AZPRESS.AZ
Tezl klə:
“Hydro-Heroes”
Vətəndaşların yerl su
sızmaları barədə məlumat
verməs üçün mob l tətb q
st fadəyə ver ləcək
Bu gün Kür çayı hövzəs n n bütün əsas tərəflər üçün
“Hydro-Heroes” mob l tətb q n n lk v rtual təqd matı
keç r ld .
Bu mob l tətb q Azərbaycan Respubl kası Ekolog ya və Təb
Sərvətlər Naz rl y , Azərsu ASC, İDEA və BMTİP-QEF Kür II
Lay həs tərəf ndən hazırlanır.
Mob l tətb q bütün vətəndaşları mob l telefonları
vas təs lə su sızması barədə məlumatları geolokas ya
et ketlər ndən st fadə edərək bələd yyələr n su
təşk latlarına və Azərsu'ya b rbaşa b ld rməyə təşv q etmək
məqsəd daşıyır.
Mob l tətb qdə həmç n n təhs l komponent var – buraya
suyun qorunması lə bağlı məsləhətlər və ev
təsərrüfatlarının gənc üzvlər üçün əyləncəl oyunlar
dax ld r.
Mob l tətb q, Instagram, Facebook, Tw tter, WhatApp k m
sos al med a platformalarında st fadə ed lə b lər.
İst fadəç lər n Kür çayı haqqında
daha çox məlumat əldə etmələr üçün “Kür Boğçası” tədr s
vas təs n n gen şlənd r lm ş reallıq vers yası da təqd m
edəcəkd r.
Mob l tətb q n tamamlanmış beta vers yasının 2020-c l
avqust ayının sonlarında Azərbaycan, Gürcüstan və d gər
ölkələrdə ct ma yyət üçün st fadəyə ver lməs gözlən l r.
Su çatışmazlığı qlobal problemd r. İnsanlar kömək etmək
stəy r, amma nə etməl olduqlarını b lm rlər. Şəhərlərdək
su sızmaları q ymətl ş r n su eht yatlarının böyük ölçüdə
tükənməs nə səbəb olur. Su sızmaları haqqında məlumatın
daha sürətl şək ldə b ld r lməs və bu problem n
ən tez zamanda aradan qaldırılması lə suya daha çox
qənaət ed lə b lər. Bu mob l tətb q hər kəsə h droqəhrəman olmağa kömək edəcəkd r.
Ətraflı məlumat üçün dax l olun: https://kura-r ver.org/

http://azpress.az/index.php?
lang=en&sectionid=news&id=9
7564
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AZERBAIJAN-NEWS.AZ
Tezl klə:
“Hydro-Heroes”
Vətəndaşların yerl su
sızmaları barədə məlumat
verməs üçün mob l tətb q
st fadəyə ver ləcək
Bu gün Kür çayı hövzəs n n bütün əsas tərəflər üçün
“Hydro-Heroes” mob l tətb q n n lk v rtual təqd matı
keç r ld .
Bu mob l tətb q Azərbaycan Respubl kası Ekolog ya və Təb
Sərvətlər Naz rl y , Azərsu ASC, İDEA və BMTİP-QEF Kür II
Lay həs tərəf ndən hazırlanır.
Mob l tətb q bütün vətəndaşları mob l telefonları
vas təs lə su sızması barədə məlumatları geolokas ya
et ketlər ndən st fadə edərək bələd yyələr n su
təşk latlarına və Azərsu'ya b rbaşa b ld rməyə təşv q etmək
məqsəd daşıyır.
Mob l tətb qdə həmç n n təhs l komponent var – buraya
suyun qorunması lə bağlı məsləhətlər və ev
təsərrüfatlarının gənc üzvlər üçün əyləncəl oyunlar
dax ld r.
Mob l tətb q, Instagram, Facebook, Tw tter, WhatApp k m
sos al med a platformalarında st fadə ed lə b lər.
