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Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli yev, “Ba kı-2017” İs lam 
Həm rəy li yi Oyun la rı nın Təş ki lat Ko mi tə-
si nin səd ri xa nım Meh ri ban Əli ye va, ailə 
üzv lə ri, Səudiy yə Ərə bis ta nı Kral lı ğı nın 
Şah za də si, İs lam Həm rəy li yi İd man Fe de-
ra si ya sı nın pre zi den ti və Səudiy yə Ərə bis-
ta nı Mil li Olim pi ya Ko mi tə si nin pre zi den-
ti Ab dul lah bin Mo saad bin Əb dü lə ziz Əl 
Səud mə ra sim də iş ti rak edib lər.

Pre zi den t İl ham Əli yev mə ra sim də çı-
xış edə rək bil dir miş dir ki,  IV İs lam Həm-
rəy li yi Oyun la rı nın Bakıda ke çi ril mə si 
bö yük şə rəf dir. Oyun lar da 57 öl kə dən 3 
min dən çox id man çı iş ti rak edə cək dir ki, 
bu da  İslam Oyun la rının ta ri xin də bir re-
kord dur. “İs lam Həm rəy li yi Oyun la rı nın 
rəm zi su dur. Su hə yat de mək dir. Tə biət və in-
san su suz ya şa ya bil məz. Azər bay can fü sun-
kar tə biətə ma lik bir öl kə dir. Gö zəl göl lə ri miz, 
çay la rı mız, bu laq la rı mız, şə la lə lə ri miz, gö zəl 
Xə zər də ni zi miz bi zim tə bii sər və ti miz dir. 
Bu gün Xə zə rin sa hi lin dən öl kə mi zin müx tə-

lif is ti qa mət lə ri nə bö yük sə ya hət baş la yır. Su, 
əs lin də bir rəmz dir və Oyun la rın rəm zi məhz 
su dur. He sab edi rəm ki, bu se çim yük sək qiy-
mə tə la yiq ol ma lı dır. Qoy, bi zim yo lu muz su 
ki mi ay dın, niy yə ti miz su ki mi tə miz ol sun”.

Son ra Səudiy yə Ərə bis ta nı Kral lı ğı nın 
Şah za də si, İs lam Həm rəy li yi İd man Fe de-
ra si ya sı nın pre zi den ti və Səudiy yə Ərə bis-
ta nı Mil li Olim pi ya Ko mi tə si nin pre zi den-
ti Ab dul lah bin Mo saad bin Əb dü lə ziz Əl 
Səud,  Azər bay ca nın ev sa hib li yi edə cə yi 
IV İs lam Həm rəy li yi Oyun la rı na ha zır lıq 
iş lə ri nin tam qa needi ci ol du ğu nu bil dir-
miş və tə şək kür lə ri ni ifa də et miş dir. 

Qeyd edək ki, “Ba kı-2017” İs lam Həm-
rəy li yi Oyun la rı nın sə ya hə ti su ün sü rü nə 
həsr olu nub. Çün ki su hər bir can lı üçün 
hə yat mən bə yi dir. Pak lıq və bir lik rəm zi 
olan su yun İs lam da bö yük mə nə vi də yə ri 
var. Su Xə zər də ni zi nin sa hi lin də yer lə şən 
Ba kı üçün də xü su si əhə miy yə ti ilə se çi lir.

Pre zi den t İl ham Əli yev Xə zər də ni zin-
dən gö tü rül müş su yu öz lə ri ilə apar maq 
üçün Azər bay ca nın bü tün gu şə lə rin dən 
gəl miş uşaq la ra təq dim et di.

Öl kə nin 15-dən çox ta ri xi şə hə ri ni, 5 
gö lü, 1 su an ba rı nı, 3 ça yı, 1 bu la ğı, 3 şə-
la lə ni və Xə zər də ni zi ni əha tə edən su sə-

ya hə ti bu nun la da 3 min ki lo metr dən çox 
mə sa fə ni qət edə cək. Azər bay ca nın müx-
tə lif gu şə lə rin də bö yük tə bii gö zəl li yə ma-
lik 15 su mə ka nı nın hər bi rin də iki at le tin 
mü şa yiəti ilə yer li uşaq xü su si mə ra sim də 
mis qa bı su ilə dol du ra caq.

“Xə zər dən baş la yan sə ya hət” ma yın 
12-də Ba kı da IV İs lam Həm rəy li yi Oyun-
la rı nın açı lış mə ra si mi ilə ba şa ça ta caq. 
Hə min vaxt uşaq lar öl kə nin göl və çay-
la rın dan, şə la lə və bu laq la rın dan top la-
dıq la rı Azər bay ca nın saf su la rı ilə İs lam 
dün ya sı nın 50-dən çox döv lə tin dən olan 
id man çı la rı sa lam la ya caq lar.

IV İs lam Həm rəy li yi Oyun la rı həm 
öl kə miz, həm də İs lam alə mi üçün çox 
önəm li id man ya rı şı ola caq. Bu Oyun la r bir 
da ha gös tə rir ki, Azər bay can dün ya miq-
ya sın da çox bö yük hör mə tə ma lik öl kə dir. 
Di gər tə rəf dən, in di yə qə dər Azər bay can-
da bü tün mö tə bər bey nəl xalq təd bir lə rin 
yük sək sə viy yə də baş tut ma sı, bi rin ci Av-
ro pa Oyun la rın da qa za nı lan möh tə şəm 
qə lə bə lər İs lam Həm rəy li yi Oyun la rı nın 
da uğur la ke çi ri lə cə yi nə tə mi nat ve rir. Bu-
nu isə öl kə mi zin qə dim ta ri xi, zən gin mə-
də niy yə ti, bey nəl xalq miq yas da kı nü fu zu 
və in ki şa fı şərt lən di rir.

Ap re lin 5-də Ba kı da kı  Daş 
Sal na mə Mu ze yin də “Ba kı-2017” IV 
İs lam Həm rəy li yi Oyun la rı nın Xə-
zər dən baş la yan su sə ya hə ti nə start 
ve ri lib.

Хязярдян башлайан 
су сяйащяти
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İclasda çıxış edən Prezi-
dent İlham Əliyev 2017-ci 
ilin bi rin ci rü bün də iq ti sa di 
in ki şa fın tə min olun du ğu-
nu, so sial mə sə lə lə rin həl-
li ni tap dı ğı nı, or du qu ru-
cu lu ğu nun uğur la get di yi ni 
bil di rmişdir.   
İq ti sa diy ya tı n əsas gös tə-

ri ci lə ri nə nə zər sa lan döv lət 
baş çı sı ilin ilk 3 ayı ər zin də 
qey ri-neft sek to ru nun 2,4 
faiz, qey ri-neft sə na ye si nin 2 
faiz, kənd tə sər rü fa tı nın 3,5 
faiz, bit ki çi li yin 20 faiz dən 
çox art dı ğı nı bil dirmişdir. Bi-
rin ci rüb də val yu ta eh ti yat la-
rı nın 1 mil yard dol lar ar ta raq 
38,5 mil yard dol lar təş kil et-
di yi ni de yən döv lət baş çı sı 
bu nu önəm li mə sə lə ad lan-
dır mışdır. Bu ilin 3 ayı ər zin-
də ti ca rət döv riy yə si 15 faiz, 
ix rac 50 faiz, qey ri-neft ix ra cı 
10 faiz ar tıb, id xal isə 17 faiz 
aza lıb. İd xa lın azal ma sı, ix-
ra cın kəs kin art ma sı iq ti sa di 
sa bit li yi mi zi tə min edir. Ti-
ca rət döv riy yə si nin müs bət 
sal do su 1 mil yard dol lar sə-
viy yə sin də dir.

Son ra mü da fi ə sə na ye si 
na zi ri Ya vər Ca ma lov, “Azər-
bay can Də mir Yol la rı” Qa-
pa lı Səhm dar Cə miy yə ti nin 
səd ri Ca vid Qur ba nov, “Xə-
zər Də niz Gə mi çi li yi” Qa pa lı 
Səhm dar Cə miy yə ti nin səd ri 
Rauf Və li yev çı xış etmiş di lər.
İc la sa ye kun vu ran Pre zi-

dent İl ham Əli yev 2017-ci ilin 
ilk ay la rı nın yax şı nə ti cə lər lə 
ye kun laş dı ğı nı bil dir mişdir. 
Döv lət büd cə si nin ic ra sı nın 
uğur la get di yi ni, buil ki in-
ves ti si ya proq ra mı nın tam 
şə kil də ic ra edil mə si nin va-

cib li yi ni, öl kə üçün ən la zım lı 
la yi hə lə rə və saitin ay rıl dı ğı-
nı, ma liy yə və ziy yə tinin yax-
şı ol du ğu nu bil di rən döv lət 
baş çı sı val yu ta eh ti yat la rı n 
xa ri ci bor c dan 5 də fə dən çox 
ol du ğu nu söy lə di və bu nu 
yax şı nə ti cə ad lan dırmışdır. 

Diq qə tə çat dır mışdır ki, bu il 
in şaat sek to run da can lan ma 
mü şa hi də edi lir. Ba kı da 300-
dən çox ye ni hün dür mər tə-
bə li bi na ti ki lir və min lər lə 
ye ni iş ye ri ya ra dı lır. 

