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Mə ra sim iş ti rak çı la rı 

Azər bay can Res pub li ka sı-

nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vi, 

bi rin ci xa nım, “Ba kı-2015” 

ilk Av ro pa Oyun la rı nın Təş-

ki lat Ko mi tə si nin səd ri Meh-

ri ban Əli ye va nı və Av ro pa 

Olim pi ya Ko mi tə si nin pre-

zi den ti Pat rik Hik ki ni hə ra-

rət lə sa lam la mışdılar.

Oyun la rın açı lış mə ra si-

min də iş ti rak et mək üçün 

Ba kı ya gəl miş mö tə bər qo-

naq lar ara sın da Tür ki yə 

Pre zi den ti Rə cəb Tay yib 

Ər do ğan, Ru si ya Pre zi den-

ti Vla di mir Pu tin, Be la rus 

Pre zi den ti Alek sandr Lu-

ka şen ko, Ser bi ya Pre zi den ti 

To mis lav Ni ko liç, Türk mə-

nis tan Pre zi den ti Qur ban-

qu lu Ber di mə həm mə dov, 

Ta ci kis tan Pre zi den ti Emo-

mə li Rəh mon, Mon te neq ro 

Pre zi den ti Fi lip Vu ya no viç 

və di gər öl kə lə rin yük sək sə-

viy yə li rəs mi şəxs lə ri, ta nın-

mış ic ti mai-si ya si xa dim lər, 

dün ya id man ic ti maiy yə ti-

nin gör kəm li nü ma yən də lə-

ri də var dı.

Son  ra ko  man  da  la  rın pa -

ra  dı baş  la dı. İlk ola  raq Olim -

pi  ya Oyun  la  rı  nı dün  ya  ya 

bəxş et miş öl kə nin - Yu na-

nıs ta nın id man çı la rı səh nə-

yə da xil ol du lar. Ardınca 

digər ölkələrin idmançıları 

arenaya daxil oldular. İd-

man çı la rın ke çi di ni ev sa-

hi bi - Azər bay can at let lə ri 

ta mam la dı lar.

Birinci Av ro pa Oyun la rı 

Təş ki lat Ko mi tə si nin səd-

ri Meh ri ban Əli ye va Bi rin ci 

Av ro pa Oyun la rı nın açı lı şı 

mü na si bə ti lə  Azər bay can 

xal qı nı sə mi mi qəlb dən təb-

rik etdi: “Bu möh tə şəm bay-

ram müs tə qil Azər bay ca nın, 

hər bir Azər bay can və tən da-

şı nın qə lə bə si dir. Müs tə qil-

lik il lə rin də əl də et di yi miz 

uğur lar və nailiy yət lər nə ti-

cə sin də bu gün bu ra da, gö zəl 

Ba kı da Av ro pa Olim pi ya 

hə rə ka tı nın ta ri xin də ye ni 

sə hi fə ya zı lır”.

Av ro pa Olim pi ya Ko-

mi tə si nin pre zi den ti Pat-

rik Hik ki çı xı şın da “Ba kı-

2015”-i uzun yo lun ən va cib 

nöq tə si ad lan dır dı: “Bu, 

Azər bay can xal qı üçün in-

di ki nəs lə bir də fə nə sib olan 

für sət dir və siz lər onil lik lər 

ər zin də bu mə kan la rın, bu 

sər ma yə nin və qlo bal diq qə-

tin bəh rə si ni gö rə cək si niz”.

 Da ha son ra Azər bay can 

Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 

İl ham Əli yev bi rin ci Av ro-

pa Oyun la rı nı açıq elan et-

mişdir. Sta dionun ət ra fın da 

atəş fə şan lıq baş lan mışdır.
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bir siz lik lə göz lə ni lən 

anın - bi rin ci Av ro pa 

Oyun la rı nın açı lı-

şı nın hə yə can və se-

vin ci ni ya şa dı.  Ba kı 

Olim pi ya Sta dionu-

na top laş mış 68 min 

nəfər, elə cə də dün ya-

da yüz mil yon lar la 

te le vi zi ya ta ma şa çı-

sı unu dul maz ta ri xi 

anın şa hi di ol du lar. 

Mə ra si min təş ki li nə 

28 öl kə dən 300-dən 

çox ya ra dı cı he yət və 

34 öl kə dən 1000 nə fər 

mü tə xəs sis cəlb olu-

nmuşdur.



17 gün davam edən 
yarşılardan sonra iyu nun 
28-də Ba kı Olim pi ya Sta-
dionun da Bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın rəs mi bağ lanlş 
mə ra si mi ke çi ril miş dir. Mə-
ra sim də Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti İl-
ham Əli yev, “Ba kı-2015” ilk 
Av ro pa Oyun la rı Təş ki lat 
Ko mi tə si nin səd ri Meh ri ban 
Əli ye va, Av ro pa Olim pi ya 
Ko mi tə si nin pre zi den ti Pat-
rik Hik ki, Bol qa rıs tan Pre zi-
den ti Ro sen Plev ne li yev, Ru-
si ya Döv lət Du ma sı nın səd ri 
Ser gey Na rış kin, Lix tenş teyn 
par la men ti nin səd ri Al bert 
Frik, Av ro pa Olim pi ya Ko mi-
tə si nin, Bey nəl xalq Olim pi ya 
Ko mi tə si nin nü ma yən də lə ri, 
Av ro pa Olim pi ya ailə si nin 
üzv lə ri iş ti rak et miş lər. 

Mə ra sim də çı xış edən 
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, 
“Ba kı-2015” Av ro pa Oyun la-
rı Təş ki lat Ko mi tə si nin səd ri 
Meh ri ban Əli ye va Bi rin ci Av-
ro pa Oyun la rı nın uğur la ba-
şa çat ma sı mü na si bə ti lə Pre-
zi dent İl ham Əli ye vi, Av ro pa 
Olim pi ya Ko mi tə si nin pre zi-
den ti Pat rik Hik ki ni, təş ki lat 
ko mi tə si nin üzv lə ri nin təb rik 
et miş dir:  “Ötən 17 gün Azər-
bay ca nın ta ri xin də əla mət-
dar və yad dan çıx maz gün lər 
ol du. Biz ilk Av ro pa Oyun-
la rı nın öl kə miz də ke çi ril mə-
sin dən fə rəh lə ni rik. Qü rur 
his si du yu ruq ki, Azər bay can 
öz üzə ri nə gö tür dü yü öh də-
li yi cə mi iki il ya rım ər zin də 
real lı ğa çe vir di və ən yük sək 
stan dart la ra uy ğun id man 
təd bi ri ni ke çir di. Son 17 gün 
ər zin də biz Av ro pa döv lət-
lə ri ara sın da bir li yin, həm-
rəy li yin və dost lu ğun şa hi di 
ol duq. Mən Oyun la ra və at-
let lə rə ver di yi bö yük dəs tə yə 
gö rə Azər bay can xal qı na və 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti cə nab İl ham Əli-
ye və də rin min nət dar lı ğı mı 

bil dir mək is tə yi rəm. Bü tün 
xalq öz at let lə ri ilə qü rur 
du yur. On lar bü töv lük də 56 
me dal, o cüm lə dən 21 qı zıl 
me dal qa zan mış, ümu mi me-
dal lar cəd və lin də isə ikin ci 
ye ri tut muş lar. Azər bay can 
at let lə ri, Si zin uğu ru nuz 
gə lə cək nə sil lər üçün ba riz 
nü mu nə dir. Son 17 gün hər 
za man xa ti ri miz də qa la caq. 
O, nə sil lə rə qa la caq, ta ri xi-
mi zin yad da qa lan mə qa mı 
ola caq”.

