“АЗЯРСУ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИ
“Su həyat deməkdir,
təmiz su isə sağlam
həyat deməkdir”
İlham Əliyev
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Вятяндашларын сосиал рифащы, йашайыш
сявиййяси даим диггят мяркязиндядир
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
yanında sosial-iqtisadi sahə ilə bağlı müşavirə keçirilib

Müşavirədə çıxış edən Prezident İlham Əliyev
ilin əvvəlində qarşıya qoyulan vəzifələrin icra edildiyinin xatırladaraq bildirib ki, ölkəmiz inamla inkişaf edir, böyük infrastruktur layihələri icra olunur.
Cari ilin 6 ayında iqtisadi artım 2,4 faiz, qeyrineft sektorunda artım 3,2 faiz olub. Qeyri-neft sənayesində artım 15,7 faiz təşkil edir və bu, onu göstərir
ki, son illərdə sənayeləşmə siyasəti gözəl nəticələr
verir.
Dövlət başçısı bildirib
ki, kənd təsərrüfatında da
rekord göstərici əldə edilib,
bu ilin altı ayında 13 faiz
artıb. Bitkiçilikdə 25 faiz
artmın qeydə alınması onu
göstərir ki, qoyulan investisiyalar, aparılan islahatlar,
verilən subsidiyalar, kənd
təsərrüfatına elmi yanaşma
öz nəticəsini verməkdədir.
Ticarət dövriyyəsi 20
faizdən çox, qeyri-neft ixracı 15 faiz artıb. Altı ayda
ölkə iqtisadiyyatına 6 mil-

yard dollardan çox sərmayə qoyulub. Bu sərmayənin
böyük hissəsi qeyri-neft
sektoruna qoyulan sərmayədir. İnﬂyasiya cəmi 2,5
faiz təkil etdiyi halda əhalinin gəlirləri 6,6 faiz artıb.
Büdcə daxilolmaları Vergilər Nazirliyinin, Dövlət
Gömrük Komitəsinin xətti
ilə 440 milyon manatdan
çox artıb, yəni, plandan
əlavə yığılıb və bu da aparılan islahatların təzahürüdür.

Bu ilin əvvəlində təsdiqlənmiş böyük sosial paket 4
milyondan çox insanı əhatə
edib. Minimum əməkhaqqı
və minimum pensiya əhəmiyyətli dərəcədə qaldırılıb. “Birinci dəfə 40 faiz,
ikinci dəfə də 40 faiz artmışdır, bu, artıq sentyabr
ayından ödəniləcək. Minimum əməkhaqqı təxminən 2 dəfə qaldırılıb, 130
manatdan 250 manata çatdırılıb. Pensiya isə 116 manatdan 200 manata çatdırılıb. Bu da çox əhəmiyyətli
artımdır və əlbəttə ki, buna böyük maliyyə vəsaiti
lazımdır. Biz əlavə gəlirlərimizin demək olar ki,
tam həcmini sosial sahəyə
yönəldirik. Çünki sosial
sahə bizim üçün prioritet
sahədir və hər zaman bu
sahə diqqət mərkəzində
olub, bu gün də belədir.
Azərbaycan
vətəndaşlarının rifahı, onların yaşayış səviyyəsi daim diqqət
mərkəzindədir və imkan
daxilində biz bu məsələləri həll edirik. Onu da bildirməliyəm ki, bu sosial
paketin həyata keçirilməsi
üçün çox böyük maliyyə
vəsaiti tələb olunur. Biz
buraya təxminən 2 dəfə artımın olduğu sosial
müavinətləri də əlavə edə
bilərik. Məcburi köçkünlərə verilən müavinət 50