Ra yon lar da sə na ye zo na-
la rı nın ya ra dıl dı ğı nı de yən 
döv lət baş çı sı kənd tə sər-
rü fa tı nın in ki şa fı üçün bu il 
150 min hek tar ye ni tor pa ğın 
su va rıl ma sı nın nə zər də tu-
tul du ğu nu, ye ni za vod la rın 
is ti fa də yə ve ri lə cə yi ni qeyd 
et di və gö rü lə cək iş lə rin bu 
sa hə də ar tı ma sə bəb ola ca ğı-
nı vur ğu la mışdır. Qey ri-neft 
sek to ru nun is teh sal et di yi 
məh sul la rın ix ra cı ilə bağ-
lı mə sə lə yə to xu nan döv lə t 
baş çı sı Azər bay can bren di-
nin dün ya da təb liğ edil di yi-
ni, müx tə lif öl kə lər də ti ca-
rət ev lə ri nin ya ra dıl dı ğı nı, 

ti ca rət-ix rac mis si ya la rı nın 
hə ya ta ke çi ril di yi ni qeyd 
etmişdir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
bil dir mişdir ki, il ər zin də inf-
rast ruk tur la yi hə lə ri nin ic ra-
sı na diq qət ye ti ri lə cək: “İç mə-
li su la yi hə lə ri nə zər də tu tu lan 
in ves ti si ya həc min də tam ic ra 
edil mə li dir. Ey ni za man da, bu il 
biz kənd lər də ya şa yan əha li nin 
tə miz iç mə li su ilə tə min edil-
mə si üçün 270 ki çik la yi hə ic ra 

edə cə yik. Bu tə miz lə yi ci qur ğu-
la rın 170 kənd də qu raş dı rıl ma sı 
“Azər su” ASC-nin, 100 kənd də 
isə Eko lo gi ya və Tə bii Sər vət lər 
Na zir li yi nin xətt  i ilə tə min edi-
lə cək. Mü va fi q Sə rən cam im-
za lan mış dır. Bü tün kənd lə rin 
ad la rı bu Sə rən cam da gös tə ril-
miş dir. Mən xü su si lə be lə tap-
şı rıq ver dim ki, həm o kənd lə rin 
sa kin lə ri, həm bu işi ic ra edən-
lər bil sin lər, bu mə sə lə nə za rət 
al tın da dır. Əgər sa də cə o Sə-
rən cam da ya zıl say dı ki, 100 və 
ya 200 kən din su prob le mi həll 
edil sin, bu na fi  lan qə dər və sait 
ay rıl sın, son ra ona nə za rət et-
mək çox çə tin ola caq dı: 100 kən-
də mi, yox sa 50 kən də su ve ril di? 
Sə rən cam da bü tün o ra yon la-
rın, kənd lə rin adı gös tə ri lib və 
mən o kənd lə rin sa kin lə rin dən 
xa hiş edi rəm ki, on lar da nə za rət 
et sin lər. Gö tür sün lər o Sə rən-

ca mı bax sın lar. Əgər on la rın 
kən di o si ya hı da var sa və o iş 
gö rül mür sə dər hal yer li ic ra or-
qan la rı na, Pre zi dent Ad mi nist-
ra si ya sı na mə lu mat ver sin lər. 
Əl bətt  ə ki, əgər o iş də han sı sa 
bir qü sur olar sa, bu na yol ve rən 
şəxs lər mü va fi q qay da da cə za-
lan dı rı la caq lar. Mən bu nu ona 
gö rə de yi rəm ki, ic ti mai nə za rət 
güc lən sin. Mən də fə lər lə bu ba-
rə də de mi şəm ki, ic ti mai nə za rə-
ti güc lən dir mək üçün gə rək ic ti-

maiy yət də mə lu mat ol sun. Bax, 
bu mə lu ma tı biz ve ri rik, 270 
kən din mo dul tip li tə miz lə yi ci 
qur ğu lar la tə min edil mə si bu il 
ba şa çat ma lı dır, və sait ay rı lıb və 
nə za rət də ol ma lı dır”.

Böl gə lər də məş ğul lu ğun 
ar tı rıl ma sı nın daim diq qət-
də sax la nıl ma sı nın va cib li yi-
ni bil di rən döv lət baş çı sı sa-
hib kar lı ğın in ki şa fı ilə bağ lı 
gü zəşt li kre dit lə rin ve ril mə si 
pro se si nin da vam edə cə yi ni 
diq qə tə çat dırmışdır. Qeyd 
et di ki, xa ri ci sər ma yə lə rin 
cəlb edil mə si ilə bağ lı da ha 
fəal iş apa rıl ma lı dır. Bu il Qu-
ba və Min gə çe vir də “ASAN 
xid mət” mər kəz lə ri nin açı la-
ca ğı nı de yən Pre zi dent İl ham 
Əli yev Şə ki və İmiş li də də 
be lə mər kəz lə rin bi na la rı nın 
ti kin ti si nin apa rıl dı ğı nı diq-
qə tə çat dır mışdır.

Ич мя ли су ла йи щя ля ри там иъ ра едил мя ли дир
Pre zi dent İl ham Əli ye vin sədr li yi ilə Na zir lər Ka bi-

ne ti nin 2017-ci ilin bi rin ci rü bü nün 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 i c la sı k e çi ri lib.
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Oyun  la  rı  n ke  çi  ril  mə  si ilə 
əla  qə  dar  qo  naq  lar üçün ay -
rıl  mış meh  man  xa  na  lar  da, 
olim  pi  ya id  man şə  hər  ci  yin -
də,  di  gər id  man ob  yekt  lə -
rin  də iç  mə  li su təc  hi  za  tı və 
tul  lan  tı su  la  rı  nın axı  dıl  ma  sı 
xid  mət  lə  ri  nin tə  min edil -
mə  si məq  sə  di ilə “Azər  su” 
ASC-də mü  va  fi q ko  mis  si  ya 
ya  ra  dıl  mış  dır. 

IV İs lam Həm rəy li yi 
Oyun la rı na ha zır lıq la bağ-
lı “Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə tin də top lan tı ke-
çi ri lib. “Azər su” ASC-nin 
səd ri Qorx maz Hü sey nov 
bil di rib ki, son il lər nü fuz lu 
bey nəl xalq tə bir lə rə və id-
man ya rış la rı na ev sa hib li yi 
edən öl kə mi zin pay tax tı Ba-
kı şə hə rin də  may ayın da IV 
İs lam Həm rəy li yi Oyun la-
rı, iyun ayın da isə For mu la 
1 ya rış la rı ke çi ri lə cək: “Bu 
mö tə bər ya rış la rın 2015-ci il-
də ke çi ril miş I Av ro pa Oyun-
la rı və 2016-cı il də ke çi ril miş 
For mu la 1 ya rış la rın da kı ki mi 
yük sək sə viy yə də təş ki li ni tə-
min et mək üçün di gər təş ki-
lat lar ki mi “Azər su” ASC-nin 
də qar şı sın da mü hüm və zi fə-
lər du rur. Ve ril miş tap şı rıq la-
rı vax tın da və key fi y yət lə ic ra 
et mək üçün Səhm dar Cə miy-
yə tin mü va fi q st ruk tur böl mə-
lə ri tə rə fi n dən mü hüm təd bir-
lər gö rü lüb və bu sa hə də iş lər 
da vam et di ril mək də dir. Ötən 
il lər də ke çi ril miş təd bir lər də 
qa za nıl mış təc rü bə dən is ti fa də 

et mək lə iş lər ope ra tiv qay da da 
ye ri nə ye ti ril mə li, id man, ic-
ti mai-iaşə ob yekt lə ri və  meh-
man xa na lar key fi y yət li iç mə li 
su ilə tə min edil mə li dir”.  

IV İs lam Həm rəy li yi 
Oyun la rı nın ke çi ril mə si ilə 
əla qə dar ya ra dıl mış ko-

mis si ya nın səd ri, “Azər-
su” ASC səd rinin bi rin ci 
müavi ni Tey yub Cab ba rov 
mü tə ma di ola raq ko mis si-
ya nın ic las la rı nın ke çi ril di-
yi ni xa tır la da raq gö rül müş 
iş lər ba rə də mə lu mat ver-
di. “Oyun la rın ke çi ril mə si ilə 
əla qə dar Ba kı Su ka nal, ra yon 
su ka nal ida rə lə ri nin rəh bər lə-
ri nə hid ro tex ni ki qur ğu la rın, 
su və ka na li za si ya xət lə ri nin, 
qu yu və bar maq lıq la rın və ziy-
yə ti ilə bağ lı ət rafl  ı araş dır-
ma la rın apa rıl ma sı, gö rü lə cək 
tə mir iş lə ri və di gər təd bir-
lər ba rə də ko mis si ya ya mə lu-
mat ve ril mə si tap şı rı lıb. Qı sa 
müd dət də hər bir ra yon üz rə 

təh lil lər apa rı lıb, hid ro tex ni ki 
qur ğu la rın və şə bə kə lə rin və-
ziy yə ti, gö rül mə li iş lər ba rə də 
mə lu mat əl də olu nub. Ey ni 
za man da Ba kı şə hə ri üz rə 3 
ix ti sas laş mış qə za bri qa da la rı-
nın ya ra dıl ma sı və oyun la rın 
ke çi ri lə cə yi gün lər də on la rın, 
elə cə də ra yon su ka nal ida rə-
lə ri nin qə za xid mət lə ri nin fa-
si lə siz fəaliy yət gös tər mə lə ri 
üçün la zı mi təd bir lər gö rü lüb. 
Hə min gün lər də xid mət gös-
tə rə cək ma şın, xü su si tex ni ka 
və ava dan lıq la rın tex ni ki və-
ziy yə ti qiy mət lən di ri lib, la zım 

olan eh ti yat his sə lə ri, mal və 
ma te rial tə da rük olu nub. Bun-
lar la ya na şı, Cə miy yə tin mü-
tə xəs sis lə ri tə rə fi n dən id man 
ob yekt lə ri nin və qur ğu la rı nın 
su təc hi za tı və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin və ziy yə ti bir da-
ha yox la nı lıb.  