İst fadəç lər n Kür çayı haqqında
daha çox məlumat əldə etmələr üçün “Kür Boğçası” tədr s
vas təs n n gen şlənd r lm ş reallıq vers yası da təqd m
edəcəkd r.
Mob l tətb q n tamamlanmış beta vers yasının 2020-c l
avqust ayının sonlarında Azərbaycan, Gürcüstan və d gər
ölkələrdə ct ma yyət üçün st fadəyə ver lməs gözlən l r.
Su çatışmazlığı qlobal problemd r. İnsanlar kömək etmək
stəy r, amma nə etməl olduqlarını b lm rlər. Şəhərlərdək
su sızmaları q ymətl ş r n su eht yatlarının böyük ölçüdə
tükənməs nə səbəb olur. Su sızmaları haqqında məlumatın
daha sürətl şək ldə b ld r lməs və bu problem n
ən tez zamanda aradan qaldırılması lə suya daha çox
qənaət ed lə b lər. Bu mob l tətb q hər kəsə h droqəhrəman olmağa kömək edəcəkd r.
Ətraflı məlumat üçün dax l olun: https://kura-r ver.org/

http://www.azerbaijan-news.az/view193012/vetendaslarin-yerli-su-sizmalaribarede-melumat-vermesi-ucun-mobiltetbiq-istifadeye-verilecek
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XEZERXEBER.AZ
Tezl klə:
“Hydro-Heroes”
Vətəndaşların yerl su
sızmaları barədə məlumat
verməs üçün mob l tətb q
st fadəyə ver ləcək
Bu gün Kür çayı hövzəs n n bütün əsas tərəflər üçün
“Hydro-Heroes” mob l tətb q n n lk v rtual təqd matı
keç r ld .
Bu mob l tətb q Azərbaycan Respubl kası Ekolog ya və Təb
Sərvətlər Naz rl y , Azərsu ASC, İDEA və BMTİP-QEF Kür II
Lay həs tərəf ndən hazırlanır.
Mob l tətb q bütün vətəndaşları mob l telefonları
vas təs lə su sızması barədə məlumatları geolokas ya
et ketlər ndən st fadə edərək bələd yyələr n su
təşk latlarına və Azərsu'ya b rbaşa b ld rməyə təşv q etmək
məqsəd daşıyır.
Mob l tətb qdə həmç n n təhs l komponent var – buraya
suyun qorunması lə bağlı məsləhətlər və ev
təsərrüfatlarının gənc üzvlər üçün əyləncəl oyunlar
dax ld r.
Mob l tətb q, Instagram, Facebook, Tw tter, WhatApp k m
sos al med a platformalarında st fadə ed lə b lər.
İst fadəç lər n Kür çayı haqqında
daha çox məlumat əldə etmələr üçün “Kür Boğçası” tədr s
vas təs n n gen şlənd r lm ş reallıq vers yası da təqd m
edəcəkd r.
Mob l tətb q n tamamlanmış beta vers yasının 2020-c l
avqust ayının sonlarında Azərbaycan, Gürcüstan və d gər
ölkələrdə ct ma yyət üçün st fadəyə ver lməs gözlən l r.
Su çatışmazlığı qlobal problemd r. İnsanlar kömək etmək
stəy r, amma nə etməl olduqlarını b lm rlər. Şəhərlərdək
su sızmaları q ymətl ş r n su eht yatlarının böyük ölçüdə
tükənməs nə səbəb olur. Su sızmaları haqqında məlumatın
daha sürətl şək ldə b ld r lməs və bu problem n
ən tez zamanda aradan qaldırılması lə suya daha çox
qənaət ed lə b lər. Bu mob l tətb q hər kəsə h droqəhrəman olmağa kömək edəcəkd r.
