuz-Qə  bə  lə 

Ba  kı ma  gist  ral su kə  mə  rin -

də uğur  la is  ti  fa  də olun  maq -

da  dır. İki  gün  lük se  mi  na  rın 

ke  çi  ril  mə  sin  də məq  səd  hə -

min ava  dan  lıq  la  rın is  tis  ma -

rı za  ma  nı ya  ra  nan və ya -

ra  na  bi  lə  cək prob  lem  lə  rin 

vax  tın  da qar  şı  sı  nın alın  ma  sı 

ol  muş  dur.

Se  mi  na  ra “Azər  su” ASC-

nin mü  va  fi q şö  bə  lə  ri  nin  və 

“Oğuz-Qə  bə  lə-Ba  kı” Su Kə -

mə  ri İda  rə  si  nin mü  tə  xəs  sis -

lə  ri cəlb edil  miş  dir.  Se  mi  nar 

“Vag Ar  ma  tu  ren GmbH” 

şir  kə  ti  nin Av  ro  pa və Şi  ma  li 

Af  ri  ka üz  rə sa  tış di  rek  to  ru 

Joc  hen End  res və şir  kə  tin 

Tür  ki  yə üz  rə təm  sil  çi  si Ediz 

Ta  tar tə  rə  fi n  dən apa  rıl  mış -

dır. Təd  bir  də  Al  ma  ni  ya şir -

kə  ti tə  rə  fi n  dən is  teh  sal olu -

nan iki  tay  lı si  yirt  mə  lər, əks 

kla  pan  lar, hid  rant  lar, plun -

jer, sür  gü  lü və kə  pə  nək tip  li 

si  yirt  mə  lər, van  tuz  lar və s. 

məh  sul  lar haq  qın  da təq  di -

mat  lar olun  muş  dur. Təd  bir 

iş  ti  rak  çı  la  rı be  lə se  mi  nar  la -

rın is  teh  sa  lat pro  ses  lə  rin  də 

müs  bət nə  ti  cə  lə  rin ver  di  yi  ni 

bil  dir  miş  lər.

Se  mi  na  rın ikin  ci gü  nü 

iş  ti  rak  çı  lar  “Oğuz-Qə  bə  lə-

Ba  kı” Su Kə  mə  ri İda  rə  sin  də 

ol  muş, bu  ra  da is  ti  fa  də edi -

lən  van  tuz və  plun  jer tip  li 

si  yirt  mə  lə  rə ye  rin  də ba  xış 

ke  çir  miş  lər.
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İr  si qan xəs  tə  lik  lə  rin -

dən əziy  yət çə  kən xəs  tə  lə -

rə kö  mək məq  sə  di da  şı  yan, 

min  lər  lə in  san üçün hə  ya -

ti əhə  miy  yət kəsb edən bu 

kö  nül  lü hu  ma  ni  tar ak  si  ya -

nın “Azər  su” Açıq Səhm  dar 

Cə  miy  yə  tin  də ke  çi  ril  mə  si 

ar  tıq  ənə  nə ha  lı  nı al  mış  dır.   

Ma  yın 5-də ke  çi  ril  miş növ -

bə  ti qan  ver  mə ak  si  ya  sın  da 

“Azər  su”ASC-nin əmək  daş -

la  rı ya  xın  dan iş  ti  rak et  miş -

dir.

Təd  bi  rin yük  sək sə  viy -

yə  də təş  ki  li məq  sə  di  lə qan 

ver  mək is  tə  yin  də olan  la  rın 

si  ya  hı  sı tu  tul  muş, tibb iş  çi -

lə  ri  nin nor  mal fəaliy  yə  ti  ni 

tə  min et  mək məq  sə  di  lə la -

zı  mi şə  rait ya  ra  dıl  mış  dır. 

B.Ey  va  zov adı  na El  mi-Təd -

qi  qat He  ma  to  lo  gi  ya və 

Trans  fu  ziolo  gi  ya İns  ti  tu  tu -

nun   Mər  kə  zi Qan Ban  kı 

tə  rə  fi n  dən ezam olun  muş 

xü  su  si tibb bri  qa  da  sı  nın hə -

kim-he  ma  to  loq  la  rı tə  rə  fi n -

dən hər bir do  no  run sağ  lam -

lı  ğı ak  si  ya  dan əv  vəl səy  yar 

la  bo  ra  to  ri  ya  da yox  la  nıl  mış -

dır. Müayi  nə nə  ti  cə  sin  də 

sağ  lam  lı  ğı qan gö  tür  mə  yə  

im  kan  ve  rən şəxs  lər müəy -

yən  ləş  di  ril  miş  dir.

Ümu  mi  lik  də ak  si  ya -

da “Azər  su” ASC-nin İda -

rə Apa  ra  tı  nın  100-dən çox  

əmək  da  şı iş  ti  rak et  miş  dir.  