Av ro pa Olim pi ya Ko-
mi tə si nin Pre zi den ti Pat rik 
Hik ki  Bi rin ci Av ro pa Oyun-
la rı nın bü tün as pekt lə ri nin 
möh tə şəm ol du ğu nu,  hər 
şe yin uğur la ba şa çat dı ğı nı 
bil di rdi: "Av ro pa Oyun la rı-
nı gə lə cək də "Ba kı 2015"-in 
stan dart la rı na uy ğun laş dı-
ra ca ğıq. “Ba kı-2015” göz lə-
nil di yin dən, tə səv vür edil di-
yin dən də möh tə şəm alın dı. 
Bir çox ev sa hi bi şə hər lər bu 
cür təd bir lə rə ha zır lıq üçün 
beş-yed di il sərf edir. Ba kı 
isə cə mi otuz ay lıq qı sa za-
man kə si yin də bu cür möh tə-
şəm qi tə miq yas lı Oyun la ra 
yük sək sə viy yə də ev sa hib li-
yi et mək lə Av ro pa Olim pi ya 
hə rə ka tı nı şə rəfl  ən dir di”.

17 gün da vam et miş Bi-
rin ci Av ro pa Oyun la rın da 
253-ü qı zıl, 253-ü gü müş, 
338-i bü rünc ol maq la, ümu-
mi lik də 844 me da lın sa hi bi 
bəl li oldu. Ya rış lar da iş ti rak 
edən 50 öl kə dən yal nız 8-i 
(Lük sem burq, Mal ta, Bos ni-
ya və Her se qo vi na, An dor ra, 
Al ba ni ya, İs lan di ya, Lix tenş-
teyn və Mo na ko)  oyun la rı 
me dal sız ba şa vu rub. 

Ru si ya mil li ko man da sı 
79 qı zıl, 40 gü müş və 45 bü-
rünc lə ko man da he sa bın da 
bi rin ci, Azər bay can 21 qı-
zıl, 15 gü müş və 20 bü rünc-
lə ikin ci, Bö yük Bri ta ni ya 18 
qı zıl, 10 gü müş və 19 bü rünc 
me dal la üçün cü ol muş dur.  
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 баша чатмышдыр

 Öl kə   Qı zıl  Gü müş  Bü rünc  Cə mi
1  Ru si ya  79 40 45 164
2 A zər bay can 21 15 20 56
3  Bö yük Bri ta ni ya 18 10 19 47
4 Al ma ni ya 16 17 33 66
5 F ran sa  12 13 18 43
6 İ ta li ya  10 26 11 47
7  Be la rus  10 11 22 43
8 Uk ray na  8 14 24 46
9  Hol lan di ya 8 12 9 29
10  İs pa ni ya  8 11 11 30
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Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı-
nın öl kə miz və Av ro pa üçün 
ta ri xi ha di sə ol du ğu nu bil di-
rən Pre zi dent İl ham Əli yev bu 
mü na si bət lə təd bir iş ti rak çı la-
rı nı və bü tün Azər bay can xal-
qı nı təb rik et miş dir: “Öl kə miz 
üçün ona gö rə ta ri xi ha di sə dir 
ki, bu gü nə qə dər Azər bay can-
da bu sə viy yə də bey nəl xalq 
id man ya rı şı ke çi ril mə miş-
dir. Av ro pa üçün isə ona gö rə 
ki, Av ro pa da baş qa qi tə lər-
dən fərq li ola raq heç vaxt qi-
tə oyun la rı ke çi ril mə miş dir. 

2012-ci ilin de kab rın da Av ro pa 
Olim pi ya Ko mi tə lə ri nin qə ra rı 
ilə bi rin ci Oyun la rın ke çi ril mə-
si qə ra rı qə bul edil miş dir və 
bu şə rəfl  i mis si ya bi zim üzə-
ri mi zə düş müş dür. Bu qə ra-
rın qə bul edil mə sin də iş ti rak 
et miş bü tün in san la ra və ilk 
növ bə də Av ro pa Olim pi ya Ko-
mi tə lə ri nin pre zi den ti cə nab 
Pat rik Hik ki yə öz adım dan və 
bü tün Azər bay can xal qı adın-
dan bir da ha min nət dar lı ğı mı 
bil dir mək is tə yi rəm. Məhz cə-
nab Pat rik Hik ki nin tə şəb bü sü 

ilə bu Oyun lar baş tut du. Bu 
Oyun la rın ke çi ril mə sin də iş ti-
rak et miş bü tün in san la ra bir 
da ha öz də rin min nət dar lı ğı mı 
bil dir mək is tə yi rəm. Bu qə rar-
dan son ra Azər bay can da gər-
gin iş baş la mış dır. Təş ki lat Ko-
mi tə si, Bey nəl xalq Əmə liy yat 
Ko mi tə si ya ra dıl mış dır. Ha-
mı mız yax şı dərk edir dik ki, 
bu Oyun la rı yük sək sə viy yə də 
ke çir mək üçün gə rək bü tün ic-
ti maiy yət, bü tün Azər bay can 
və tən daş la rı bu na fəal dəs tək 
ol sun lar. Be lə də ol du. Mə şə lin 
qar şı lan ma sı mə ra sim lə rin də 
iki mil yo na ya xın Azər bay-
can və tən da şı iş ti rak et miş dir. 
Bu bö yük ic ti mai dəs tək bi zə 
güc və inam ver di ki, biz bu 
Oyun la rı ən yük sək sə viy yə də 
ke çi rək. Əl bətt  ə ki, bu bö yük 
mə su liy yət bi zim üzə ri miz də 
idi. Av ro pa Oyun la rı nın stan-
dart la rı o vaxt möv cud de yil di. 
Əs lin də, Oyun la rın stan dart la-
rı nı biz bir lik də Azər bay can da 
ya rat dıq və bu, ən yük sək stan-
dart lar dır”.

Oyun la rın ha zır lan ma sın-
da Bey nəl xalq Əmə liy yat Ko-
mi tə si nin - BE GOC-un ro lu nu 
yük sək qiy mət lən di rən Pre-
zi dent İl ham Əli yev Oyun la rı 
yük sək sə viy yə də ke çir mə sin-
də on la rın bö yük ro lu ol du ğu-

nu bil dir miş dir:  “Kö nül lü lə rin 
fəaliy yə ti ni xü su si lə qeyd et-
mək is tə yi rəm. Ko nül lü lər bir 
da ha onu gös tər di ki, öl kə mi-
zin çox bö yük po ten sialı, in san 
ka pi ta lı var. Mən 2003-cü il də 
Pre zi dent ki mi fəaliy yə tə tə zə 
baş la yan da de miş dim ki, bi zim 
əsas və zi fə miz iq ti sa di ka pi ta-
lı, da ha doğ ru su, “qa ra qı zıl”ı 
in san ka pi ta lı na çe vir mək dir. 
Bu gün kü gənc lər müs tə qil lik 
döv rün də bö yü müş, tər bi yə 
al mış gənc lər bi zim üçün qü-
rur mən bə yi dir. On lar ge cə-
gün düz pe şə kar lıq la, us ta lıq la, 
mə ha rət lə ça lı şa raq id man çı la-
ra, qo naq la ra bö yük mə də niy-
yət, hör mət, Azər bay can xal qı-
na xas olan qo naq pər vər lik və 
meh ri ban lıq gös tər miş lər. Təş-
ki lat Ko mi tə si nin çox bö yük 
və gər gin fəaliy yə ti ol muş dur. 
Təş ki lat Ko mi tə si nə rəh bər lik 
et miş Meh ri ban Əli ye va nın 
bö yük fəaliy yə ti ni xü su si lə 
yük sək qiy mət lən di ri rəm. O, 
bu Oyun la rın ke çi ril mə si nə 
çox bö yük töh fə ver miş dir. De-
yə bi lə rəm ki, bu Oyun la rın bu 
sə viy yə də ke çi ril mə si nə öz ca-
nı nı qoy muş dur. Mən Təş ki lat 
Ko mi tə si nin tər ki bi ni müəy-
yən edər kən tam əmin idim ki, 
bu tər kib də bu Ko mi tə ən yük-
sək nə ti cə gös tə rə bi lər. Çün ki 