Ətraflı məlumat üçün dax l olun: https://kura-r ver.org/

http://www.xezerxeber.az/C%C
9%99miyy%C9%99t/299003.htm
l
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AZERTAG.AZ
Tezl klə:
“Hydro-Heroes”
Vətəndaşların yerl su
sızmaları barədə məlumat
verməs üçün mob l tətb q
st fadəyə ver ləcək
Bu gün Kür çayı hövzəs n n bütün əsas tərəflər üçün
“Hydro-Heroes” mob l tətb q n n lk v rtual təqd matı
keç r ld .
Bu mob l tətb q Azərbaycan Respubl kası Ekolog ya və Təb
Sərvətlər Naz rl y , Azərsu ASC, İDEA və BMTİP-QEF Kür II
Lay həs tərəf ndən hazırlanır.
Mob l tətb q bütün vətəndaşları mob l telefonları
vas təs lə su sızması barədə məlumatları geolokas ya
et ketlər ndən st fadə edərək bələd yyələr n su
təşk latlarına və Azərsu'ya b rbaşa b ld rməyə təşv q etmək
məqsəd daşıyır.
Mob l tətb qdə həmç n n təhs l komponent var – buraya
suyun qorunması lə bağlı məsləhətlər və ev
təsərrüfatlarının gənc üzvlər üçün əyləncəl oyunlar
dax ld r.
Mob l tətb q, Instagram, Facebook, Tw tter, WhatApp k m
sos al med a platformalarında st fadə ed lə b lər.
İst fadəç lər n Kür çayı haqqında
daha çox məlumat əldə etmələr üçün “Kür Boğçası” tədr s
vas təs n n gen şlənd r lm ş reallıq vers yası da təqd m
edəcəkd r.
Mob l tətb q n tamamlanmış beta vers yasının 2020-c l
avqust ayının sonlarında Azərbaycan, Gürcüstan və d gər
ölkələrdə ct ma yyət üçün st fadəyə ver lməs gözlən l r.
Su çatışmazlığı qlobal problemd r. İnsanlar kömək etmək
stəy r, amma nə etməl olduqlarını b lm rlər. Şəhərlərdək
su sızmaları q ymətl ş r n su eht yatlarının böyük ölçüdə
tükənməs nə səbəb olur. Su sızmaları haqqında məlumatın
daha sürətl şək ldə b ld r lməs və bu problem n
ən tez zamanda aradan qaldırılması lə suya daha çox
qənaət ed lə b lər. Bu mob l tətb q hər kəsə h droqəhrəman olmağa kömək edəcəkd r.
Ətraflı məlumat üçün dax l olun: https://kura-r ver.org/
https://azertag.az/xeber/Veten
daslarin_yerli_su_sizmalari_bared
e_melumat_vermesi_uchun_mobil_
tetbiq_istifadeye_verilecek1533169
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NEWSCENTER.AZ
Tezl klə:
“Hydro-Heroes”
Vətəndaşların yerl su
sızmaları barədə məlumat
verməs üçün mob l tətb q
st fadəyə ver ləcək
Bu gün Kür çayı hövzəs n n bütün əsas tərəflər üçün
“Hydro-Heroes” mob l tətb q n n lk v rtual təqd matı
keç r ld .
Bu mob l tətb q Azərbaycan Respubl kası Ekolog ya və Təb
Sərvətlər Naz rl y , Azərsu ASC, İDEA və BMTİP-QEF Kür II
Lay həs tərəf ndən hazırlanır.
Mob l tətb q bütün vətəndaşları mob l telefonları
vas təs lə su sızması barədə məlumatları geolokas ya
et ketlər ndən st fadə edərək bələd yyələr n su
təşk latlarına və Azərsu'ya b rbaşa b ld rməyə təşv q etmək
məqsəd daşıyır.
Mob l tətb qdə həmç n n təhs l komponent var – buraya
suyun qorunması lə bağlı məsləhətlər və ev
təsərrüfatlarının gənc üzvlər üçün əyləncəl oyunlar
dax ld r.