Mər kə zi La bo ra to ri ya-
nın səy yar la bo ra to ri ya ki mi 
fəaliy yət gös tə rən nəq liy yat 
va si tə lə rin dən is ti fa də olun-
maq la 100-dən çox ob yekt dən 
su nü mu nə lə ri gö tü rü lə rək 
ana liz olu nub. Ya rış la rın ke-
çi ri lə cə yi gün lər də “Azər su” 
ASC-nin in zi ba tı bi na sın da 
24 saat fəaliy yət gös tə rən qə-

rar gah iş lə yə cək, ey ni za man-
da yer lər də növ bət çi lik tə min 
olu na caq”. 
İc las da çı xış edən Nəq-

liy yat və Xü su si Tex ni ka 
İda rə si nin rəisi Xür rəm Hü-
sey nov, Xə zər ra yon Su ka-
nal İda rə si nin rəisi Mü ba riz 
Nə si rov, Sə bail ra yon Su ka-
nal İda rə si nin rəisi Rauf Os-
ma nov,  “Su ti kin ti” Müəs si-
sə si nin rəisi Səid Sa la yev IV 
İs lam Həm rəy li yi Oyun la-
rı na ha zır lıq la bağ lı gö rül-
müş iş lər ba rə də mə lu mat 
ver di lər.

“Azər su” ASC-nin səd ri 
Q.Hü sey nov ix ti sas laş mış 
bri qa da la rın pe şə kar kadr, 
ma şın-me xa nizm və ava-
dan lıq lar la tam komp lekt-
ləş di ril mə si, la zı mi an bar 
eh ti yat la rı nın ya ra dıl ma sı 
ilə bağ lı əla və təd bir lə rin 
gö rül mə si, mər kə zi ida-
rə apa ra tın da və yer lər də 
növ bət çi li yin, həm çi nin şə-
hər də av to mo bil sıx lı ğı nın 
tən zim lən mə si ilə bağ lı Na-
zir lər Ka bi ne ti nin sə rən ca-
mı na  uy ğun ola raq iş çi lə-
rin pil lə li iş re ji mi nin tə min 
olun ma sı ba rə də tap şı rıq lar 
ver di.

“Азяр су”  АСЪ-дя ЫВ Ис лам Щям ряй ли йи 
Ойун ла ры на ща зыр лыг иш ля ри да вам ет ди ри лир

2017-ci ilin 12-22 may ta rix lə rin də Ba kı şə hə rin-
də IV İs lam Həm rəy li yi Oyun la rı ke çi ri lə cək. İd-
man çı lar la ya na şı, nü ma yən də he yət lə ri və xa ri ci 
tu rist lə rin öl kə mi zə gəl mə si nə zə rə alı na raq təd-
bi rin yük sək sə viy yə də təş ki li mü hüm əhə miy yət 
kəsb edir. 
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“Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz 
Hü sey nov Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə öl kə miz də hə ya ta ke çi ri-
lən 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 lə ri ba rə də mə lu mat ve rə rək bil dir-
miş dir ki, bu sa hə də dün ya nın qa baq cıl 
şir kət lə ri nin təc rü bə sin dən is ti fa də olu-
nur. “Azər su” ASC-nin səd ri Fran sa nın 
“Suez En vi ron ne ment” şir kə ti ilə ge niş 
əmək daş lıq edil di yi ni, kadr ha zır lı ğı, 
təc rü bə mü ba di lə si sa hə sin də mü hüm 
nailiy yət lər əl də olun du ğu nu vur ğu la-
mış dır.

Fran sa nın Azər bay can da kı sə fi  ri 
Orel ya Bu şes iki öl kə ara sın da  bü tün 
sa hə lər də əla qə lə rin yük sə lən xət lə in-
ki şaf et di yi ni bi ldir miş dir. O. Bu şes 
Fran sa şir kət lə ri nin Azər bay can da hə-
ya ta ke çi ri lən inf rast ruk tur la yi hə lə ri ni 
yük sək qiy mət lən dir miş və ye ni tex no-
lo gi ya la rın tət bi qi sa hə sin də əmək daş lı-
ğın qar şı lıq lı əla qə lə rə töh fə ve rə cə yi ni 
diq qə tə çat dır mış dır.

“Suez En vi ron ne ment” şir kə ti nin 

la yi hə rəh bə ri Kris tian Mon set Fran sa 
İq ti sa diy yat Na zir li yi nin FA SEP la yi-
hə si üçün 700 min av ro qrant ayır dı-
ğı nı bil dir miş dir. Bu la yi hə 2 his sə dən 
- su sız ma la rı nın aş kar lan ma sı və lil dən 
ener ji nin əl də olun ma sın dan iba rət dir. 
FA SEP çər çi və sin də Ba kı şə hə rin də iç-
mə li su it ki lə ri nin azal dıl ma sı na dair 
pi lot la yi hə ic ra edi lə cək. Ey ni za man da 
Höv san Aera si ya Stan si ya sın da lil dən 
ener ji nin əl də olun ma sı üçün me tan-
laş dır ma qur ğu su nun tex ni ki-iq ti sa di 
əsas lan dır ma sı ha zır la na caq. La yi hə nin 
ic ra sı 2018-ci ilin ap re lin də ba şa ça ta-
caq.

Xa tır la daq ki, 1858-ci il də tə sis olu-
nan “Suez En vi ron ne ment” şir kə ti ya-
şıl laş dır ma, tul lan tı la rın ema lı və tək rar 

is ti fa də si, al ter na tiv ener ji və in san re-
surs la rı sa hə sin də ix ti sas laş mışdır. Ha-
zır da dün ya nın 70-dən çox öl kə sin də 
la yi hə lər hə ya ta ke çi rir.

12 may 2014-cü il də “Azər su” ASC 
və “Suez En vi ron ne ment” şir kə ti ara-
sın da  “Prak ti ki tə lim, nou-hau ötü rül-
mə si və tex ni ki yar dı ma dair mü qa vi lə” 
im za lan mış dır. Mü qa vi lə yə əsa sən,  5 il 
ər zin də 38 ix ti sas üz rə 4500 nə fə rin kadr 
ha zır lı ğı pro se si nə cəlb olun ma sı, 250 
pe şə kar tə lim çi nin ha zır lan ma sı nə zər-
də tu tul muş dur.

Ötən müd dət də “Azər su” ASC-nin 
mü tə xəs sis lə rinin bir qis mi Bö yük Bri-
ta ni ya, Fran sa, Əl cə zair, Mə ra keş, İs pa-
ni ya və Çin də təş kil edil miş təd ris eks-
pe di si ya la rı na  gön də ril miş lər.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə-
ti nin Mər kə zi La bo ra to ri ya sı öz fəaliy-
yə ti ni bey nəl xalq stan dart la rın tə ləb lə-
ri nə uy ğun da vam et di rir. 2015-ci il də 
Lat vi ya Döv lət Akk re di ta si ya Qu ru mu 
(LA TAK)  tə rə fi n dən bey nəl xalq akk re-
di ta si ya dan keç miş Mər kə zi La bo ra to-
ri ya hər il akk re di ta si ya sa hə si nə da xil 
olan me tod la rın sa yı nı ar tı rır. Dün ya-
nın in ki şaf et miş öl kə lə rin də fəaliy yət 
gös tə rən la bo ra to ri ya la rın təc rü bə si  
əsas gö tü rülə rək bey nəl xalq sə riş tə li-
lik tes ti proq ram la rı na qo şu lur.

Mər kə zi La bo ra to ri ya nın Tul lan-
tı Su la rın Mik ro biolo ji Ana liz lə ri nin 
Apa rıl ma sı şö bə si nin ana liz me tod la-
rı Ame ri ka nın ERA şir kə ti tə rə fi n dən 
təş kil olu nan sə riş tə li lik tes ti proq ra-
mı na təq dim edil miş dir. Dün ya nın 
müx tə lif öl kə lə rin də  fəaliy yət  gös tə-
rən 356 la bo ra to ri ya nın iş ti rak et di yi 
sə riş tə li lik tes ti proq ra mın da Mər kə zi 
La bo ra to ri ya da tul lan tı su la rın da apa-
rı lan mik ro biolo ji ana liz lə ri 100 faiz  
nə ti cə top la ya raq fərq lən mə ser ti fi  ka tı 
ilə təl tif olun muş dur.

Bu nailiy yət Mər kə zi La bo ra to ri ya-
da ana liz lə rin yük sək key fi y yət lə apa-
rıl ma sı nın, bu ra da tət biq olu nan me-
tod la rın düz gün lü yü nün,  kadr la rın 
pe şə kar lı ğı nın gös tə ri ci si dir.