Биринъи Авропа Ойунлары юлкямиз
Pre zi dent İl ham Əli yev: “Oyun la rın 

stan dart la rı nı biz bir lik də Azər bay can da 
ya rat dıq və bu, ən yük sək stan dart lar dır”

İyu nun 29-da bi rin ci Av ro pa Oyun la rın da qa lib gəl-
miş id man çı la rı mız, on la rın məşq çi lə ri, Azər bay can 
id man ic ti maiy yə ti nin nü ma yən də lə ri və Oyun la rın 
təş ki lin də xid mət lə ri olan xa ri ci tə rəf daş lar la gö rüş ke-
çi ril miş dir. Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl-
ham Əli yev, xa nı mı, "Ba kı-2015" 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 və ailə 
üzv lə ri mə ra sim də iş ti rak et miş dir lər. Əv vəl cə bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı nın möh tə şəm açı lış və bağ la nış mə ra-
sim lə ri ni, ya rış lar da ən yad da qa lan mə qam la rı, o cüm-
lə dən Azər bay can id man çı la rı nın çı xış la rı nı əks et di rən 
vi deoçarx nü ma yiş olun muş dur.
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bu ra da həm təc rü bə, həm pe-
şə kar lıq və ən önəm li si xal qa, 
döv lə tə sev gi, mə həb bət var 
idi və var. Bu, ümu miy yət lə öl-
kə mi zin əl də et di yi uğur la rın 
əsas şər ti dir. Bə zən mən dən 
so ru şur lar ki, Azər bay can sü-
rət lə in ki şaf edir, - bax ma ya raq 
böl gə də, dün ya da, bi zim qi tə-
də ya şa nan pro ses lər o qə dər 
də ürə ka çan de yil, - nə dir bu-
nun sir ri? Bu ba rə də çox da-
nış maq olar. An caq mən he sab 
edi rəm əsas mə sə lə on dan iba-
rət dir ki, biz döv lə ti mi zi, xal qı-
mı zı hər şey dən çox se vi rik. Bu 
mə həb bət, bu və tən pər vər lik, 
bu pe şə kar lıq və işi mi zə sə-
da qət əl bətt  ə, im kan ve rir ki, 
Azər bay can sü rət lə in ki şaf et-
sin və bi zim gə lə cək də də çox 
bö yük qə lə bə lə ri miz ola caq-
dır. Bu Oyun lar im kan ver di 
ki, biz özü mü zü gös tə rək. Bi zi 
is tə mə yən qüv və lər bə zi hal-
lar da bu nu bi zə irad tu tur du-
lar ki, Azər bay can Oyun la rı 
ke çir mək lə özü nü gös tər mək 
is tə yir. Bu, tə biidir. Əl bətt  ə, 
hər bir öl kə özü nü gös tər mək 
is tə yir. İn ki şaf et miş öl kə lər, 
han sı lar ki, də fə lər lə bu sə-
viy yə li təd bir lə ri ke çir miş lər. 
On lar da öz lə ri ni gös tər mək 
is tə miş lər. Yə ni, bu ra da heç 
bir qə ba hət yox dur. Bə li, bi-
zim gös tə rə bi lə cə yi miz nü-
mu nə lər həd din dən ar tıq çox-

dur. Biz Azər bay ca nı dün ya ya 
müasir, di na mik, de mok ra tik, 
in ki şaf edən, öz mə də niy yə-
ti nə, ta ri xi nə bağ lı olan xalq 
ki mi, döv lət ki mi gös tər mi şik. 
Bu Oyun lar cə miy yət də na dir 
bir əh val-ru hiy yə ya rat dı. Bu, 
əv vəl lər də var idi. Yə ni, cə-
miy yə ti miz mil li ide ya lar, mil li 
ma raq lar uğ run da çox fəal hə-
rə kət edir. An caq bu Oyun lar 
xal qı mı zı bir da ha bir ləş dir di. 
Bir da ha bi zi qü rur lan dır dı ki, 
gö rün, biz nə yə qa di rik”.
İd man çı lar mı zın uğur la-

rı na to xu nan Pre zi dent İl ham 
Əli yev on la rın qə lə bə lə ri nin 
bu Oyun la rı da ha da bö yük 
zir və yə qal dır dı ğı nı bil dir miş-

dir: “Mən tam əmi nəm ki, bəl-
kə bu ra da otu ran lar və ümu-
miy yət lə ic ti maiy yət ara sın da 
yə qin müx tə lif fər ziy yə lər var 
idi ki, bi zim ko man da mız ne-
çən ci ye ri tu ta caq. Am ma bəl-
kə heç kim inan mır dı ki, bu, 
ikin ci yer ola caq dır. Bu, ta ri xi 
qə lə bə dir. Azər bay can id ma-
nı nın, Azər bay can döv lə ti nin 
qə lə bə si dir. Əziz id man çı lar, 
mən si zi öpü rəm, bağ rı ma 
ba sı ram. Sağ olun. Bu gün lər 
ər zin də ha mı mız yə qin ki, bir 
ne çə də fə köv rəl dik. Ha mı mı-
zın elə unu dul maz an la rı ol-
muş dur ki, bu nu söz lə təs vir 
et mək çə tin dir. Qə lə bə se vin ci, 
qü rur his si, id man çı la rı mı zın 
rə şa də ti, gü cü, xal qı mı zın bir-
li yi, bü tün bun lar heç vaxt ya-
dı mız dan çıx ma ya caq.

Biz gə lə cək də də uğur la in-
ki şaf edə cə yik. Mən də bu mə-
sə lə ilə bağ lı heç bir şüb hə yox-
dur. Azər bay can in ki şaf yo lu 
ilə ge də cək. Gə lə cək də bi zim 
bö yük uğur la rı mız və qə lə-
bə lə ri miz ola caq dır. Bu yol da 
bü tün Azər bay can xal qı na ye-
ni uğur lar, ye ni qə lə bə lər ar zu-
la yı ram”.

“Ba kı-2015” bi rin ci Av ro-
pa Oyun la rı Əmə liy yat Ko-
mi tə si nin əmə liy yat lar üz rə 
baş di rek to ru Say mon Kleq, 
Azər bay ca nın gənc lər və id-
man na zi ri Azad Rə hi mov 
çı xış edə rək Oyun la rın yük-

sək sə viy yə də təş ki lin də fəal 
dəs tə yi nə gö rə döv lə ti mi zin 
baş çı sı na min nət dar lıq la rı nı 
bil dir miş dir lər.  Son ra mü ka-
fat lan dır ma mə ra si mi ol muş-
dur. Azər bay can Res pub li ka-
sın da mə də niy yə tin, təh si lin, 
sə hiy yə nin və id ma nın in ki-
şa fın da sə mə rə li fəaliy yə ti nə, 
Azər bay can xal qı nın mə də ni 
ir si nin bey nəl xalq miq yas da 
ge niş təb li ği nə və bi rin ci Av-
ro pa Oyun la rı nın təş ki lin də 
bö yük xid mət lə ri nə gö rə Meh-
ri ban Əli ye va nın “Hey dər Əli-
yev” or de ni ilə təl tif edil mə si 
ba rə də Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin 2015-ci il 29 iyun ta rix li sə-
rən ca mı oxun muş dur. Döv lət 
baş çı sı “Hey dər Əli yev” or de-
ni ni Meh ri ban Əli ye va ya təq-
dim et miş dir. 