faiz artmışdır, problemli
kreditlərlə bağlı olan məsələ öz həllini tapmışdır,
digər sosial təşəbbüslər
irəli sürülmüşdür və bu,
bir daha onu göstərir ki,
bizim siyasətimiz sosialyönümlü siyasətdir”.
Müşavirədə Əmək və
Əhalinin Sosial Müdaﬁəsi naziri Sahil Babayev,
İqtisadiyyat naziri Şahin
Mustafayev, Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri
Elman Rüstəmov, Vergilər naziri Mikayıl Cabbarov, Maliyyə naziri Samir
Şərifov, Kənd Təsərrüfatı
naziri İnam Kərimov çıxış
edərək görülmüş işlər və
qarşıda duran vəzifələr barədə məlumat vermişlər.
Prezident İlham Əliyev müşavirənin sonunda
çıxış edərək bir sıra tapşırıqlar verib. Dövlət başçısı
süni qiymət artımı, lift təsərrüfatının yenilənməsi,
küçələrin işıqlandırılması,
məişət tullantılarının idarə olunması, inşaat sektorunun canlandırılması,
özəl sektorun inkişafı və s.
məsələlərə toxunub. Prezident İlham Əliyev dövlət siyasətinin mərkəzində
Azərbaycan vətəndaşının
dayandığını qeyd edərək,
ilin sonuna qədər nəzərdə
tutulan bütün vəzifələr icra
ediləcəyini vurğulayıb.
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"Азярсу” АСЪ-нин сядри Горхмаз Щцсейнов
бюлэялярдя вятяндашлары гябул едиб
verib. Vətəndaşlar tərəﬁndən qaldırılan məsələlərin
bir qismi yerində həll olunub, araşdırılmasına ehtiyac
olan müraciətlər isə nəzarətə götürülüb.
Qəbuldan sonra “Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov “Şəki şəhərinin
içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması” layihəsinin
icra vəziyyəti ilə tanış olub,
tikinti-quraşdırma işləri davam edən ərazilərə baş çəkib.

Qazax şəhərində Qazax və
Ağstafa rayonlarından olan
sakinləri qəbul edib.
Qəbuldan əvvəl “Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov və Qazax Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
abidəsini ziyarət edib, abidə
önünə gül dəstələri düzərək
Ulu Öndərin əziz xatirəsinə
ehtiramlarını bildiriblər.
Qəbulda Qazax və Ağstafa rayonlarından olan 36
vətəndaşın müraciət və şi-

***
16 avqust 2019-cu il tarixdə isə “Azərsu” ASC-nin
sədri Qorxmaz Hüseynov

kayətlərinə baxılıb. Müraciətlər əsasən içməli su təchizatı və kanalizasiya, içməli
sudan əziyyət çəkən kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması, işə qəbul və digər
məsələlərlə bağlı olub.
Sakinlər bölgələrdə vətəndaşların qəbulu və müraciətlərinə baxılması üçün
rahat və əlverişli şərait yaradılmasından razılıqlarını dilə gətirərək göstərilən
diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin
2019-cu ilin iyul ayında şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq, “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov 19 iyul
2019-cu il tarixində Şəki şəhərində Şəki və Qax rayonlarından olan sakinləri qəbul edib.
Qəbuldan əvvəl “Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov və Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının
müavini Zərinə Cavadova
ümummilli lider Heydər
Əliyevin abidəsini ziyarət
edib, abidə önünə gül dəstələri düzərək Ulu Öndərin
əziz xatirəsinə ehtiramlarını
bildiriblər.
“Şəki Sukanal” Törəmə
Səhmdar Cəmiyyətinin inzibati binasında keçirilən
qəbulda Şəki və Qax rayonlarından olan 25 vətəndaşın
müraciət və şikayətlərinə
baxılıb. Müraciətlər əsasən
içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin, içməli sudan əziyyət çəkən
kəndlərin su təchizatının
yaxşılaşdırılması, işə qəbul

və digər məsələlərlə bağlı
olub.
Qəbulda hər bir vətəndaşın müraciətini dinləyən
“Azərsu” ASC-nin sədri
şikayətlərin qısa müddətdə araşdırılaraq zəruri tədbirlərin görülməsi barədə
aidiyyəti struktur bölmələrinin rəhbərlərinə tapşırıqlar
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"Азярсу" АСЪ-нин сядр мцавинляриnин
иштиракы иля 4 районда гябуллар кечирилиб
dırılması, işə qəbul və digər
məsələlərlə bağlı olub.
***
Mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının, digər qurumların rəhbərlərinin və onların müavinlərinin 2019-cu

rından olan 69 vətəndaşın
müraciət və şikayətlərinə
baxılıb. Müraciətlər əsasən
içməli su təchizatı və kanalizasiya, işə qəbul və digər məsələlərlə bağlı olub.
Qəbullarda hər bir vətən-

ilin avqust ayında şəhər və
rayonlarda
vətəndaşların
qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq avqustun 19-da “Azərsu” ASC-nin sədrinin birinci
müavini Teyyub Cabbarov
Şəmkir şəhərində Şəmkir və
Gədəbəy rayonlarından olan