Qeyd edək ki, “Azər su” ASC-nin 

Mər kə zi La bo ra to ri ya sı  16 sent yabr 
2013-cü il də fəaliy yə tə baş la mış dır. 
Ümu mi sa hə si 1800 kvad rat metr olan 
la bo ra to ri ya bi na sı  iç mə li su və tul lan-
tı su la rı böl mə lə rin dən iba rət dir. La-
bo ra to ri ya da Al ma ni ya, Fran sa, ABŞ, 
Ya po ni ya və di gər öl kə lə rin bey nəl-
xalq sə viy yə də ta nın mış şir kət lə ri nin 
ava dan lıq la rı və ci haz la rı qu raş dı rıl-
mış dır. Bu ci haz  və ava dan lıq la rın kö-
mə yi ilə iç mə li su və tul lan tı su la rı nın 
fi  zi ki-kim yə vi və bak te riolo ji gös tə ri-
ci lə ri ni tə yin et mək, ope ra tiv, də qiq və 
eti bar lı ana liz lər apar maq müm kün-
dür. İs tə ni lən əra zi də və şə rait də  ana-
liz lə rin apa rıl ma sı məq sə di lə səy yar 
la bo ra to ri ya ki mi fəaliy yət gös tə rən 6 
xü su si tə yi nat lı nəq liy yat va si tə si alın-
mış dır.

Фран са щю ку мя ти ФАСЕП лайищяси чярчивясиндя 
"Азярсу" АСЪ-йя 700 мин ав ро грант айыр мыш дыр

Mər kə zi La bo ra to ri ya səriştəlilik 
testi üzrə ser ti fi  ka t almışdır

k i b i i lilik

Ap re lin 19-da  “Azər su” 
ASC-də   “Suez En vi ron ne ment” şir-
kə ti nin nü ma yən də he yə ti ilə gö rüş 
ke çi ril miş dir. Gö rüş də Fran sa nın 
Azər bay can da kı sə fi  ri Orel ya Bu şes 
və Dün ya Ban kı nın nü ma yən də lə ri 
iş ti rak et miş lər.
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 İc la sı gi riş sö zü ilə açan “Azər su” 
ASC-nin səd ri Qorx maz Hü sey nov 
bil dir miş dir ki, Pre zi dent İl ham Əli yev 
tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ri lən so sial-iq ti-
sa di si ya sət nə ti cə sin də 2017-ci ilin bi-
rin ci rü bün də  Azər bay can da  di na mik 
in ki şaf  tə min olun muş dur. 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 d a vam e t di ril miş dir.

 “Azər su” ASC-nin səd ri 14-18 mart 
2017-ci il ta rix lə rin də Ba kı şə hə rin-
də ke çi ril miş 1-ci Ba kı Bey nəl xalq Su 
Həf tə si ni və Şol lar-Ba kı Su Qur ğu la-
rı Komp lek si nin 100 il lik yu bi le yi ni 
əhə miy yət li ha di sə lər ki mi qiy mət lən-
dir miş,  bu təd bir lə rin su sek to run da 
möv cud prob lem lə rin öy rə nil mə si və 
on la rın həl li yol la rı nın müəy yən ləş di-
ril mə si ba xı mın dan sə mə rə li ol du ğu nu 
diq qə tə ç at dır mış dır. 

Q.Hü sey nov is teh lak çı la ra gös tə ri-
lən iç mə li su təc hi za tı və ka na li za si ya 
xid mət lə ri nin yax şı laş dı rıl ma sı is ti-
qa mə tin də mü hüm la yi hə lə rin hə ya ta  
ke çi ril di yi ni vur ğu la mış dır: “Ca ri ilin 
bi rin ci rü bün də Saat lı şə hə ri nin su 
təc hi za tı sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul-
ma sı iş lə ri ba şa çat mış və Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin iş ti ra kı ilə açı lış mə-
ra si mi ke çi ril miş dir. Əha li nin iç mə li 
su ilə tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 

is ti qa mə tin də gö rü lən təd bir lə rin da-
vam et di ril mə si məq sə di ilə Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin im za la dı ğı sə rən ca ma 
əsa sən, 22 ra yo nun 267 min nə fər dən 
çox əha li si olan 170 ya şa yış mən tə qə-
sin də iç mə li su təc hi za tı sis tem lə ri nin 
qu rul ma sı üçün “Azər su” ASC-yə 14 
mil yon ma nat ay rıl mış dır. Ha cı qa bul 
ra yo nu nun Na va hı qə sə bə sin də  ye ni  
su təc hi za tı sis tem lə ri ya ra dıl mış və 
2300 nə fə rin iç mə li su təc hi za tı yax şı-
laş dı rıl mış dır. Əkin sa hə lə ri nin su var-
ma su yu ilə tə min edil mə si məq sə di lə 
Zər dab, Ha cı qa bul və Şa ma xı ra yon-
la rın da su var ma la yi hə lə ri nin ic ra sı na 
baş la nıl mış dır”.

Qeyd olun muş dur ki, 2017-ci ilin 
yan var-mart ay la rın da is teh lak çı la ra 
57 mil yon kub metr həc min də  su ve-
ril miş, 41 mil yon kub metr həc min də 
ka na li za si ya xid mət lə ri gös tə ril miş-
dir. He sa bat döv rün də 38,4 km iç mə li 
su, 71 km ka na li za si ya xət lə ri çə kil-
miş, 3 su an ba rı ti kil miş, 6 ədəd su bar-
te zian qu yu su qa zıl mış dır. Gö rül müş 
iş lər nə ti cə sin də 70 min nə fər ilk də fə 
mər kəz ləş di ril miş qay da da iç mə li su 
ilə tə min edil miş, 69 min nə fə rin su 
təc hi za tı fa si lə siz re ji mə ke çi ril miş dir. 
Be lə lik lə fa si lə siz re jim də su təc hi za tı 
sə viy yə si öl kə üz rə 65,9 faiz, Ba kı şə-
hə ri üz rə isə 80,8 faiz təş kil et miş dir. 

Son ra 2017-ci ilin yan var-mart ay-
la rı ər zin də gö rül müş iş lər və hə ya ta 
ke çi ril miş təd bir lər ba rə də çı xış lar ol-
muş dur. 

“Azər su” ASC-nin sədr müavi ni 
Eti bar Məm mə dov çı xış edə rək bil-
dir miş dir ki, Zər dab, Ha cı qa bul və Şa-
ma xı ra yon la rın da 20 min hek tar ye ni 
əkin sa hə lə ri nin su ilə tə min olun ma-
sı məq sə di lə la yi hə lə rin ic ra sı uğur la 
da vam et di ri lir. Zər dab ra yo nun da 
ümu mi uzun lu ğu 15 km olan ma gist-
ral su kə mə ri nin in şa sı ba şa cat  mış, 
na sos stan si ya sı nın in şa sı isə ye kun-
laş dı rı lır. Pa dar çöl əra zi sin də də 27 
km ma gist ral su kə mə ri nin in şa sı ilə 
bağ lı ti kin ti-qu raş dır ma iş lə ri nə baş-
la nıl mış dır. 

Ötən dövr də Xaç maz şə hə rin də 
layihənin icrası nəticəsində su şə bə kə-
si üz rə 73 faiz, ka na li za si ya şə bə kə si 
üz rə 81  faiz, Xı zı şə hə rin də su şə bə kə-
si üz rə 16 faiz, ka na li za si ya şə bə kə si 
üz rə 46 faiz ye ri nə ye ti ril miş, Qo bus-
tan  şə hə rin də isə şə bə kə lə rin ti kin ti si 
ye kun laş maq üz rə dir.

Dün ya Ban kı nın layi hə si üz rə Saat-
lı, Sa bi ra bad, Şa ma xı və Qə bə lə şə hər-
lə rin də su təc hi za tı üz rə iş lər ye kun-
laş mış dır. Ha zır da Şa ma xı və Qə bə lə 
şə hər lə rin də  tul lan tı su tə miz lə yi ci 
qur ğu la rın in şa sı da vam et di ri lir. 

Al ma ni ya İn ki şaf Ban kı ilə bir gə 
ma liy yə ləş di ri lən la yi hə lər çər çi və-
sin də Şə ki və Gən cə də şə bə kə lə rin ti-
kin ti si iş lə ri apa rı lır. Gən cə-4 la yi hə si 
çər çi və sin də 166 km su və 141 km ka-
na li za si ya xətt  i nin in şa sı nə zər də tu-
tul muş dur.  
İs lam İn ki şaf Ban kı ilə bir gə ma liy-

yə ləş di ri lən la yi hə lər üz rə Gə də bəy 
şə hə rin də su və ka na li za si ya şə bə kə-
si nin ti kin ti si ba şa çat dı rıl mış dır. Ha-
zır da abo nent lə rə ev bir ləş mə lə ri nin 
ve ril mə si, su an bar la rın da son ta mam-
la ma iş lə ri hə ya ta ke çi ri lir. Daş kə sən 
şə hə rin də su və ka na li za si ya şə bə kə-
si nin ti kin ti si ye kun laş mış, 1800 ədəd 
ev bir ləş mə si ve ril miş dir. Ha zır da tul-
lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu nun in şa sı 
da vam et di ri lir və ca ri ilin so nu na ye-
kun laş dı rıl ma sı plan laş dı rı lır. 