Ey ni za man da mə ra sim-
də “Ba kı-2015” bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın ke çi ril mə sin də 
xü su si xid mət lə ri olan şəxs lə-
rin, həm çi nin Av ro pa Oyun la-
rın da uğur la çı xış edən id man-
çı la rın, on la rın məşq çi lə ri nin, 
id man fe de ra si ya la rı sədr lə ri-
nin “Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin fəx ri dip lo mu”, 
“Şöh rət”, “Dost luq”, 2-ci də-
rə cə li “Və tə nə xid mə tə gö rə” 
or den lə ri və “Tə rəq qi” me da lı 
ilə təl tif edil mə lə ri ba rə də Pre-
zi dent İl ham Əli ye vin 2015-ci 
il 29 iyun ta rix li sə rən cam la rı 
oxun muş dur.  

вя Авропа цчцн тарихи щадисядир
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“Su tə sər rü fa tı və me-

liora si ya iş çi lə ri gü nü” pe-

şə bay ra mı mü na si bə ti ilə 

Ba kı Biz nes  Mər kə zin də 

“Me liora si ya və su tə sər rü-

fa tı nın in ki şa fın da Hey dər 

Əli yev ide ya la rı nın ro lu” 

möv zu sun da El mi-Prak ti ki 

Konf rans ke çi ril miş dir. Əv-

vəl cə təd bir iş ti rak çı la rı su 

tə sər rü fa tı və me liora si ya 

sek to run da gö rül müş iş lə-

rə həsr olun muş stend lər lə 

ta nış ol muş, da ha son ra bu 

sa hə də nailiy yət lər dən bəhs 

edən fi lm lər nü ma yiş et di ril-

miş dir.

Azər bay can Res pub li ka-

sı Pre zi den ti Ad mi nist ra si-

ya sı nın Aq rar si ya sət mə sə-

lə lə ri şö bə si nin mü di ri Azər 

Əmi ras la nov su tə sər rü fa tı 

və me liora si ya sis te min də 

sə mə rə li fəaliy yə ti nə zə rə 

alı na raq bir qrup əmək da-

şının Pre zi dent İl ham Əli ye-

vin im za la dı ğı Sə rən cam lar-

la təl tif edil di yi ni bil dir miş, 

təb rik lə ri ni  çat dır mış dır. 

A.Əmi ras la nov son il lər su 

tə sər rü fa tı və me liora si ya 

sa hə sin də iri miq yas lı la yi-

hə lə rin hə ya ta ke çi ril di yi ni 

xa tır la da raq bu sa hə də gö-

rül müş iş lə ri nin qey ri-neft 

sek to ru nun in ki şa fı ba xı-

mın dan əhə miy yət li ol du-

ğu nu vur ğu la mış dır.

Konf rans mə ru zə lər-

lə işi ni da vam et dir miş dir. 

Me liora si ya və Su Tə sər rü-

fa tı Açıq Səhm dar Cə miy-

yə ti səd ri nin bi rin ci müavi-

ni  Məm məd Sa dıq Qu li yev  

“Me liora si ya və su tə sər-

rü fa tı nın da ya nıq lı in ki şa fı 

Hey dər Əli yev kur su nun 

uğur lu da va mı nın nə ti cə si-

dir”,  “Azər su” ASC “Su ka-

nal” El mi Təd qi qat La yi hə 

İns ti tu tu nun di rek to ru  Ya-

şar Kəl bi yev “Su təc hi za tı 

la yi hə lə ri nin ic ra sın da bey-

nəl xalq əmək daş lıq”, Me-

liora si ya və Su Tə sər rü fa tı 

ASC-nin şö bə mü di ri Əj dər 

Ca va dov “2015-ci “Kənd tə-

sər rü fa tı ili”ndə me liora si ya 

və su tə sər rü fa tı sa hə sin də 

qar şı da du ran iş lər uğur la 

da vam et di ri lir”, “Azər su” 

ASC-nin de par ta ment rəisi 

Ba ha dır Kən gər li “Azər bay-

can Res pub li ka sı re gion la-

rı nın su təc hi za tın da ye ni 

mər hə lə”, El mi Təd qi qat Su 

Prob lem lə ri İns ti tu tu nun 

di rek to ru El çin Qən bə rov 

“Azər bay ca nın su eh ti yat la rı 

və on la rın sə mə rə li is ti fa də-

si nin el mi əsas la rı”  möv zu-

la rın da mə ru zə ilə çıxış et-

miş lər.

Konf ran sın ye ku nun da 

Me liora si ya və Su Tə sər rü-

fa tı ASC-nin səd ri Əh məd 

Əh məd za də me liora si ya və 

 İyunun 5-də su tə sər rü fa tı və me liora si ya iş-
çi lə ri pe şə bay ra mı nı qeyd etmişdir. Pre zi dent  
İl ham Əli ye vin  14 may 2014-cü il də im za la dı ğı 
Sə rən cam la iyun ayı nın 5-i  “Su tə sər rü fa tı və 
me liora si ya iş çi lə ri gü nü” pe şə bay ra mı ki mi 
tə sis edil miş dir. Bu mü na si bət lə “Azər su” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti və Azər bay can Me liora si ya 
və Su Tə sər rü fa tı Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin 
kol lek tiv lə ri Fəx ri xi ya ba na gə lə rək ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin xa ti rə si ni eh ti ram la yad 
et miş lər. Gör kəm li of tal mo loq alim, aka de mik 
Zə ri fə xa nım Əli ye va nın xa ti rə si ni eh ti ram la 
yad edən su tə sər rü fa tı iş çi lə ri da ha son ra Şə-
hid lər xi ya ba nı nı zi ya rət et miş lər.

Су тя сяр рц фа ты вя ме лиора си йа иш чи ля ри
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su tə sər rü fa tı nın in ki şa fın-

da ulu ön də r Hey dər Əli ye-

vin bö yük ta ri xi xid mət lə ri 

ol du ğu nu vur ğu la mış dır:  

“Ümum mil li li der Hey dər 

Əli ye vin res pub li ka ya  rəh-

bər lik et di yi 1969-1982-ci 

il lər də bu sa hə də qu ru cu luq 

iş lə ri ge niş vü sət al mış, iri 

su an bar la rı, hid ro qov şaq-

lar ti ki lib is ti fa də yə ve ril-

miş dir. 1993-cü il də ulu ön-

dər Hey dər Əli ye vin ye ni dən 

ha ki miy yə tə qa yı dı şın dan 

son ra bu sa hə nin in ki şa fın-

da ye ni mər hə lə baş lan mış-

dır. Ulu ön də rin me liora si ya  

və su tə sər rü fa tı nın in ki şa-

fı na gös tər di yi diq qət ha zır-

da Pre zi dent İl ham Əli yev 

tə rə fi n dən uğur la da vam et-

di ri lir. Bu nun nə ti cə si dir ki, 

ha zır da res pub li ka da  ge niş 

su var ma sis tem lə ri nə, kol-

lek tor-dre naj şə bə kə lə ri nə 

ma lik me liora si ya və su tə-

sər rü fa tı komp lek si fəaliy-

yət gös tə rir”.