daşın müraciəti dinlənilib.
Vətəndaşlar tərəﬁndən qaldırılan məsələlərin bir qismi
yerində həll olunub, araşdırılmasına ehtiyac olan müraciətlər nəzarətə götürülüb.
Sakinlər bölgələrdə vətəndaşların qəbulu və mü-

vətəndaşlarla görüşüb. Avqustun 20-də isə sədr müavini Etibar Məmmədov Tovuz
şəhərində rayon sakinlərini
qəbul edib.
Qəbullarda Şəmkir, Gədəbəy və Tovuz rayonla-

raciətlərinə baxılması üçün
rahat və əlverişli şərait yaradılmasından razılıqlarını dilə
gətirərək göstərilən diqqət
və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, digər qurumların rəhbərlərinin və onların müavinlərinin 2019cu ilin iyul ayında şəhər və rayonlarda vətəndaşların
qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin sədr müavinləri bölgələrdə vətəndaşları
qəbul ediblər.

İyulun 22-də “Azərsu”
ASC-nin sədrinin birinci
müavini Teyyub Cabbarov
Zaqatala şəhərində Zaqatala və Balakən rayonlarından
olan vətəndaşlarla görüşüb.
İyulun 23-də sədr müavini
Etibar Məmmədovun Qəbələ
şəhərində keçirdiyi qəbulda
isə Qəbələ və Oğuz rayonlarından olan vətəndaşlar iştirak ediblər.
Qəbullardan əvvəl “Azərsu” ASC-nin sədr müavinləri
və yerli icra hakimiyyətlərinin rəhbər şəxsləri ümummilli lider Heydər Əliyevin

abidəsini ziyarət edib, abidə
önünə gül dəstələri düzərək
Ulu Öndərin əziz xatirəsinə
ehtiramlarını bildiriblər.
Zaqatala sukanal sahəsinin inzibati binasında və
Qəbələ şəhərindəki Heydər
Əliyev Mərkəzində keçirilən
qəbullarda Zaqatala, Balakən, Qəbələ və Oğuz rayonlarından olan 25 vətəndaşın
müraciət və şikayətlərinə
baxılıb. Müraciətlər əsasən
içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin, içməli
sudan əziyyət çəkən kəndlərin su təchizatının yaxşılaş-
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Эянъя шящяриндя ичмяли су вя
канализасийа шябякяляринин
тикинтиси давам етдирилир
suldarlığı sutkada 140 min
kubmetr olan sutəmizləyici
qurğunun inşası yekunlaşmaq üzrədir. Sutəmizləyici
qurğudan şəhərə suyun verilməsi üçün 27,5 km ŞəmDövlət proqramı çərçivəsində
respublikamızın
ikinci böyük şəhəri, qədim
tarixə və böyük sənaye potensialına malik Gəncədə
içməli su təchizatı və kanalizasiya infrastrukturu yenidən qurulur.
Gəncə şəhərinin içməli
su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması Azərbaycan Hökuməti və Almaniya İnkişaf Bankının (KFW bankı)
birgə maliyyələşdirdiyi “II
Açıq Kommunal İnfrastruktur Proqramı” çərçivəsində həyata keçirilir.
Gəncə şəhərini dayanıqlı və keyﬁyyətli içməli su
ilə təmin etmək üçün Göygöl, Qızılqaya mənbələri
və Şəmkirçay su anbarının
ehtiyatlarından
istifadə
olunması qərara alınıb. Bu
məqsədlə ötən müddətdə Göygöl su mənbəyində
məhsuldarlığı saniyədə 200
litr olan yeni drenaj sistemi yaradılıb. Gəncə şəhə-

rində həcmi 4000 kubmetr
olan su anbarı tikilib və
mənbədən anbara qədər
24,3 km uzunluğunda magistral su kəməri çəkilib.
Qızılqaya su mənbəyində
bərpa-yenidənqurma işləri aparılıb, ümumi tutumu
12 min kubmetr olan 3
su anbarı, 11 km magistral
su xətləri inşa edilib. Ötən
müddətdə Göygöl və Qızılqaya mənbələrindən şəhərə
suyun verilməsi təmin edilib. Gəncə şəhərinin içməli
su tələbatının böyük hissəsi
Şəmkirçay su anbarı hesabına təmin olunacaq. Məh-