Ap re lin 26-da “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə tin də  2017-ci ilin yan var-
mart ay la rı 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 las ke çi ril miş dir.

  2017-ъи илин I рц бц нцн йе кун ла ры на   
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2017-ci il də Qa zax şə hə ri nin su 
təc hi za tı və ka na li za si ya sis te mi nin, 
həm çi nin Gə də bəy, Tər tər və Qa zax 
şə hər lə rin də tul lan tı su tə miz lə yi ci 
qur ğu la rı nın in şa sı iş lə ri nə baş la nıl ma-
sı nə zər də tu tul muş dur. Ey ni za man-
da ca ri il də Şa ma xı, Qə bə lə, Gə də bəy, 
Qo bus tan, Xaç maz, Daş kə sən şə hər lə-
rin də və Ba dam dar qə sə bə sin də su və 
ka na li za si ya sis te mi nin ti kin ti si nin ye-
ku na laş dı rıl ma sı planlaşdırılır.

Ya xın gün lər də 170 kən ddə su kə-
mər lə ri nin in şa sı və bu laq la rın qu raş-
dı rıl ma sı iş lə ri nə, həm çi nin Xır da lan 
şə hə ri nin su təc hi za tı və ka na li za si ya 
sis te mi nin ye ni dən qu rul ma sı la yi hə si-
nin i c ra sı na b aş la nı la caq dır.

“Azər su” ASC-nin sədr müavi ni 
Kö çər li Hə sə nov qeyd et miş dir ki, ha-
zır da Ab şe ron ya rı ma da sı üzrə 2 milyon 
964 min nə fə rə iç mə li su xid mət lə ri gös-
tə ri lir ki, on la rın da 2 mln 326 mi ni və ya 
78,4 faizi, Ba kı şə hə rin də isə 1 892  mi ni 
və ya 80,8 faizi fa si lə siz su ilə tə min edi-
lir.  2017-ci ilin 1-ci rü bün də Ab şe ron ya-
rı ma da sın da 51 min nə fər ilk də fə mər-
kəz ləş miş qay da da su al mış, 10,2  min  
nə fə rin su təc hi za tı qra fi  ki yax şı laş dı-
rıl mış, 44,3 min  nə fər in su təchizatı 24 
saat lıq re ji mə ke çi ril miş dir. Bu dövr də 
Qa ra dağ, Nə si mi və Nə ri ma nov ra yon-
la rın da 14 na sos stan si ya sı nın fəaliy-
yə ti da yan dı rıl mış dır. Bu təd bir lər 
elekt rik ener ji si və is tis mar xərc lə ri nə 
qə naətə, ya rar lı elekt rik və me xa ni ki 
ava dan lıq lar dan di gər na sos xa na lar da 
is ti fa də sinə im kan ve rir.  

He sa bat döv rün də 9 ədəd su an ba-
rı nın fəaliy yə ti da yan dı rıl mış dır. Ca ri 
ilin 3 ayın da Ba kı şə hə rin də 648 çox-

mən zil li ya şa yış bi na sı nın zir zə mi sin-
də su qə za sı baş ver miş dir ki, bu da 
ötən ilin ey ni döv rü ilə müqayisədə 
305 qəza çox dur. Tə mir iş lə ri za ma-
nı  zir zə mi lər də 931 metr su xətt  i də-
yiş di ril miş dir. Ötən ilin ey ni döv rü ilə 
mü qa yi sə də Ab şe ron ya rı ma da sın da 
ener ji sər fi y ya tı 887 min kVt/saat azal-
mış dır. 

Ha zır da  öl kə əha li si nin 31,8 faizi,  
Ab şe ron ya rı ma da sı üz rə isə əha li nin 
71,3 faizi ka na li za si ya xid mət lə ri ilə tə-
min olun muşdur. Bi rin ci rüb də 222 km  
ka na li za si ya xət lə ri, 19 min 530 ədəd 
ya ğış və ka na li za si ya qu yu la rı və 4 
min 155 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. Ey ni za man-
da 691 bi na nın zir zə mi sin də möv cud 
ka na li za si ya x ət lə ri t ə mir ed il miş dir. 
İş lər İda rə si nin rəisi Möh sün Qu-

li yev bil dir miş dir ki, birinci rübdə Cə-
miy yət üz rə iş çi sa yı 157 nə fər aza la-
raq, ap re lin 1-nə 12672 nəfər ol muş dur. 
İş çi lə rin 28 faizi ni qul luq çu, 72 faizi ni 
fəh lə lər təş kil edir. He sa bat döv rün-
də 189 nə fər işə qə bul olun muş, 346 
iş çi nin əmək mü qa vi lə si nə xi tam ve-
ril miş dir. Bi rin ci rüb də 299 nə fər tə rə-
fi n dən 200 ni zam-in ti zam po zun tu su 
ha lı qey də alın mış dır. Bu hal la ra gö rə 
154 nə fə rə in ti zam tən be hi, 51 nə fə rə 
“Şid dət li töh mət” ve ril miş, 2 nə fə rin 
ix ti sas də rə cə si en di ril miş, 15 nə fə rin 
əmək haq qın dan tu tul ma tət biq edil-
miş, 11 nə fər Əmək Mə cəl lə si nin 70-ci 
mad də si nin “ç” bən di ilə iş dən azad 
edil miş dir. Ey ni za man da 77 nə fə rə ic-
ra in ti za mı nı po zun tu su, işə ge cik mə, 

ica zə siz iş dən get mə və təh lü kə siz lik 
tex ni ka sı nı poz ma ha lı na gö rə xə bər-
dar lıq edil miş dir. 

He sa bat döv rün də ke çi ril miş tə-
lim lər də 116 nə fə rin iş ti ra kı tə min 
edil miş dir.  2017-ci ilin 1-ci rü bü üz rə 
“Azər su” ASC-nin apa ra tın da ümu mi-
lik də 18262  sə nəd  döv riy yə si  qey də 
alın mış dır ki, bu da 2016-cı ilin mü va-
fi q döv rü ilə mü qa yi sə də 1104 ədəd 
az dır.

He sa bat döv rün də 153 nə fə rə 87805 
ma nat məb lə ğin də mad di yar dım gös-
tə ril miş dir. Ey ni za man da Saat lı  ra-
yo nun da 1885 nə fər dən iba rət 474,  
Qa zax ra yo nun da 3110 nə fər dən iba-
rət 860 məc bu ri köç kün ailə si nə Nov-
ruz bay ra mı ərə fə sin də ər zaq yar dı mı 
edil miş dir.  

M.Qu li yev qeyd et miş dir ki, Ba kı-
da IV İs lam Həm rəy li yi Oyun la rı ke çi-
ril mə si ilə əla qə dar iş vax tı re ji mi  may 
ayı nın 1-dən 30-dək pil lə li şə kil də təş-
kil edi lə cək. Hə min gün lər də iş çi lə rin 
müəy yən edil miş vaxt da işə gəl mə lə ri-
nə, ey ni za man da tər tib olu na caq növ-
bət çi li yə əməl edil mə si nə cid di nə za-
rət olu na caq dır.

Mər kə zi La bo ra to ri ya nın mü di ri 
El çin Əli yev çıxışında qeyd etmişdir 
ki, 2017-ci ilin 1-ci rü bün də 3662 su 
nü mu nə sin dən 24301 pa ra met ri, 264 
tul lan tı su nü mu nə sin dən 1995 fi  zi ki-
kim yə vi və 352 mik ro biolo ji gös tə ri ci 
tə yin edil miş dir. 2017-ci il də Mər kə zi 
La bo ra to ri ya akk re di ta si ya sa hə sin də 
olan me tod sa yı nı 16-dan 25-ə, gös tə-
ri ci sa yı nı isə 21-dən 38-ə çat dır mış dır. 

   щяср олун муш иъ лас ке чи рил миш дир 
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Bi rin ci rüb də Mər kə zi La bo ra to ri-
ya hü qu qi və fi  zi ki şəxs lə rə 7613 AZN 
də yə rin də xid mət gös tər miş dir. GFA 
Con sul ting,  Kas pian Bu si ness Ser vi-
ces, Ay Kon sal tinq, Naf ta lan Otel şir-
kət lə ri ilə uzun müd dət li əmək daş lıq 
mü qa vi lə lə ri im za la nmış dır. Da ha çox 
müş tə ri cəlb olun ma sı üçün meh man-
xa na lar üçün mə lu mat lan dı rı cı bro şür-
lar ha zır la nmış və müş tə ri lə rə  təq dim 
edil miş dir.

Mər kə zi La bo ra to ri ya da ağır me tal-
la rı tə yin et mək üçün is ti fa də olu nan 
Agi lent mar ka lı  İCP MS ci ha zı üzrə 
tə li m ke çi ril miş və ci haz tam is ti fa də-
yə ve ril miş dir. Həm çi nin, Dün ya Sə-
hiy yə Təş ki la tı və Av ro pa Bir li yi nin 
di rek ti vi nin tə ləb lə ri nə əsa sən, iç mə li 
su nü mu nə lə rin də  pes ti sid ləri, tri ha-
lo gen me tan ları, po lix lor lu bi fe nil lə-
ri  və s. gös tə ri ci lə ri tə yin et mək üçün 
nə zər də tu tu lan Agi lent mar ka lı  Qaz 
xro ma toq raf ci ha zı nın  tə li mi  təş kil 
olun muş dur. 