Mob l tətb q, Instagram, Facebook, Tw tter, WhatApp k m
sos al med a platformalarında st fadə ed lə b lər.
İst fadəç lər n Kür çayı haqqında
daha çox məlumat əldə etmələr üçün “Kür Boğçası” tədr s
vas təs n n gen şlənd r lm ş reallıq vers yası da təqd m
edəcəkd r.
Mob l tətb q n tamamlanmış beta vers yasının 2020-c l
avqust ayının sonlarında Azərbaycan, Gürcüstan və d gər
ölkələrdə ct ma yyət üçün st fadəyə ver lməs gözlən l r.
Su çatışmazlığı qlobal problemd r. İnsanlar kömək etmək
stəy r, amma nə etməl olduqlarını b lm rlər. Şəhərlərdək
su sızmaları q ymətl ş r n su eht yatlarının böyük ölçüdə
tükənməs nə səbəb olur. Su sızmaları haqqında məlumatın
daha sürətl şək ldə b ld r lməs və bu problem n
ən tez zamanda aradan qaldırılması lə suya daha çox
qənaət ed lə b lər. Bu mob l tətb q hər kəsə h droqəhrəman olmağa kömək edəcəkd r.
Ətraflı məlumat üçün dax l olun: https://kura-r ver.org/

https://newscenter.az/2020/07/10
/kur-cayi-hovzsinin-butun-sas-trflriucun-ilk-virtual-tqdimatikecirilib.html
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FRAME.AZ
Tezl klə:
“Hydro-Heroes”
Vətəndaşların yerl su
sızmaları barədə məlumat
verməs üçün mob l tətb q
st fadəyə ver ləcək
Bu gün Kür çayı hövzəs n n bütün əsas tərəflər üçün
“Hydro-Heroes” mob l tətb q n n lk v rtual təqd matı
keç r ld .
Bu mob l tətb q Azərbaycan Respubl kası Ekolog ya və Təb
Sərvətlər Naz rl y , Azərsu ASC, İDEA və BMTİP-QEF Kür II
Lay həs tərəf ndən hazırlanır.
Mob l tətb q bütün vətəndaşları mob l telefonları
vas təs lə su sızması barədə məlumatları geolokas ya
et ketlər ndən st fadə edərək bələd yyələr n su
təşk latlarına və Azərsu'ya b rbaşa b ld rməyə təşv q etmək
məqsəd daşıyır.
Mob l tətb qdə həmç n n təhs l komponent var – buraya
suyun qorunması lə bağlı məsləhətlər və ev
təsərrüfatlarının gənc üzvlər üçün əyləncəl oyunlar
dax ld r.
Mob l tətb q, Instagram, Facebook, Tw tter, WhatApp k m
sos al med a platformalarında st fadə ed lə b lər.
İst fadəç lər n Kür çayı haqqında
daha çox məlumat əldə etmələr üçün “Kür Boğçası” tədr s
vas təs n n gen şlənd r lm ş reallıq vers yası da təqd m
edəcəkd r.
Mob l tətb q n tamamlanmış beta vers yasının 2020-c l
avqust ayının sonlarında Azərbaycan, Gürcüstan və d gər
ölkələrdə ct ma yyət üçün st fadəyə ver lməs gözlən l r.
Su çatışmazlığı qlobal problemd r. İnsanlar kömək etmək
stəy r, amma nə etməl olduqlarını b lm rlər. Şəhərlərdək
su sızmaları q ymətl ş r n su eht yatlarının böyük ölçüdə
tükənməs nə səbəb olur. Su sızmaları haqqında məlumatın
daha sürətl şək ldə b ld r lməs və bu problem n
ən tez zamanda aradan qaldırılması lə suya daha çox
qənaət ed lə b lər. Bu mob l tətb q hər kəsə h droqəhrəman olmağa kömək edəcəkd r.