kirçay-Gəncə magistral su
kəməri tikilib.
Ümumilikdə Gəncə şəhərində 855 km içməli su
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şəbəkəsinin tikintisi nəzərdə tutulur. Gəncə şəhərinin
böyüklüyü nəzərə alınaraq
içməli su təchizatı və kanalizasiya şəbəkələrinin yenidən qurulması işləri mərhələli şəkildə həyata keçirilir.
İndiyə qədər 260 km içməli
su şəbəkəsi yaradılıb, 144
çoxmənzilli yaşayış binasının daxili şəbəkəsi yenidən qurulub, 11620 ədəd su
sayğacı quraşdırılıb. Gəncə
şəhərində inşası nəzərdə
tutulan 813 km kanalizasiya şəbəkəsinin 175 km-lik
hissəsi tikilib. Tullantı sularının təmizləyici qurğulara ötürülməsi məqsədilə
55 km kanalizasiya kollektorunun 48 km-lik hissəsi
inşa edilib. Gəncə şəhərində yaranacaq tullantı suları gələcəkdə Samux rayonu
ərazisində inşa ediləcək və
məhsuldarlığı sutkada 120
min kubmetr layihələndirilən təmizləyici qurğuda təmizlənib kənarlaşdırılacaq.
Qeyd edək ki, Gəncə şəhərində icra olunan layihədən 2035-ci ilədək perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla
450 min nəfər faydalanacaq. Layihə çərçivəsində
gələcəkdə Göygöl rayonunun Murovdağ qəsəbəsi,
Hacıməlik və Mollacəlilli
kəndlərinin də içməli su
təchizatı yaxşılaşdırılacaq.
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Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин

Ulu Öndərin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsinin
50 illiyi münasibətilə mətbuat nümayəndələrinin Kür
Sutəmizləyici Qurğular Kompleksinə səfəri təşkil olunub

1969-cu il iyulun 14-də Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbər təyin olunması ilə yeni inkişaf yoluna qədəm
qoyan respublikamızın hər yerində iri layihələrin, yenidənqurma işlərinin həyata keçirilməsinə başlanıldı. Bununla da, keçmiş İttifaqın geridə qalmış aqrar respublikası kimi tanınan Azərbaycan qısa müddətdə nəhəng
tikinti-quruculuq meydanına çevrildi.
Ölkəmizdə
infrastruktur layihələrinin, o cümlədən istehlakçıların içməli
su təchizatı və kanalizasiya
xidmətlərindən
istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş layihələrin böyük bir
hissəsi məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki,
Ulu Öndərin respublika rəhbərliyinə gəlişindən sonra,
digər sahələr kimi, su təchizatı sektorunda da ciddi dönüş yarandı, Bakı şəhəri və
Abşeronun su təchizatının
əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılmasına nail olundu. Ümum-

milli liderin Azərbaycanın
su sektorunda şah əsəri sayılan Kür sutəmizləyici qurğular kompleksi bu gün də ölkə
əhalisinin içməli suya olan
tələbatının ödənilməsində
mühüm rol oynayır.
İyulun 10-da ölkənin
aparıcı kütləvi informasiya
vasitələri nümayəndələrinin
Hacıqabul rayonunun Kiçik Talış kəndində yerləşən
Kür sutəmizləyici qurğular
kompleksinə səfəri təşkil
olunub. İnfotur çərçivəsində jurnalistlər kompleksin
ərazisi, burada istismar olu-

nan qurğu və avadanlıqların
iş prinsipi ilə yaxından tanış
olublar.
“Azərsu” ASC sədrinin
müşaviri, vaxtilə Kür sutəmizləyici qurğular kompleksinin və Kür-Bakı su
kəmərlərinin tikintisində
iştirak edən əməkdar mühəndis Telman Ağayev bildirib ki, ötən əsrin 70-ci illərinə qədər Bakı şəhəri və
Abşeron yarımadasındakı

digər yaşayış məntəqələri
içməli su ilə “Şollar”, İkinci
Bakı su kəmərləri və Ceyranbatan sutəmizləyici qurğuları hesabına təchiz olunurdu. Bakı və Sumqayıtın
sürətli inkişafı, yeni sənaye
müəssisələrinin yaradılması mövcud tələbatı ödəmədiyindən əhalinin içməli su
təminatında ciddi çətinliklər
yaranırdı. “Belə bir şəraitdə Kür suyunun paytaxta
gətirilməsi zərurəti yaranır. SSRİ Nazirlər Sovetinin
qərarı ilə Kür su kəmərləri
sisteminin birinci növbəsinin inşasına 1968-ci ildə
başlanılır, lakin işlər olduqca ləng gedirdi. 1969-cu ildə
respublika rəhbərliyinə gəlmiş Heydər Əliyevin Kür su
kəmərinin tikintisini şəxsən
nəzarətə götürməsindən sonra işlər sürətləndirilir. Ulu
Öndərin təşəbbüsü ilə bu layihənin qısa müddətdə başa
çatdırılması üçün respublikanın əsas tikinti təşkilatları “Ümumxalq tikintisi”nə
cəlb edilir. Məhz bunun nəticəsində işlər qısa müddətdə
başa çatdırılır”.