 “Azər su” ASC-nin səd-

ri Qorx maz Hü sey nov çı xış 

edə rək bil dir miş dir ki, su tə-

sər rü fa tı və me liora si ya iş çi-

lə ri nin pe şə bay ra mı nın tə sis 

edil mə si öl kə baş çı sı nın   su 

tə sər rü fa tı iş çi lə ri nin əmə-

yi nə ver di yi qiy mət və gös-

tər di yi diq qə tin ba riz nü mu-

nə si dir. “Azər su” ASC-nin 

səd ri Azər bay ca nın su tə-

sər rü fa tı sek to ru nun bö yük 

ta ri xi yol keç di yi ni xa tır la-

da raq   bu sa hə də  çox min-

li iş çi or du su nun for ma laş-

dı ğı nı diq qə tə çat dır mış dır: 

“İs teh lak çı la rın 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 yö nəl-

miş la yi hə lə rin əsas his sə si 

ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 

adı ilə bağ lı dır. Ümum mil-

li li de rin rəh bər li yi ilə Kür 

və Cey ran ba tan su mən bə-

lə rin dən is ti fa də sa hə sin də 

gö rül müş iş lər bu gün Ba kı 

şə hə ri və Ab şe ron ya rı ma-

da sı nın iç mə li su təc hi za-

tın da müs təs na rol oy na yır. 

Su tə sər rü fa tı sek to ru nun iri 

la yi hə lə rin dən olan Oğuz-

Qə bə lə-Ba kı ma gist ral su 

kə mə ri ulu ön dər Hey dər 

Əli ye vin ide ya sı əsa sın da 

möh tə rəm Pre zi dent İl ham 

Əli ye vin tə şəb bü sü və rəh-

bər li yi ilə ti ki lib is tis ma ra 

ve ril miş dir. Tə mə li döv lət 

baş çı sı tə rə fi n dən qo yul muş 

Cey ran ba tan ult ra süz gəc-

li su tə miz lə yi ci qur ğu sunun 

ya xın vaxt lar da is tis ma ra 

ve ril mə si ilə Ba kı şə hə ri və 

ət raf qə sə bə lə rin iç mə li su 

təc hi za tı da ha da yax şı la-

şa caq dır. Pre zi dent İl ham 

Əli ye vin tap şı rıq la rı na uy-

ğun ola raq ha zır da şə hər və 

ra yon mər kəz lə rin də iç mə li 

su təc hi za tı və ka na li za si ya 

inf rast ruk tur la rı nın ye ni dən 

qu rul ma sı la yi hə lə ri uğur la 

da vam et di ri lir”.

Təd bi rin  so nun da konf-

rans iş ti rak çı la rı adın dan  

Pre zi dent İl ham Əli ye və 

mü ra ciət qə bul edil miş dir.

пе шя бай ра мы ны гейд етмишдир
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Azər bay can Res pub li ka sı Kons ti-

tu si ya sı nın 109-cu mad də si nin 23-cü 

bən di ni rəh bər tu ta raq qə ra ra alı ram:

Su tə sər rü fa tı və me liora si ya sa hə-

sin də sə mə rə li fəaliy yə ti nə gö rə təl tif 

edil sin lər:

"Şöh rət" or de ni ilə

Əs gə rov Əs gər Əli oğ lu

"Tə rəq qi" me da lı ilə

Ab ba sov Xa lid Əvəz oğ lu

Ab ba sov Mə hər ləm Mi ka yıl oğ lu

Al qa yev Nu rəd din Hə sən oğ lu

Beh bu dov El nur Beh bud oğ lu

Cu mar tov Zi nə tul la Ni ya tul la oğ lu

Cüm şü dov Bö yük ki şi İs lam oğ lu

Əli yev Al lah ver di Mə həm mə də li oğ lu

Əs gə rov El çin Ca lal oğ lu

Fə tul la ye va Şə fa İman qı zı

Hey də rov Şa fi q Əh mə da ğa oğ lu

Hə sə nov El də niz Ağa yar oğ lu

Hü sey nov Xür rəm Qa bil oğ lu

İs ma yı lov Azər Məm məd oğ lu

Qa sı mov Fər ma yıl Ab ba sə li oğ lu

Qəh rə ma nov Ayaz Alı oğ lu

Qu li yev Ha bil Səy yaf oğ lu

Məm mə dov Akif Əli oğ lu

Məm mə dov Bay ram Qə dir oğ lu

Məm mə dov Ca vid Əs gər oğ lu

Məm mə dov Ma lik Xa ləd din oğ lu

Mu ra dov Fü zu li Baq rat oğ lu

Mus ta fa yev Akif Oruc oğ lu

Nə si bov Yu sif İs ma yıl oğ lu

Sa di qov Ərəs tun İs lam oğ lu

Sa dı qov Sa leh Tey mur oğ lu

Zey na lov Əl qa mət Teh ran oğ lu.

İl ham Əli yev

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti

Ba kı şə hə ri, 4 iyun 2015-ci il.

Azər bay can Res pub-

li ka sı nın Pre zi den ti İl-

ham Əli ye vin 14 may 

2014-cü il ta rix li sə rən ca-

mı ilə 5 iyun “Su tə sər rü-

fa tı və me liora si ya iş çi lə-

ri gü nü” pe şə bay ra mı 

tə sis edil miş dir. Son il-

lər “Azər su” ASC-nin 

su təc hi za tı  və tul lan tı 

su la rı nın ida rə edil mə si 

sa hə sin də iri miq yas lı iş-

lər hə ya ta ke çi ril miş, bu 

sa hə də bö yük nailiy yət-

lər qa za nıl mış, uğur la ra 

im za atıl mış dır. Bü tün 

bun lar “Azər su” ASC-

nin kol lek ti vi nin fə da kar 

əmə yi sa yə sin də əl də 

edil miş dir.

Fəaliy yə tin də fərq lə-

nən iş çi lə rin əmə yi mü-

tə ma di ola raq qiy mət-

lən di ri lir. “Azər su” ASC 

səd ri nin 01 iyun 2015-ci 

il ta rix li 168 nöm rə li 

əm ri ilə su tə sər rü fa tı-

nın in ki şa fın da sə mə-

rə li fəaliy yət gös tər miş 

Səhm dar Cə miy yə tin 

100 əmək da şı Fəx ri Fər-

man la təl tif edil miş və  

mü ka fat lan dı rıl mış lar. 

Azər bay can Res pub li ka sı Kons ti tu si ya sı nın 109-cu mad-

də si nin 32-ci bən di ni rəh bər tu ta raq qə ra ra alı ram:

Su tə sər rü fa tı və me liora si ya sa hə sin də sə mə rə li fəaliy-

yə ti nə gö rə aşa ğı da kı şəxs lə rə “Əmək dar mü hən dis” fəx ri 

adı ve ril sin:

Cab ba rov Tey yub Mə cid oğ lu

Hə şi mov Ağa mir Cə lal oğ lu

Məm mə dov Eti bar Kə rim oğ lu 

Və ki lov Ra miz Mo şu oğ lu.