2017-ci il də Mər kə zi La bo ra to ri ya 
Al ma ni ya nın Fi zi ki Tex ni ki İns ti tu tu-
nun la yi hə proq ra mı na, ABŞ-ın  ERA 

və Bö yük Bri ta ni ya nın LGC şir kə ti tə-
rə fi n dən təş kil olu nan sə riş tə li lik tes ti 
proq ram la rı na qo şul muş dur. 

Nə ri ma nov ra yon Su ka nal İda rə-
si nin rəisi Röv şən Əli yev he sa bat ve-
rə rək bil dir miş dir ki, ha zır da ra yon da  
61285 abo nen tə xid mət gös tə ri lir ki, 
bun la rın da 57289-u əha li, 4536-sı qey-
ri-əha li abo nent lər i dir. He sa bat döv-
rün də fa si lə siz su tə mi na tı ilə əla qə dar 
9 na sos xa na nın fəaliy yə ti da yan dı rıl-

mışdır. Na sos xa na la rın da yan dı rıl ma sı 
nə ti cə sin də ötən ilin mü va fi q döv rü nə 
nis bə tən 443 500 kVt/saat elekt rik enr-
ji si nə və di gər  is tis mar, əmək haq qı 
xərc lə ri nə qə naət edil miş dir.

Su it ki lə ri nin qar şı sı nın alın ma-
sı məq sə di ilə 183 bi na nın da mın dan 
1807 çən, 71 bi na nın fa sa dın dan 451 
ədəd su xətt  i və 110 bi na nın zir zə mi-
sin dən 764 ədəd su na so su ləğv edil-
miş dir. Bun la rın nə ti cə si ola raq ra yon 
əra zi si nin bir his sə si nin qi da lan dı ran 
Bi nə qə di xətt  i ilə qə bul olu nan su yun 
həc mi 40 min kub metr dən 27 min kub-
met rə dək  azal mış dır.

Ya ğın tı lar za ma nı ya ra na bi lə cək 
prob lem lə rin qar şı nı nın alın ma sı məq-
sə di ilə Z.Bün ya dov pros pek ti bo yu və 
ra yon əra zi sin də ki di gər kü çə lər də 579 
ədəd bar maq lıq, 433 ədəd ka na li za si-
ya qu yu su, 6,5 km müx tə lif diametr li 
ka na li za si ya və ya ğış xət lə ri me xa ni ki 
üsul la və ma şın-me xa nizm va si tə si ilə 
tə miz lən miş dir. Ra yon əra zi sin də ma-
gist ral və kü çə şə bə kə lə ri nin nor mal 
ida rə olun ma sı məq sə di ilə 3 ədəd ye ni 
si yirt mə qu raş dı rıl mış, 45 ədəd si yirt-
mə tə mir edil miş və 27 ün van da na sos-
xa na la ra bay pas xət lə ri çə kil miş dir.

“Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz 
Hü sey nov ic la sa ye kun vu ra raq gö rü-
lə cək iş lər və qar şı da du ran və zi fə lər 
ba rə də tap şı rıq la rı nı ver miş dir. Ba kı 
şə hə ri və ət raf qə sə bə lər də, elə cə də re-
gion lar 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 is ti-
qa mə tin də iş lə rin da vam et di ri lə cə yi ni 
de yən Səhm dar Cə miy yə tin səd ri ye ni 
tex no lo gi ya la rın tət bi qi ilə bağ lı təd bir-
lə rin da vam et di ril mə si nin  va cib li yi ni 
bil dir miş dir. “Azər su” ASC-nin səd ri 
iq ti sa di sə mə rə li li yin ar tı rıl ma sı, abu-
nə çi lər lə işin tək mil ləş di ril mə si, say-
ğac laş ma iş lə ri nin sü rət lən di ril mə si 
və di gər mə sə lə lər lə bağ lı tap şı rıq lar 
ver miş dir. Qeyd olun muş dur ki, Ba kı 
şə hə rin də keçiriləcək  IV İs lam Həm-
rəy li yi Oyun la rı, For mu la 1 ya rış la rı ilə 
əla qə dar öl kə mi zə xa ric dən xey li say-
da id man çı və tu ris tin gə lə cə yi nə zə rə 
alı na raq id man ya rış la rı nın ke çi ri lə cə yi 
yer lər də, tu rizm və iaşə ob yekt lə rin də 
iç mə li su və ka na li za si ya sis tem lə ri nin 
nor mal fəaliy yə ti nin tə min olun ma sı 
diq qət də sax la nı la caq dır. 
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Ba kı şə hə rin də ya ğış 
su la rı nın yı ğıl ma təh lü kə-
si olan av to mo bil  yol la rı 
və əra zi lər də səth su la rı-
nın kə nar laş dı rıl ma sı üçün 
komp leks təd bir lə rin gö-
rül mə si haq qın da Azər bay-
can Res pub li ka sı Na zir lər 
Ka bi ne ti nin 18 ap rel 2017-ci 
il ta rix li 264 nöm rə li sə rən-
ca mı pay tax tın ya ğış su la rı 
inf rast ruk tu ru nun tək mil-
ləş di ril mə si nə bö yük im-
kan lar y a ra da caq. 

Sə rən ca ma əsa sən, 2017-
ci ilin döv lət büd cə sin dən 
“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nə 14 mil yon 700 
min ma nat və sait ay rıl mış-

dır. Ma liy yə Na zir li yi nə hə-
min və saitin müəy yən olun-
muş qay da da ay rıl ma sı nın 
tə min edil mə si tap şı rıl mış-
dır. Sə rən cam da qeyd olun-
muş dur ki, iş lə rin ic ra sı na 
tə ci li baş la nıl ma sı və qı sa 
müd dət də ba şa çat dı rıl ma-
sı zə ru rə ti nə zə rə alı na raq 
“Azər su” ASC-yə müs təs na 
hal ki mi , bu sa hə də təc rü bə-
si olan la yi hə çi və pod rat çı 
təş ki lat lar la bir ba şa mü qa vi-
lə lər bağ la ma ğa ica zə ve ri lir.     

Sı ra
№-si

La yi hə lə rin ad  la rı

1 Zi ya B ün ya dov p ros pek ti b o yu k ol lek to run t i kin ti si ( D=1200 m m, u zun lu ğu L=1,8 km) 
2   Nə  ri  ma  nov ra  yo  nu əra  zi  sin  də Əli  yar Əli  yev kü  çə  si bop  yu kol  lek  to  run ti  kin  ti  si (D=1000 mm, uzun  lu  ğu 

L=0,3 km)  
3   Bö  yük  şor g ö  lü  nün s ə  viy  yə  si  nin t ən  zim  lən  mə  si ü çün k ol  lek  to  run t i  kin  ti  si ( D=726 m m, u zun  lu  ğu L=1,5 km)
4   Bi  nə  qə  di şo  sse  si b o  yu k ol  lek  to  run t i  kin  ti  si ( D=600-1000 m m, u zun  lu  ğu L=3,5 km) 
5   Ya  sa  mal ra  yo  nu əra  zi  sin  də Da  daş Bün  yad  za  də kü  çə  si bo  yu kol  lek  to  run ti  kin  ti  si (D=1000 mm, uzun  lu  ğu 

L=2,3 km) 
6   Sa  bun  çu r a  yo  nu əra  zi  sin  də k ol  lek  to  run t i  kin  ti  si ( D=1200 m m, u zun  lu  ğu L=1,5 km) 
7   Mə  hə  mmə  di gö  lün  də su sə  viy  yə  si  nin tən  zim  lən  mə  si üçün kol  lek  to  run ti  kin  ti  si (D=1000-1200 mm, uzun  lu  ğu 

L=4,7 km) 
8   Ta  şa  ğıl və Bö  yük  şor gö  lü  nün su sə  viy  yə  si  nin sax  la  nıl  ma  sı və su key  fi y  yə  ti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı üçün sis  tem -

lə  rin t i  kin  ti  si 
9   Sa  bun  çu ra  yo  nu əra  zi  sin  də “Şu  şa” şə  hər  ci  yi  nin ət  raf əra  zi  lə  rin  də ya  ğış su  la  rı  nın kə  nar  laş  dı  rıl  ma  sı üçün kol -

lek  to  run t i  kin  ti  si  ( D=200-300 m m, u zun  lu  ğu L=2,2 km) 
10   Ra  ma  na Süd  çü  lük Sov  xo  zu  nun əra  zi  sin  də ya  ğış su  la  rı  nın kə  nar  laş  dı  rıl  ma  sı üçün kol  lek  to  run ti  kin  ti  si (D=200-

300 m m, u zun  lu  ğu L=0,7 km) 
11   Ya  sa  mal ra  yo  nu  nun Əh  məd Cə  mil kü  çə  si bo  yu ya  ğış su  la  rı  nın kə  nar  laş  dı  rıl  ma  sı üçün kol  lek  to  run ti  kin  ti  si 