Do  nor  lar  qan xəs  tə  lik  lə  rin -

dən əziy  yət çə  kən uşaq  lar 

üçün kö  nül  lü qan ver  mə  yin 

xe  yir  xah və sa  vab iş ol  du -

ğu  nu diq  qə  tə çat  dı  rıl  mış, 

be  lə ak  si  ya  lar  da ya  xın  dan 

iş  ti  rak et  mə  yin və  tən  daş  lıq 

bor  cu ol  du  ğu  nu qeyd et -

miş  lər.

B.Ey  va  zov adı  na El  mi-

Təd  qi  qat He  ma  to  lo  gi  ya və 

Trans  fi   ziolo  gi  ya İns  ti  tu  tu -

nun əmək  daş  la  rı bil  dir  miş -

lər ki, gö  tü  rü  lən qan nü -

mu  nə  lə  ri la  bo  ra  to  ri  ya  da 

hər  tə  rəfl   i müayi  nə edil  dik -

dən son  ra on  lar  dan həm 

ta  las  se  mi  ya  lı, həm də he -

mo  fi   li  ya  lı xəs  tə  lə  rin müali -

cə  sin  də is  ti  fa  də olu  na  caq -

dır.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin Sə  rən  ca -
mı ilə təs  diq  lən  miş “He  mo  fi   li  ya və ta  las  se  mi  ya  dan 
əziy  yət çə  kən uşaq  la  ra qay  ğı” Döv  lət Proq  ra  mı  nın 
ic  ra  sı təd  bir  lə  ri çər  çi  və  sin  də öl  kə  miz  də  ge  niş  miq -
yas  lı qan  ver  mə ak  si  ya  la  rı ke  çi  ri  lir. Bu xe  yir  xah 
tə  şəb  bü  sə qo  şu  lan Hey  dər Əli  yev Fon  du Azər  bay -
can  da qan ban  kı  nın ya  ra  dıl  ma  sı, ta  las  se  mi  ya  dan 
əziy  yət çə  kən uşaq  la  rın təh  lü  kə  siz və key  fi y  yət  li 
qan  la tə  mi  na  tı üçün kö  nül  lü do  nor xid  mə  ti  nin in  ki -
şa  fı məq  sə  di  lə mü  hüm la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çi  rir.  

5-6 may 2015-ci 
il ta  rix  lə  rin  də “Azər  su” 
Açıq Səhm  dar Cə  miy  yə -
tin  də  Al  ma  ni  ya Fe  de  ra -
tiv Res  pub  li  ka  sı  nın “Vag 
Ar  ma  tu  ren GmbH” şir -
kə  ti  nin mü  tə  xəs  sis  lə  ri tə -
rə  fi n  dən  “Su və çir  kab su 
si  yirt  mə  lə  ri” möv  zu  sun -
da se  mi  nar ke  çi  ril  miş  dir.

“Азяр су” АСЪ-дя ган вер мя ак си йа сы

Алман мцтяхяссислярин 
иштиракы иля семинар кечирилмишдир
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 Na zir li yin Şah dağ Mil li 

Par kın da ya ra dıl mış Təş ki-

lat Ko mi tə si nin müəy yən-

ləş dir di yi marş ru ta uy ğun 

ola raq, bə ləd çi lə rin mü şa-

yiəti ilə cə miy yə tin əmək-

daş la rı  Bəx ti yar Qu li yev, 

Ne mət Sə fə rov, Or xan Na di-

rov, Fuad Ca vad za də, Şəh la 

Əmi ro va, Sə da qət Əli ye va, 

Or xan Xə li lov ma yın 8-9-da 

“Hey dər zir və si”nə yü rüş 

et miş lər. Azər bay can döv lə-

ti nin me ma rı və qu ru cu su, 

dün ya şöh rət li si ya si xa dim, 

ümum mil li li der Hey dər 

Əli ye vin əziz xa ti rə si ni yad 

edə rək döv lət bay ra ğı nı dal-

ğa lan dır mış lar.            

Yü rüş də iş ti rak et miş 

“Azər su” ASC-nin əmək-

daş la rı Azər bay can Ha va 

və Ekst re mal İd man Növ lə-

ri Fe de ra si ya sı nın ser ti fi  kat-

la rı ilə təl tif olun muş lar.

Ma yın 8-də  “Gənc lər 

Klu bu”nun üzv lə ri Ya sa-

mal ra yon Hey dər Əli yev 

Mər kə zin də ol muş, ümum-

mil li li der Hey dər Əli ye vin 

büs tü önü nə gül dəs tə lə ri 

düz müş lər. Klub üzv lə ri  

dün ya şöh rət li si ya si xa-

dim haq qın da fi l mə ta ma şa 

et miş, ümum mil li li de rin 

ömür yo lu, si ya si fəaliy yə-

ti ni özün də əks et di rən eks-

po nat lar, ki tab lar la ta nış ol-

muş lar.