Su tə sər rü fa tı və me liora si ya iş çi lə ri nin təl tif edil mə si 
haq qın da Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 

S ə  r ə n  c a  m ı

"Azərsu" ASC-nin 100 əməkdaşı Fəxri Fərmanla təltif olunmuşdur

Su tə sər rü fa tı və me liora si ya iş çi lə ri nə 
“Əmək dar mü hən dis” fəx ri adı nın 

ve ril mə si haq qın da Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 

S ə  r ə n  c a  m ı

İl ham Əli yev, Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti, Ba kı şə hə ri, 4 iyun 2015-ci il.
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Vər  gə  düz kən  din  də iç -

mə  li su  yun ve  ril  mə  si ilə əla -

qə  dar təş  kil olun  muş təd -

bir  də Yar  dım  lı Ra  yon İc  ra 

Ha  ki  miy  yə  ti  nin baş  çı  sı Se -

vin  dik Hə  tə  mov çə  tin rel  ye -

fə ma  lik kənd  lə  rin iç  mə  li su 

prob  le  mi  nin bir  də  fə  lik həll 

edil  mə  si  ni bö  yük ha  di  sə ad -

lan  dır  mış, gös  tə  ri  lən diq -

qət və qay  ğı  ya gö  rə sa  kin  lər 

adın  dan öl  kə rəh  bər  li  yi  nə 

min  nət  dar  lı  ğı  nı bil  dir  miş  dir.

“Azər  su” ASC-nin “Bir -

ləş  miş Su  ka  nal” MMC-nin 

di  rek  to  ru Eti  bar Məm  mə  dov 

kənd ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  ri  nin 

iç  mə  li su  ya olan tə  lə  ba  tı  nın 

ödə  nil  mə  si məq  sə  di ilə hə  ya -

ta ke  çi  ri  lən la  yi  hə  lər ba  rə  də 

mə  lu  mat ver  miş və bu təd -

bir  lə  rin  gə  lə  cək  də də da  vam 

et  di  ri  lə  cə  yi  ni diq  qə  tə çat -

dır  mış  dır: “Möh  tə  rəm Pre -

zi  dent İl  ham Əli  ye  vin res -

pub  li  ka  nın hər bir şə  hər və 

kən  di  nin 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 bu is  ti  qa  mət  də 

böl  gə  lər  də ge  niş  miq  yas  lı iş -

lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Yar  dım  lı 

ra  yo  nu  nun uc  qar kənd  lə  ri  nin 

iç  mə  li su təc  hi  za  tı  nın yax -

şı  laş  dı  rıl  ma  sı  məq  sə  di ilə 

2013-cü ilin ya  yın  da bö  yük 

bir la  yi  hə  nin ic  ra  sı  na baş -

la  dıq. Bu gün ar  tıq 4 kən  din 

sa  kin  lə  ri key  fi y  yət  li iç  mə  li 

su ilə tə  min olu  nur  lar, gə  lə -

cək  də on  la  rın sa  yı 15-ə çat -

dı  rı  la  caq  dır”. 

Təd  bir  də çı  xış edən kənd 

sa  kin  lə  ri bil  dir  miş  lər ki, in -

di  yə  dək iç  mə  li su  yu bö  yük 

çə  tin  lik  lər  lə uzaq mə  sa  fə  dən 

müx  tə  lif va  si  tə  lər  lə da  şı  yır -

dı  lar. Ye  ni la  yi  hə  nin ic  ra  sı 

nə  ti  cə  sin  də bu prob  lem həll 

edil  miş  dir.

İc  ra  sı  na 2013-cü il  də baş -

lan  mış la  yi  hə  yə əsa  sən su 

mən  bə  yi ki  mi Si  ne  yir ça  yı  

höv  zə  sin  də  ki bu  laq  lar se  çil -

miş  dir. Əha  li  ni key  fi y  yət  li və 

da  ya  nıq  lı iç  mə  li su ilə tə  min 

et  mək üçün mən  bə  də su  gö -

tü  rü  cü qur  ğu in  şa edil  miş, 

bu  ra  dan ya  şa  yış mən  tə  qə  lə -

ri  nə qə  dər müx  tə  lif diametr  li 

bo  ru  lar  la 24 km uzun  lu  ğun -

da ma  gist  ral kə  mər çə  kil  miş -

dir. Ma  gist  ral su xətt   i  nin üzə -

rin  də Os  na  kə  ran kən  din  də 

həc  mi 500 kub  metr,  Bür  zün -

bül və Vər  gə  düz kənd  lə  ri  nin 

hər bi  rin  də isə tu  tu  mu 100 

kub  metr olan su an  bar  la  rı 

ti  kil  miş, kənd  lər  də  bu  laq  lar 

qu  raş  dı  rıl  mış  dır. La  yi  hə  nin 

ic  ra  sı nə  ti  cə  sin  də 4 kənd  də 

6 min nə  fə  rin iç  mə  li su təc  hi -

za  tı əsas  lı şə  kil  də yax  şı  laş  dı -

rıl  mış  dır.

Ümu  mi  lik  də la  yi  hə Yar -

dım  lı ra  yo  nu  nun Os  na  kə -

ran, Bür  zün  bül, Vər  gə  düz, 

Bil  nə, Ən  gö  vül, Və  rov, Yo  la -

caq, Se  pa  ra  di, Ke  çə  lə  kə  ran, 

Bo  zay  ran, Dər  ya  var, Sı  rıq, 

An  zov, Ha  mar  kənd və Zən -

gə  nə kənd  lə  ri  ni əha  tə edir.  

La  yi  hə  nin ic  ra  sı tam ba  şa 

çat  dıq  dan son  ra Yar  dım  lı ra -

yo  nu  nun 15 kən  din  də  2688 

ailə tə  sər  rü  fa  tı  nın və ya 12 

min sa  ki  nin iç  mə  li su təc  hi -

za  tı yax  şı  laş  dı  rı  la  caq  dır. Bu 

məq  səd  lə ye  ni xət  lə  rin və an -

bar  la  rın ti  kin  ti  si la  yi  hə  lən  di -

ril  miş  dir.

Йар  дым  лы ра  йо  ну  нун 4 кян  ди  нин ич  мя  ли 
су тяъ  щи  за  ты йах  шы  лаш  ды  рыл  мыш  дыр

“Azər  su” Açıq Səhm -
dar Cə  miy  yə  ti Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı Re  gion -
la  rı  nın so  sial-iq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fı Döv  lət Proq  ram -
la  rı  na uy  ğun ola  raq  iç -
mə  li su ça  tış  maz  lı  ğı  nın  
mü  şa  hi  də edil  di  yi uc  qar 
dağ kənd  lə  ri  nin su təc  hi -
za  tı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma -
sı  na xü  su  si diq  qət ye  ti -
rir. Səhm  dar Cə  miy  yə  tin 
Tə  xi  rə  sa  lın  maz Təd  bir -
lər Pla  nı  na uy  ğun ola -
raq Yar  dım  lı ra  yo  nu  nun 
iç  mə  li su prob  le  min  dən 
əziy  yət çə  kən Vər  gə  düz, 
Os  na  kə  ran, Bür  zün  bül 
və Bil  nə kənd  lə  ri  nin su 
təc  hi  za  tı  nın ya  ra  dıl  ma  sı 
la  yi  hə  si  nin bi  rin  ci mər  hə -
lə  si  nin ic  ra  sı uğur  la ba  şa 
çat  mış  dır.
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Düz Cır da xan kən di nə 

iç mə li su yun ve ril mə si ilə 

bağ lı təş kil olun muş  təd bir-

də çı xış edən To vuz  Ra yon 

İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 

To fi q Zey na lov son il lər ra-

yon da hə ya ta ke çi ri lən so-

sial və  inf rast ruk tur la yi hə-

lə ri ba rə də mə lu mat ver miş, 

iç mə li su və ka na li za si ya la-

yi hə lə ri nin əhə miy yə tin dən 

da nış mış dır. O, Düz Cır da-

xan kən di nin iç mə li su prob-

le mi nin həl li ni bö yük ha di sə 

ad lan dır mışdır.