Ətraflı məlumat üçün dax l olun: https://kura-r ver.org/

http://frame.az/hydro-heroes-v%C9%99t%C9%99ndaslarin-yerli-susizmalari-bar%C9%99d%C9%99-m%C9%99lumat-verm%C9%99siucun-mobil-t%C9%99tbiq-istifad%C9%99y%C9%99veril%C9%99c%C9%99k/
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ISTIQLAL.AZ
Tezl klə:
“Hydro-Heroes”
Vətəndaşların yerl su
sızmaları barədə məlumat
verməs üçün mob l tətb q
st fadəyə ver ləcək
Bu gün Kür çayı hövzəs n n bütün əsas tərəflər üçün
“Hydro-Heroes” mob l tətb q n n lk v rtual təqd matı
keç r ld .
Bu mob l tətb q Azərbaycan Respubl kası Ekolog ya və Təb
Sərvətlər Naz rl y , Azərsu ASC, İDEA və BMTİP-QEF Kür II
Lay həs tərəf ndən hazırlanır.
Mob l tətb q bütün vətəndaşları mob l telefonları
vas təs lə su sızması barədə məlumatları geolokas ya
et ketlər ndən st fadə edərək bələd yyələr n su
təşk latlarına və Azərsu'ya b rbaşa b ld rməyə təşv q etmək
məqsəd daşıyır.
Mob l tətb qdə həmç n n təhs l komponent var – buraya
suyun qorunması lə bağlı məsləhətlər və ev
təsərrüfatlarının gənc üzvlər üçün əyləncəl oyunlar
dax ld r.
Mob l tətb q, Instagram, Facebook, Tw tter, WhatApp k m
sos al med a platformalarında st fadə ed lə b lər.
İst fadəç lər n Kür çayı haqqında
daha çox məlumat əldə etmələr üçün “Kür Boğçası” tədr s
vas təs n n gen şlənd r lm ş reallıq vers yası da təqd m
edəcəkd r.
Mob l tətb q n tamamlanmış beta vers yasının 2020-c l
avqust ayının sonlarında Azərbaycan, Gürcüstan və d gər
ölkələrdə ct ma yyət üçün st fadəyə ver lməs gözlən l r.
Su çatışmazlığı qlobal problemd r. İnsanlar kömək etmək
stəy r, amma nə etməl olduqlarını b lm rlər. Şəhərlərdək
su sızmaları q ymətl ş r n su eht yatlarının böyük ölçüdə
tükənməs nə səbəb olur. Su sızmaları haqqında məlumatın
daha sürətl şək ldə b ld r lməs və bu problem n
ən tez zamanda aradan qaldırılması lə suya daha çox
qənaət ed lə b lər. Bu mob l tətb q hər kəsə h droqəhrəman olmağa kömək edəcəkd r.
Ətraflı məlumat üçün dax l olun: https://kura-r ver.org/

http://istiqlal.az/news/674
97.html
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SUKANAL.AZ
Tezl klə:
“Hydro-Heroes”
Vətəndaşların yerl su
sızmaları barədə məlumat
verməs üçün mob l tətb q
st fadəyə ver ləcək
Bu gün Kür çayı hövzəs n n bütün əsas tərəflər üçün
“Hydro-Heroes” mob l tətb q n n lk v rtual təqd matı
keç r ld .
Bu mob l tətb q Azərbaycan Respubl kası Ekolog ya və Təb
Sərvətlər Naz rl y , Azərsu ASC, İDEA və BMTİP-QEF Kür II
Lay həs tərəf ndən hazırlanır.
Mob l tətb q bütün vətəndaşları mob l telefonları
vas təs lə su sızması barədə məlumatları geolokas ya
et ketlər ndən st fadə edərək bələd yyələr n su
təşk latlarına və Azərsu'ya b rbaşa b ld rməyə təşv q etmək
məqsəd daşıyır.
Mob l tətb qdə həmç n n təhs l komponent var – buraya
suyun qorunması lə bağlı məsləhətlər və ev
təsərrüfatlarının gənc üzvlər üçün əyləncəl oyunlar
dax ld r.