(D=600-800 m m, u zun  lu  ğu L=2,2 km) 
12   Xə  tai ra  yo  nu  nun Yu  sif Sə  fə  rov kü  çə  si bo  yu ya  ğış su  la  rı  nın kə  nar  laş  dı  rıl  ma  sı üçün kol  lek  to  run ti  kin  ti  si (D=500 

mm, u zun  lu  ğu L=4 km) 
13   Xə  tai ra  yo  nu  nun Ka  zı  ma  ğa Kə  ri  mov kü  çə  si bo  yu ya  ğış su  la  rı  nın kə  nar  laş  dı  rıl  ma  sı üçün kol  lek  to  run ti  kin  ti  si 

(D=500 m m, u zun  lu  ğu L=1,0 km) 
14   Kol  lek  tor  la  rın ti  kin  tisi ilə əla  qə  dar müx  tə  lif tə  yi  nat  lı mü  hən  dis xət  lə  ri  nin kö  çü  rül  mə  si və ya kol  lek  tor  lar  la 

kə  siş  mə xət  lə  ri  nin n i  zam  lan  ma  sı 

Azər bay can R es pub li ka sı N a zir lər K a bi ne ti nin 18 ap  rel 2017-ci il ta rix li 264 nöm rə li sə rən ca mı na əla və

Бакы шящяриндя йа ьыш су ла ры  иля 
баьлы лайищяляр щяйата кечириляъяк
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İc ra sı na fev ral ayın-
da baş lan mış la yi hə yə uy-
ğun ola raq əkin sa hə lə ri nə 
su Kür ça yın dan ve ri lə cək. 
Bu məq səd lə ça yın sa hi lin-
də məh sul dar lı ğı sa ni yə də 

3 kub metr olan su gö tü rü cü 
qur ğu nun, na sos stan si ya sı-
nın, təz yiq qı rı cı ka me ra nın 
və ma gist ral kə mə rin in şa sı 
la yi hə lən di ril miş dir.

 Əkin sa hə lə ri nə su yun 
nəq li diamet ri 1400 mm 
olan kə mə ri va si tə si ilə hə-
ya ta ke çi ri lə cək. İş lə rin qı sa 
müd dət də ba şa çat dı rıl ma sı 
məq sə di lə bo ru la rın qay naq-
lan ma sı və tor pa ğa bas dı rıl-
ma sı pa ra lel ola raq 4 nöq-
tə də apa rıl mış və kə mə rin 
ti kin ti si ye kun laş mış dır. 

Su gö tü rü cü qur ğu nun 
su yı ğı cı ka me ra sın da be ton-

lan ma və məc ra qo ru yu cu 
ya mac la rın tor paq la bər ki-
dil mə si iş lə ri tam ye kun laş-
mış dır. Ha zır da ya mac la rın 
be ton lan ma sı üçün ha zır lıq 
iş lə ri gö rü lür.

Na sos stan si ya sın da ti-
kin ti iş lə ri ye kun laş ma üz-
rə dir. Bu ra da gi riş və çı xış 

kol lek tor la rı, si yirt mə lər, 4 
ədəd na sos qu raş dı rıl mış dır. 
Qur ğu la rı elekt rik ener ji si ilə 

tə min et mək üçün Zər dab 
35/10 ki lo volt luq ya rıms tan-

si ya sın dan 4 km elekt rik xətt  i 
çə kil miş, 81 ədəd da yaq qu-
raş dı rıl mış dır.

Qeyd edək ki, “Azər su” 
ASC Zər dab ra yo nu ilə ya-
na şı, Ha cı qa bul və Şa ma xı 
ra yon la rın da, Pa dar çöl ad-
la nan əra zi də 10 min hek tar 
əra zi də su var ma la yi hə si nin 
ic ra sı na baş la mış dır. Bu əra-
zi nin su va rıl ma sı Ha cı qa bul 
ra yo nu nun Ta lış kən di ya xın-
lı ğın da kı Kür su tə miz lə yi ci 
qur ğu la rı nın im kan la rın dan 
is ti fa də et mək lə apa rı la caq-
dır. Bu məq səd lə tə miz lə yi ci 
qur ğu dan Pa dar çöl əra zi si nə 

27 km ma gist ral kə mə rin in-
şa sı la yi hə lən di ril miş dir.

 “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 da Pre zi dent İl ham Əli ye vin ər zaq 
təh lü kə siz li yi nin və ix rac po ten sialı nın ar tı rıl ma sı-
nın tə min edil mə si lə bağ lı tap şı rıq la rı na uy ğun ola-
raq Zər dab ra yo nu əra zi sin də 10 min  hek tar əra zi nin 
su var ma tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı la yi hə si nin 
ic ra sı ye kun laş maq üz rə dir. 

Зяр даб ра йо нун да су вар ма ла йи щя си нин 
иъ ра сы йе кун лаш маг цз ря дир



“Azər su” ASC səd ri nin müavi ni 
Eti bar Məm mə dov Gən cə şə hər i 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 is ti-
qa mə tin də mü hüm iş lər gö rül dü yü-
nü diq qə tə çat dı ra raq şə hə rə müx tə-
lif mən bə lər dən su yun ve ril mə si nin 
tə min edil di yi ni bil dir miş dir. Qeyd 
olun muş dur ki, ha zır da Gən cə şə hə-
rin də su və ka na li za si ya şə bə kə lə rinin 
ti kin ti si iş lə ri da vam et di ri lir və la yi hə 
üz rə iş lə rin key fi y yət lə ic ra olun ma sı 
üçün  bü tün zə ru ri təd bir lər gö rü lə-
cək dir. 

Gən cə Şə hə r İc ra Ha ki miy yə ti nin 
rəs mi lə ri hə ya ta ke çi ri lən iç mə li su və 
ka na li za si ya la yi hə si nin şə hə rin so-
sial-iq ti sa di in ki şa fı na, əha li nin məişət 
şə raiti nin yax şı laş dı rıl ma sı na töh fə lər 
ve rə cə yi ni bil dir miş lər.  

Son ra “Azər su” ASC-nin Plan laş-
dır ma və key fi y yə tə nə za rət de par ta-

men ti nin rəis müavi ni El şad Ca vad za-
də “Gən cə 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”  çər çi və sin də gö-
rül müş iş lər lə bağ lı təq di mat la çı xış 
et miş dir. Qeyd olun muş dur ki, la yi-
hə 2035-ci ilə dək pers pek tiv in ki şaf 
nə zə rə alın maq la 450 min nə fə rin 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 
he sab lan mış dır. La yi hə  çər çi və sin də 
Göy göl ra yo nu nun Mu rov dağ qə sə bə-
si, Ha cı mə lik və Mol la cə lil li kənd lə ri-
nə də iç mə li su ve ri lə cək dir. 

Gən cə şə hə ri ni iç mə li su ilə tə min 
et mək üçün Göy göl, Qı zıl qa ya mən-
bə lə ri və Şəm kir çay su an ba rı se çil-
miş dir. La yi hə nin bi rin ci mər hə lə si 
çər çi və sin də iş lə rə 2011-ci ilin av qust 
ayın da baş la nıl mış, Göy göl su mən bə-

yin də məh sul dar lı ğı sa ni yə də 200 litr 
olan ye ni dre naj sis te mi ya ra dıl mış, 
Gən cə şə hə rin də həc mi 4000 kub metr 
olan su an ba rı ti kil miş və mən bə dən 
an ba ra qə dər 24,3 km uzun lu ğun da 
ma gist ral kə mər çə kil miş dir. Bu mər-
hə lə üz rə  ti kin ti iş lə ri 2014-cü ilin fev-
ral ayın da ba şa çat dı rıl mış dır.  

La yi hə nin ikin ci mər hə lə sin də Qı-
zıl qa ya su mən bə yin də bər pa-ye ni-
dən qur ma iş lə ri apa rıl mış, bu mər hə lə 
çər çi və sin də 4 km uzun lu ğun da ma-
gist ral kə mər, ümu mi tu tu mu 12000 
kub metr  olan 3 ədəd an bar və 6,9 km 
uzun lu ğun da an bar la ra ra sı xətt  in şa 
edil miş dir. 

Gən cə şə hə ri nin iç mə li su tə lə ba tı-
nın bö yük his sə si Şəm kir çay su an ba-
rı nın ya xın lı ğın da ti ki lən və məh sul-
dar lı ğı sut ka da 140 min kub metr olan 
su tə miz lə yi ci qur ğu  hesabına tə min 
edi lə cək. La yi hə yə əsa sən, bu mən bə-
dən Gən cə şə hə ri nə sa ni yə də 1336 litr 
su ve ri lə cək. 27,5 km uzun lu ğun da 
Şəm kir çay-Gən cə ma gist ral kə mə ri nin 
in şa sı da ba şa çat dı rıl mış dır.

Gən cə şə hə ri nin iç mə li su və ka na-
li za si ya şə bə kə lə ri nin ti kin ti si mər hə-
lə lər lə hə ya ta ke çi ri lir. İn di yə qə dər 
855 km pay la yı cı su xətt  i nin 105 km-lik 
hissəsi çə kil miş 3500-dən çox ev bir-
ləş mə si ve ril miş dir. Ey ni za man da 813 
km ka na li za si ya şə bə kə si nin 80 km-lik 
his sə si nin ti kin ti si ye kun laş mış dır. Şə-
hər də 119 çox mən zil li ya şa yış bi na sı-
nın da xi li şə bə kə si ye ni dən qu rul muş,  

7 mi nə ya xın say ğac qu raş dı rıl mış dır. 
Gən cə şə hə rin də ya ra na caq tul lan tı 

su la rı gə lə cək də Sa mux ra yo nu əra zi-
sin də in şa edi lə cək və məh sul dar lı ğı 
sut ka da 120 min kub metr ola caq tə-
miz lə yi ci qur ğu da zə rər siz ləş di ri lə-
cək dir.