BЦЛЛЕТЕН

Ийул-август 2019-ъу ил

7

ичмяли су секторунда шащ ясяри

Qeyd olunub ki, layihənin birinci növbəsi çərçivəsində 1970-71-ci illərdə 2
magistral su kəməri çəkilib
istifadəyə verilib. Kür su kəməri kompleksinin birinci
növbəsinin tam istifadəyə
verilməsi Abşerona saniyədə 3,5 kubmetr içməli suyun nəqlinə imkan yaradıb.
Ötən əsrin 80-ci illərində isə
Kür su kəmərləri sisteminin
ikinci növbəsi çərçivəsində
mərhələlərlə Bakıya daha 3
magistral su kəməri çəkilib.
1998-2005-ci illərdə “Böyük Bakının su təchizatı sisteminin yenidən qurulması
layihəsi” çərçivəsində Dünya Bankı və Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının ayırdığı kredit hesabına
Kür sutəmizləyici qurğular
kompleksində yenidənqurma işləri aparılıb. Layihəyə
uyğun olaraq radial, üfüqi durulducular, süzgəclər,
xlorator və reagent təsərrüfatı, qaldırıcı nasos stansiyaları yenidən qurulub,
nəticədə kompleksin emal
gücü saniyədə 9,5 kubmetrə
çatdırılıb, eyni zamanda, suyun keyﬁyyəti standartlara
uyğunlaşdırılıb.
Daha sonra Kür sutəmizləyici qurğularının iş prinsipi ilə yaxından tanış olan
KİV nümayəndələrinə bura-

da suyun təmizlənməsi prosesi barədə ətraﬂı məlumat
verilib. Kür Su Təchizatı
idarəsinin rəisi Eldəniz Həsənov jurnalistlərin diqqətinə çatdırıb ki, çaydan üzən

nasos stansiyaları vasitəsilə
götürülən su radial durulduculara ötürülür. Burada
xüsusi reagentlərdən istifadə edilərək lil çökdürülür. Növbəti mərhələdə su
horizontal durulducularda
emal olunur. Nəhayət, 3-cü
mərhələdə
süzgəclərdən
keçən su anbara ötürülür
və buradan nasoslarla magistral kəmərlərə vurulur.
Uzaq məsafədən suyu Bakıya çatdırmaq üçün magistral
xəttin 89-cu kilometrliyində
- Səngəçal qəsəbəsi yaxınlığında yenidən qaldırıcı nasoslardan istifadə olunur.
O da, qeyd olunub ki,

Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin istismara verilməsi,
eləcə də Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksinin tikintisi
ilə əlaqədar Abşerona verilən içməli suyun həcmi xeyli
artıb. Bu da Kür sutəmizləyici qurğular kompleksindən
Bakıya verilən suyun bir hissəsinin ölkənin Muğan və
Aran bölgələrinə yönəldilməsi üçün geniş imkan yaradıb. Bu məqsədlə 107 km
uzunluğunda
Şirvan-Muğan və 62 km uzunluğunda
Sabirabad-Saatlı magistral
su kəmərləri, eləcə də anbar-

lar tikilərək istismara verilib. Bununla da, Hacıqabul,
Şirvan, Salyan, Biləsuvar,
Sabirabad və Saatlı şəhərlərinin, eləcə də magistral
kəmərin marşrutu boyunca
yerləşən kəndlərin su təchizatı əsaslı şəkildə yaxşılaşdı-