Mob l tətb q, Instagram, Facebook, Tw tter, WhatApp k m
sos al med a platformalarında st fadə ed lə b lər.
İst fadəç lər n Kür çayı haqqında
daha çox məlumat əldə etmələr üçün “Kür Boğçası” tədr s
vas təs n n gen şlənd r lm ş reallıq vers yası da təqd m
edəcəkd r.
Mob l tətb q n tamamlanmış beta vers yasının 2020-c l
avqust ayının sonlarında Azərbaycan, Gürcüstan və d gər
ölkələrdə ct ma yyət üçün st fadəyə ver lməs gözlən l r.
Su çatışmazlığı qlobal problemd r. İnsanlar kömək etmək
stəy r, amma nə etməl olduqlarını b lm rlər. Şəhərlərdək
su sızmaları q ymətl ş r n su eht yatlarının böyük ölçüdə
tükənməs nə səbəb olur. Su sızmaları haqqında məlumatın
daha sürətl şək ldə b ld r lməs və bu problem n
ən tez zamanda aradan qaldırılması lə suya daha çox
qənaət ed lə b lər. Bu mob l tətb q hər kəsə h droqəhrəman olmağa kömək edəcəkd r.
Ətraflı məlumat üçün dax l olun: https://kura-r ver.org/

http://www.sukanal.az/news
/news-147/
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NEWS.LEPORTALE.COM
Tezl klə:
“Hydro-Heroes”
Vətəndaşların yerl su
sızmaları barədə məlumat
verməs üçün mob l tətb q
st fadəyə ver ləcək
Bu gün Kür çayı hövzəs n n bütün əsas tərəflər üçün
“Hydro-Heroes” mob l tətb q n n lk v rtual təqd matı
keç r ld .
Bu mob l tətb q Azərbaycan Respubl kası Ekolog ya və Təb
Sərvətlər Naz rl y , Azərsu ASC, İDEA və BMTİP-QEF Kür II
Lay həs tərəf ndən hazırlanır.
Mob l tətb q bütün vətəndaşları mob l telefonları
vas təs lə su sızması barədə məlumatları geolokas ya
et ketlər ndən st fadə edərək bələd yyələr n su
təşk latlarına və Azərsu'ya b rbaşa b ld rməyə təşv q etmək
məqsəd daşıyır.
Mob l tətb qdə həmç n n təhs l komponent var – buraya
suyun qorunması lə bağlı məsləhətlər və ev
təsərrüfatlarının gənc üzvlər üçün əyləncəl oyunlar
dax ld r.
Mob l tətb q, Instagram, Facebook, Tw tter, WhatApp k m
sos al med a platformalarında st fadə ed lə b lər.
İst fadəç lər n Kür çayı haqqında
daha çox məlumat əldə etmələr üçün “Kür Boğçası” tədr s
vas təs n n gen şlənd r lm ş reallıq vers yası da təqd m
edəcəkd r.
Mob l tətb q n tamamlanmış beta vers yasının 2020-c l
avqust ayının sonlarında Azərbaycan, Gürcüstan və d gər
ölkələrdə ct ma yyət üçün st fadəyə ver lməs gözlən l r.
Su çatışmazlığı qlobal problemd r. İnsanlar kömək etmək
stəy r, amma nə etməl olduqlarını b lm rlər. Şəhərlərdək
su sızmaları q ymətl ş r n su eht yatlarının böyük ölçüdə
tükənməs nə səbəb olur. Su sızmaları haqqında məlumatın
daha sürətl şək ldə b ld r lməs və bu problem n
ən tez zamanda aradan qaldırılması lə suya daha çox
qənaət ed lə b lər. Bu mob l tətb q hər kəsə h droqəhrəman olmağa kömək edəcəkd r.
Ətraflı məlumat üçün dax l olun: https://kura-r ver.org/
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