Qeyd edək ki, Azər bay can hö ku-
mə ti və Al ma ni ya nın KfW Ban kı nın 
bir gə ma liy yə ləş dir di yi “Açıq Kom-
mu nal İnf rast ruk tur Proq ra mı II” la-
yi hə si Gən cə şə hə ri ilə ya na şı, Şə ki 
şə hə rin də də 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 nı nə zər də tu tur. 

Azər bay can Res pub li ka sı hö ku-
mə ti ilə Al ma ni ya nın KfW Ban kı nın 
bir gə ma liy yə ləş dir di yi “Açıq Kom-
mu nal İnf rast ruk tur Proq ra mı II”  
la yi hə si çər çi və sin də Gən cə şə hə ri nin 
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 
növ bə ti 4-cü mər hə lə si üz rə iş lə rə 
baş la nı la caq dır. Bu məq səd lə Gən-
cə şə hə rin də la yi hə nin ic ra və ziy yə ti 
və gə lə cək də gö rü lə cək iş lə rin mü za-
ki rə si ilə bağ lı təd bir ke çi ril miş dir. 
Təd bir də “Azər su” ASC-nin, Gən cə 
Şə hə ri İc ra Ha ki miy yə ti nin rəs mi lə ri, 
pod rat təş ki lat la rı nın mü tə xəs sis lə ri 
iş ti rak et miş lər. 
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AHİK-in səd ri, mil lət 
və ki li Sətt  ar Meh ba lı yev çı-
xış edə rək bil dir miş dir ki, 
Ümum dün ya əmə yin mü ha-
fi  zə si gü nü ilk də fə 1989-cu 
il də ABŞ və Ka na da da is teh-
sa lat da hə lak ol muş iş çi lə rin 
xa ti rə si ni yad et mək üçün 
anım mə ra si mi ki mi ke çi ri-
lib. Azad Həm kar lar İtt  i faq-
la rı Bey nəl xalq Kon fe de ra-
si ya sı və Dün ya Həm kar lar 
İtt  i faq la rı Kon fe de ra si ya la rı 
la yiq li əmək şə raiti ya ra dıl-
ma sı işi nə diq qə ti cəlb et-
mək məq sə di lə hə min gü nü 
ümum dün ya təd bi ri gü nü 
elan edib lər. Azər bay can-

da bu təd bir 2004-cü il dən 
eti ba rən hər il qeyd olu nur. 
Onun söz lə ri nə gö rə, müəs-
si sə lər də əmə yin mü ha fi  zə si 
və təh lü kə siz li yi təd bir lə-
ri nin hə ya ta ke çi ril mə si nin 
əsas məq sə di iş çi lə rin sağ-
lam lı ğı nın, ri fah ha lı nın və 
əmək məh sul dar lı ğı nın tə-
min edil mə sin dən iba rət dir. 

Qeyd olun muş dur ki, 
«Sağ lam və təh lü kə siz əmək 
şə raiti nin ya ra dıl ma sı üz rə 
ilin ən yax şı müəs si sə si (təş-
ki la tı)» mü sa bi qə sində res-
pub li ka üz rə müx tə lif fəaliy-
yət sa hə lə ri ni təm sil edən 
1960-dan çox  müəs si sə və 

təş ki lat iş ti rak et miş dir. 20 
sa hə üzrə həm kar lar itt  i fa-
qı nı təm sil edən 46 müəs si sə 
və təş ki lat daim yük sək gös-
tə ri ci lə rə nail ol du ğu na gö-
rə mü sa bi qə nin qa li bi elan 
olun muş dur. 

“Sağ lam və təh lü kə siz 
əmək şə raiti nin ya ra dıl ma sı 
üz rə ilin ən yax şı müəs si sə-
si” mü sa bi qə sin də “Azər-
su” ASC-nin 3 müəs si sə-
si – Mər kə zi La bo ra to ri ya,  
“Su ka nal” El mi Təd qi qat və 
La yi hə İns ti tu tu və “Cey ran-
ba tan Su Təc hi za tı” İda rə si 
qa lib təş ki lat lar sı ra sın da ol-
muş dur. Hə min müəs si sə-
lər də iş çi lə rin fər di mü ha fi  zə 
va si tə lə ri ilə tə mi na tı, nor-
mal iş  şə raiti nin ya ra dıl ma-
sı, təh lü kə siz lik qay da la rı na 
əməl edil mə si,  is teh sa lat da 
bəd bəxt ha di sə lə rin baş  ver-

mə mə si, əmək mü na si bət lə ri 
sa hə sin də qa nun ve ri ci li yə 
əməl olun ma sı sa hə sin də ki 
iş lər yük sək qiy mət lən di ril-
miş dir.   

Təd bi rin so nun da mü sa-
bi qə nin qa lib lə ri nə AHİK-in 
dip lom la rı və qiy mət li hə-
diy yə lər təq dim olun muş-
dur. 

Cey ran ba tan Ult ra süz-
gəc li Su tə miz lə yi ci Qur-
ğu lar Komp lek sin də “Ya şıl 
fə sil” eko lo ji maarifl  ən dir-
mə proq ram çər çi və sin də 
"Su gü nü" ke çi ril miş dir. 
Təd bir Azər bay can Gənc-
lər və İd man Na zir li yi, 
“Azər su” ASC-nin Gənc lər 
Klu bu nun dəs tə yi, “Tə biət 
Dost la rı” Gənc lər İc ti mai 
Bir li yi tə rə fi n dən təş kil 
olun muş dur.

Ba kı Döv lət Uni ver si-
te ti nin, Ba kı Mü hən dis lik 
Uni ver si te ti nin, Azər bay can 
Döv lət İq ti sad Uni ver si te-
ti nin, Azər bay can Tu rizm 
və Me nec ment Uni ver si te-
ti nin, Azər bay can Döv lət 
Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın, 
Azər bay can Tex ni ki Uni ver-
si te ti nin tə lə bə lə ri, “Tə biət 
Dost la rı” GİB-nin üzv lə ri və  
su sek to run da ça lı şan gənc 
mü tə xəs sis lər əv vəl cə komp-

leks də   su yun emal pro se si 
ilə ta nış ol muş lar.  

Cey ran ba tan Su Təc hi za tı 
İda rə si nin rəis müavi ni Oruc 
Bay ra mov qur ğu haq qın da 
ge niş mə lu mat ver miş, emal 
pro ses də is ti fa də olu nan ən 
son tex no lo gi ya la rın özəl lik-
lə rin dən da nış mış dır. Qeyd 
olun muş dur ki, öl kə rəh bər-
li yi nin su sek to ru na gös tər-
di yi diq qət və qay ğı nə ti cə-
sin də Azər bay can müasir su 
tə miz lə mə tex no lo gi ya la rı na 
yi yə lən miş və əha li nin key-
fi y yət li  su tə mi na tı üçün bu 
tex no lo gi ya lar dan mü vəff  ə-
qiy yət lə is ti fa də edi lir.

SCA DA ota ğı ilə ta nış lıq 
za ma nı  mə lu mat ve ril miş-
dir ki, ən ye ni tex no lo gi ya la-
rın tət biq edil di yi komp leks-

də bü tün tex no lo ji pro ses lər 
tam av to mat laş dı rıl mış dır.  
Emal pro se si nin mə sa fə dən 
ida rə edil mə si SCA DA sis te-
mi ilə hə ya ta ke çi ri lir. 

Təd bi rin se mi nar his sə-
sin də “Azər su” ASC Gənc-
lər Klu bu nun üz vü Fuad 
Ca vad za də nin  “Su yun Ba kı 
Sə ya hə ti”, Ba kı Döv lət Uni-
ver si te ti nin əmək da şı Ay tən 
Mə hər rə mo va nın “Qlo bal 

İq lim Də yiş mə lə ri və Ət raf 
Mü hi tə Tə si rin qiy mət lən di-
ril mə si” ad lı çı xış la rı ma raq-
la qar şı lan mış dır. Təd bi rin 
so nun da “Tə biət Dost la rı” 
Gənc lər Təş ki la tı nın kö nül-
lü sü El man Əs gə rov təş ki la-
tın ya ran ma sı və fəaliy yət is-
ti qa mət lə ri ba rə də mə lu mat 
ver miş və təd bi rin təş ki li nə 
gö rə min nət dar lı ğı nı çat dır-
mış dır.

“Азяр су” АСЪ-нин 3 мцяс си ся си мц са би гя нин га ли би ол муш дур 
Azər bay can Həm kar lar İtt  i faq la rı Kon fe de ra si ya sın da 

(AHİK) 28 ap rel Ümum dün ya əmə yin mü ha fi  zə si gü nü nə 
həsr olun muş «Sağ lam və təh lü kə siz əmək şə raiti nin ya-
ra dıl ma sı üz rə ilin ən yax şı müəs si sə si (təş ki la tı)» Res-
pub li ka mü sa bi qə si nin qa lib lə ri nin mü ka fat lan dı rıl ma sı 
mə ra si mi k e çi ril miş dir. 
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