To vuz ra yo nun dan mil-

lət və ki li se çil miş Qə ni rə 

Pa şa ye va la yi hə nin ba şa çat-

ma sı və kən də iç mə li su yun 

ve ril mə si mü na si bə ti lə sa-

kin lə ri təb rik edə rək, “Azər-

su” ASC tə rə fi n dən la yi hə-

nin ic ra sı nın qı sa müd dət də 

ba şa çat dı rıl ma sı nı yük sək 

qiy mət lən dir miş dir: “Düz 

Cır da xan kən di nin iç mə li su 

prob le mi nin həl li ilə bağ lı 

mü ra ciəti mi zə “Azər su” rəh-

bər li yi müs bət ca vab ver di 

və qı sa za man da la zı mi ma-

te rial lar gön də ri lə rək iş lə rə 

baş lan dı və yer li sa kin lə rin 

iç mə li su prob le mi bir də fə-

lik həll olun du”.

“Azər su” ASC-nin “Bir-

ləş miş Su ka nal” MMC-nin 

di rek to ru Eti bar Məm mə-

dov bil dir miş dir ki, re gion-

la rı n 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 ru ye ni dən  qu ru lur 

və bu sa hə də iş lər şə hər 

mər kəz lə ri ilə ya na şı, kənd 

və qə sə bə lə ri də əha tə edir: 

“Möh tə rəm Pre zi dent İl ham 

Əli ye vin tap şı rıq la rı na uy-

ğun ola raq “Azər su” ASC-

nin si fa ri şi əsa sın da ha zır da 

29 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. Bu la-

yi hə lər çər çi və sin də ra yon 

mər kəz lə ri nə ya xın, həm-

çi nin ma gist ral kə mər lə rin 

marş ru tu bo yun ca yer lə şən 

kənd lə rin də iç mə li su təc-

hi za tı yax şı laş dı rı lır. İç mə-

li su ça tış maz lı ğı mü şa hi də 

olu nan bə zi kənd lər də isə 

tə xi rə sa lın maz la yi hə lər ic-

ra edi lir. To vuz ra yo nu nun 

Düz Cır da xan kən di üçün 

ötən il la yi hə iş lə nib ha zır-

lan mış və qı sa müd dət də ti-

kin ti-qu raş dır ma iş lə ri ba şa 

çat dı rıl mış dır”.

Təd bir də çı xış edən kənd 

sa kin lə ri Düz Cır da xan kən-

di nin iç mə li su prob le mi nin 

həl li nə gös tə ri lən diq qət və 

qay ğı ya gö rə öl kə rəh bər li-

yi nə min nət dar lıq la rı nı bil-

dir miş lər.

Qeyd edək ki, 2014-cü 

ilin ya yın da ic ra sı na baş-

lan mış la yi hə yə əsa sən, su 

mən bə yi To vuz çay se çil miş 

və çay ya ta ğın da 95 metr 

uzun lu ğun da su qə bu le di-

ci qur ğu (dre naj qur ğu su) 

ya ra dıl mış dır. Su mən bə-

yin dən kən də çə kil miş  18,5 

km möv cud  ma gist ral su  

xətt  i nin 3,5 km-lik his sə si 

əsas lı şə kil də bər pa edil miş, 

kənd əra zi sin də dik da yaq 

və bu laq komp lek si  qu raş-

dı rıl mış dır.  La yi hə nin ic ra-

sı Düz Cır da xan kən di nin 

2816 sa ki nin iç mə li su təc hi-

za tı nı yax şı laş dır mış dır.

“Azər su”  ASC ha zır da 

To vuz və Qov lar şə hər lə ri 

ilə ya na şı, ra yo nun 13 kənd 

ya şa yış mən tə qə si nə xid mət 

gös tə rir.

"Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə tinin Tə xi rə sa-

lın maz Təd bir lər Pla nı na uy ğun ola raq To vuz ra-

yo nu nun iç mə li su dan əziy yət çə kən Düz Cır da xan 

kən di nin iç mə li su təc hi za tı sis tem lə ri nin ya ra dıl-

ma sı la yi hə sinin ic ra sı uğur la ba şa çat dı rıl mış dır.

То вуз ра йо ну нун Дцз Ъыр да хан кян дин дя щя йа та 
ке чи ри лян ич мя ли су ла йи щя си ба ша чат мыш дыр
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5 iyun “Su tə sər rü fa tı 

və me liora si ya iş çi lə ri gü-

nü” pe şə bay ra mı ərə fə sin-

də  cəb hə böl gə sin də yer-

lə şən Fü zu li ra yo nu nun 

Yağ lı vənd kən di nin iç mə li 

su prob le mi nin həl li məq sə-

di lə “Azər su” ASC-nin hə ya-

ta ke çir di yi la yi hə nin ic ra sı 

uğur la ba şa  çat dı rıl mış dır.  

İyun ayı nın 4-də Yağ lı vənd  

kən di nə iç mə li su yun ve ril-

mə si  ilə bağ lı açı lış mə ra si-

mi ke çi ril miş dir.

Mə ra sim də çı xış edən Fü-

zu li  Ra yon İc ra Ha ki miy yə-

ti nin baş çı sı Alı Alı yev kənd 

sa kin lə ri ni əla mət dar gün 

mü na si bə ti ilə təb rik edə rək 

bil dir miş dir ki,  Pre zi dent İl-

ham Əli ye vin res pub li ka nın 

hər bir şə hər və kən di nin 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 

Fü zu li ra yo nun da da ge niş-

miq yas lı iş lər hə ya ta ke çi ri-

lir: “Ra yo nun iş ğal dan azad 

olun muş kənd lə ri nin iç mə li 

su təc hi za tı nın yax şı laş dı-

rıl ma sı məq sə di lə ye ni ar te-

zian qu yu la rı qa zı lır, bu laq 

və kəh riz lər sa kin lə rin is-

ti fa də si nə ve ri lir. Ra yo nun 

ya şa yış mən tə qə lə rinin key-

fi y yət li iç mə li su ilə tə min 

olun ma sı is ti qa mə tin də iş-

lər da vam et di ri lir”.

“Azər su” ASC-nin “Bir-

ləş miş Su ka nal” MMC di-

rek to ru nun bi rin ci  müavi-

ni Və li Hə sə nov re gion la rı n 

so sial-iq ti sa di in ki şa fı döv-

lət Proq ram la rı na uy ğun 

ola raq böl gə lər də, xü su si lə 

sər həd ya nı kənd lər də iç mə li  

su təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl-

ma sı is ti qa mə tin də tə xi rə sa-

lın maz təd bir lə rin bun dan 

son ra da da vam et di ri lə cə-

yi ni bil dir miş dir: “Cəb hə 

böl gə sin də yer lə şən ya şa yış 

mən tə qə lə rin də əha li nin so-

sial-iq ti sa di prob lem lə ri nin 

həl li öl kə rəh bər li yi nin diq-

qə tin də dir. Cə nab Pre zi dent 

İl ham Əli yev cəb hə böl gə-

sin də və sər həd ya nı kənd lər-

də su təc hi za tı inf rast ruk-

tur la rı nın ya ra dıl ma sı ilə 

bağ lı cid di tap şı rıq lar ver-

miş dir. Fü zu li ra yo nu nun 

Yağ lı vənd kən di nin sa kin-

lə ri uzun il lər dir iç mə li su-

dan əziy yət çə kir di və yay 

ay la rın da su ça tış maz lı ğı 

özü nü da ha kəs kin gös tə-

rir di.  Bun la rı nə zə rə ala raq   

Yağ lı vənd kən din də ye ni la-

yi hə nin ic ra sı na  baş la nıl dı 

və qı sa müd dət də iş lər ba şa 

çat dı rıl dı”.