Tur ni rin açı lış mə ra sim-

də çı xış edən “Azər su” ASC-

nin İş lər İda rə si nin rəisi 

Möh sün Qu li yev ümum-

mil li li der Hey dər Əli ye-

vin ic ti mai-si ya si fəaliy-

yə ti,   Azər bay can döv lə ti 

və xal qı qar şı sın da kı ta ri xi 

xid mət lə rin dən da nış mış, 

da hi şəx siy yə tin öl kə miz də 

bə dən tər bi yə si və id ma nın 

in ki şa fı na  diq qət və qay ğı 

ilə ya naş dı ğı nı qeyd et miş-

dir: “Əha li nin fi  zi ki-mə nə-

vi sağ lam lı ğı nın qo run ma sı, 

id ma nın in ki şa fı ümum mil li 

li der Hey dər Əli ye vin diq-

qət də sax la dı ğı mə sə lə lər dən 

ol muş dur. Ulu ön də rin res-

pub li ka ya rəh bər lik et di yi 

il lər də id ma nın mad di-tex-

ni ki ba za sı nın ya ra dıl ma sı 

üçün bö yük iş lər gör müş-

dür. Müs tə qil lik döv rün də 

ümum mil li li de rin ha ki-

miy yə tə qa yı dı şın dan son-

ra bu sa hə yə diq qət art mış, 

möh tə rəm Pre zi dent İl ham 

Əli ye vin hə ya ta ke çir di yi 

si ya sət nə ti cə sin də id ma-

nın in ki şa fın da ye ni mər hə lə 

baş lan mış dır. Son il lər öl-

kə miz də bey nəl xalq sə viy-

yə li ya rış lar təş kil olu nur, 

id man çı la rı mız müx tə lif id-

man növ lə ri üz rə ke çi ri lən 

tur nir lər də uğur lu nə ti cə lər 

gös tə rir lər”. 

Mi ni-fut bol tur ni rin də 

Səhm dar Cə miy yə tin  ida-

rə və təş ki lat la rı nın 12 ko-

man da sı,  ümu mi lik də 120 

nə fər iş ti rak et miş dir. Ma-

yın 10-da, ümum mil li li der 

Hey dər Əli ye vin ana dan ol-

ma sı nın 92-ci il dö nü mü gü-

nü tur ni rin fi  nal oyu nu ke çi-

ril miş dir.  Ya rı şın qa li bi adı 

uğ run da Bağ lar və Sa bun çu 

ra yon su ka nal ida rə lə ri nin 

ko man da la rı qar şı laş mış, 

Bağ lar su ka nal ida rə si nin 

kol lek ti vi so nun cu oyun da 

da qa lib gə lə rək  I ye ri tut-

muş dur. II və III yer lə rə isə 

mü va fi q ola raq Sa bun çu və  

Xə tai ra yon su ka nal  ida rə lə-

ri nin  ko man da la rı la yiq gö-

rül müş dür.

Ba kı Su ka nal Müəs si sə lə-

ri Həm kar lar İtt  i faq la rı Ba kı 

şə hər Ko mi tə si tur nir də ilk 

3 ye ri tu tan ko man da la rı və 

ya rış da fərq lə nən iş ti rak çı la-

rı mü ka fat lan dır mış dır.

A z ə r  b a y  c a n 
xal qı nın ümum mil li 

li de ri Hey dər Əli ye vin 
ana dan ol ma sı nın 92-ci 
il dö nü mü ilə əla qə dar 
Bö yük Qaf qa zın Şah dağ 
sil si lə si nin Qı zıl Qa ya 
mas si vin də də niz sə viy-
yə sin dən 3751 metr hün-
dür lük də yer lə şən “Hey-
dər zir və si”nə təş kil 
olun muş küt lə vi yü rüş 
uğur la ba şa çat mış dır. 
Eko lo gi ya və Tə bii Sər-
vət lər Na zir li yi nin təş-
kil et di yi yü rüş də “Azər-
su” ASC-də ya ra dıl mış  
“Gənc lər Klu bu”nun 
üzv lə ri də iş ti rak et miş-
lər.

Ümum mil li li de ri Hey dər Əli ye vin ana dan ol-
ma sı nın 92-ci il dö nü mü ilə əla qə dar “Azər su” ASC-
nin ida rə və  müəs si sə lə ri ara sın da mi ni-fut bol tur-
ni ri ke çi ril miş dir.

Азярбайъан, Бакы шящ. Москва пр. 67    Тел: (012) 431 47 67/87    Фаks: (012) 430 28 87    www. азерсу.аз

“Эянъ ляр Клу бу”нун цзв ля ри 
“Щей дяр зир вя си”ня йц рцш ет миш ляр
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