Təd bir də çı xış edən kənd 

sa kin lə ri iç mə li su prob le mi-

nin həl li nə gös tə ri lən diq qət 

və qay ğı ya gö rə öl kə baş çı sı-

na min nət dar lıq la rı nı bil dir-

miş dir lər.

Qeyd edək ki, Yağ lı vənd 

kən di nin iç mə li su təc hi za-

tı nın yax şı laş dı rıl ma sı la yi-

hə si nin ic ra sı na 2014-cü ilin 

pa yı zın da baş lan mış dır.  La-

yi hə çər çi və sin də 1 ədəd su-

bar te zian qu yu su qa zıl mış, 

150 mm diametr li po lieti len 

bo ru lar la 1,5 km ma gist ral 

su xətt  i çə kil miş dir.  Kənd 

da xi lin də 17  yer də bu laq lar 

qu raş dı rıl mış dır. La yi hə nin 

ic ra sı nın ba şa çat ma sı nə ti-

cə sin də 1650 nə fə rin iç mə li 

su təc hi za tı yax şı laş dı rıl mış-

dır.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti iç mə li su ça tış-

maz lı ğı nın mü şa hi də olun du ğu uc qar kənd və qə sə bə lər-

də  su təc hi za tı nın  yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di ilə la yi hə-

lə rin ic ra sı nı da vam et di rir. Bu sa hə də hə ya ta ke çi ri lən 

təd bir lər sı ra sın da sər həd ya nı və cəb hə böl gə sin də yer-

lə şən ya şa yış mən tə qə lə ri nin iç mə li su prob le mi nin həll 

edil mə si mü hüm əhə miy yət kəsb edir.

Фц зу ли ра йо ну нун Йаь лы вянд кян ди нин 
ич мя ли су проблеми щялл едилмишдир

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti iç mə li su 
ça tış maz lı ğı nın mü şa hi də olun du ğu uc qar kənd 
və qə sə bə lər də  su təc hi za tı nın  yax şı laş dı rıl ma sı 
məq sə di ilə la yi hə lə rin ic ra sı nı da vam et di rir. Bu 
sa hə də hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər sı ra sın da sər həd-
ya nı və cəb hə böl gə sin də yer lə şən ya şa yış mən tə qə-
lə ri nin iç mə li su prob le mi nin həll edil mə si mü hüm 
əhə miy yət kəsb edir.
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Ümu miy yət lə, or qa-

nizm də su ba lan sı nın qo-

run ma sı üçün qi dan lan-

ma ilə ya na şı, yu xu, fi  zi ki 

ak tiv lik ki mi amil lə rə də 

diq qət ye ti ril mə si töv si yə 

olu nur.  Bəs su suz luq ya-

şan ma sın de yə nə edə bi-

lə rik?  Mü tə xəs sis lər if tar 

və im sak saat la rı ara sın da, 

ço ban yas tı ğı, raz ya na, ada 

ça yı ki mi bit ki çay la rın dan, 

süd, ay ran, şor ba, kom pot, 

tə zə sı xıl mış mey və və tə-

rə vəz  su yun dan da ha çox 

is ti fa də et mə lə ri ni məs lə hət 

gö rür.  

Oruc tu tu lan gün lər də 

if tar və  im saq ara sın da ma-

ye qə bu lu nu ar tır ma ğı məs-

lə hət gö rü lür. Adi gün lər də 

sut ka ər zin də 2 litr su içil-

di yi hal da oruc luq müd də-

tin də qə bul olu nan su yun 

miq da rı nı 2-3 də fə  ar tı rıl-

mal sı töv si yə olu nur. Am-

ma nə zə rə al maq la zım dır 

ki, çay və qəh və adi su dan 

fərq li ola raq or qa niz min tə-

lə ba tı nı tam ödə mir.  Ra ma-

zan ayı nı sağ lam ke çir mək 

üçün ağır ye mək lər, şər bət, 

şi ri niy yat, xə mir xö rək lə-

ri və s. qi da lar dan  uzaq 

dur maq töv si yə olu nur. 

İm saq da su suz lu ğu ar tı ran 

duz lu ye mək lər dən uzaq 

dur maq la zım dır. Be lə ki, 

im saq vax tı  ye yi lən zey tun 

və pen di rin duz lu ol ma sı, 

er tə si gün su eh ti ya cı nı ar-

tı rır. İm saq da ma ye eh ti ya-

cı nı ara dan qal dır maq üçün 

bol miq dar da içi lən çay nə-

ti cə də bə də ni su suz sax la-

yır. Bu sə bəb lə im saq da çay 

ye ri nə adi su iç mək məs lə-

hət gö rü lür. 

İf tar da oru cun bir stə kan 

su ilə açıl ma sı nı, son ra su lu 

ye mək və sa lat ye yil mə si ni 

məs lə hət gö rən mü tə xəs-

sis lər bu nun ilk növ bə də 

or qa niz min su tə mi na tı nı 

tən zim lə di yi qə naətin də-

dir. İf ta rın məhz su ilə açıl-

ma sı  müt ləq ol ma sa da əv-

vəl cə su yun içil mə si mə də 

və di gər həzm or qan la rı na 

ra hat lıq gə ti rir, ağır lıq hal-

la rı nı ara dan qal dı rır. 

Su yun əhə miy yə ti elə 

bö yük dür ki, iba də ti miz də 

də su və ye mək lə sı na nı rıq. 

Su dan bir az uzaq la şa ca ğı-

mız Ra ma zan gün lə rin də 

sağ lam lı ğı nız üçün həm 

im saq da, həm də if tar da 

bol su için. Mey li niz çək-

mə sə be lə su qə bu lun da 

mə su liy yət siz lik et mə yin.  

Mü qəd dəs Ra ma zan 

gün lə rin də oruc tu tan in-

san lar da bu iba də tə sev-

gi dən ya ra nan ira də mü-

şa hi də edi lir. Be lə ki, adi 

gün lər dən fərq li ola raq 

Ra ma zan ayın da gü nün 

təx mi nən 17 saatı nı ac və 

su suz ke çi rən in san lar cid-

di  na ra hat lıq his si ya şa mır-

lar. Çün ki, in san bu iba də ti 

Al lah ri za sı nı qa zan maq və 

Onun əm ri nə sə da qə ti ni 

gös tər mək üçün ye ri nə ye-

ti rir. Bu iba də tin bəxş et di yi 

se vinc his si bə dən də mö cü-

zə vi şə kil də dö züm ya ra dır 

və in san qız mar gü nəş al-

tın da be lə su suz qa la bi lir.

Bu il də Ra ma zan ayı is ti gün lə rə tə sa düf edir. Bu sə bəb dən 
oruc tu tan lar is ti ha va da su it ki si nə qar şı diq qət li ol ma lı dır lar. 
Kəs kin is ti lə rin mü şa hi də olun du ğu gün lər də tər lə mə su it ki si ni 
ar tı rır və in san gün ər zin də  təx mi nən 2,5 litr su iti rir. İs ti ha va lar-
da çox fi  zi ki hə rə kət et dik də or qa niz min su ya olan tə lə ba tı da ha 
da ar tır.  Odur ki, or qa niz min su tə lə ba tı nın ödə nil mə si nə həs sas 
ya naş maq la zım dır.
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