rılıb. Gələcəkdə isə ŞirvanMuğan qrup su kəmərindən
Neftçala şəhərinə də suyun
verilməsi nəzərdə tutulur.
Bütövlükdə isə 2030-cu ilə
perspektiv inkişaf nəzərə
alınmaqla Şirvan-Muğan və
Sabirabad-Saatlı magistral
su kəmərlərlərindən 7 şəhərin və 168 kəndin 630 min
nəfər sakini faydalanacaqdır.
Eyni zamanda, ölkə rəhbərliyinin ərzaq təhlükəsizliyinin və ixrac potensialının
artırılmasının təmin edilməsi barədə tapşırıqlarına uyğun olaraq “Azərsu”
ASC tərəﬁndən Hacıqabul
və Şamaxı rayonlarının ərazisində 10 min hektar əkin
sahəsinin suvarma suyu ilə
təminatının yaxşılaşdırılması layihəsi həyata keçirilib.
Layihə çərçivəsində həcmi
50 min kubmetr olan anbarlar tikilib, Kür sutəmizləyici
qurğularından Padarçöl adlanan əraziyə 27,5 km uzunluğunda əsas daşıyıcı kəmər
çəkilib. Əkin sahələrinin suvarılması üçün Kür sutəmizləyici qurğularından həmin
ərazilərə suvarma suyunun
verilməsi təmin olunub.
İnfo-tur
çərçivəsində,
jurnalistləri maraqlandıran
digər suallar da ətraﬂı cavablandırılıb.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin təsdiqlədiyi regionların sosial-iqtisadi
inkişafı dövlət proqramı
çərçivəsində Daşkəsən şəhərində su və kanalizasiya
şəbəkələrinin tikintisi başa çatıb. Hazırda tullantı sutəmizləyici qurğunun
inşası davam etdirlir.
Daşkəsən şəhərinin su
təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi 2035-ci ilə
qədər perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla Daşkəsən şəhərində 12 min nəfər əhalinin içməli su və kanalizasiya
xidmətlərindən istifadəsinin
yaxşılaşdırılmasına hesablanıb. Əhalini keyﬁyyətli və
dayanıqlı içməli su ilə təmin
etmək üçün suyun Qarainək
bulaqları və Gurbulaq su
mənbələrindən
verilməsi

BЦЛЛЕТЕН

Дашкясяндя ичмяли су вя канализасийа
лайищясинин иърасы йекунлашмаг цзрядир
qərara alınıb. Bu məqsədlə
hər iki mənbədə suqəbuledici qurğular inşa olunub. Su
mənbələrindən şəhərə qədər
20 km magistral su kəməri
çəkilib və ümumi həcmi 4500
kubmetr olan 4 su anbarı, 2
ədəd nasos stansiyası inşa
edilib.
Daşkəsən şəhərində 17
km paylayıcı su şəbəkəsi tikilib, 2030 ünvana birləşmə
verilərək sayğaclar quraşdırılıb. Yeni yaradılmış su
təchizatı sistemi ilə Daşkəsən şəhərinə fasiləsiz suyun
verilməsi təmin edilib. Şəhərin kanalizasiya infrastrukturu da yenidən qurulur. Bu məqsədlə 11,5 km
uzunluğunda kanalizasiya
şəbəkəsi inşa edilib. Tullantı

sularının təmizlənib kənarlaşdırılması məqsədilə hazırda məhsuldarlığı sutkada
3500 kubmetr olan tullantı
sutəmizləyici qurğunun inşası yekunlaşmaq üzrədir.
Layihə çərçivəsində 1500
nəfər əhalinin yaşadığı Alunitdağ və Mədənçilər qəsəbələrinə də içməli suyun
verilməsi nəzərdə tutulub.

Ötən müddətdə Alunitdağ
qəsəbəsinə suyun verilməsi
təmin edilib.
İşçilərin əmək şəraitinin
yaxşılaşdırılması, həmçinin
istehlakçılara göstərilən xidmətlərin keyﬁyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə layihə
çərçivəsində Daşkəsən Sukanal Sahəsi üçün müasir tipli
inzibati bina inşa edilir.

Biləsuvar rayonundakı məcburi köçkün
qəsəbələrinin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılıb

Azərbaycan
Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında qaçqın və məcburi
köçkünlərin həyat şəraitinin
yaxşılaşdırılması,
onların
məişət problemlərinin həlli,
o cümlədən içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması ilə
bağlı konkret tədbirlər nəzərdə tutulur.
Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun

olaraq “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəﬁndən
Biləsuvarda məskunlaşmış
Cəbrayıl rayonundan olan
məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbələrin içməli su
təchizatının yaxşılaşdırılması layihəsi icra edilib. 2019cu ilin dövlət investisiya
layihəsinə əsasən məcburi
köçkünlərin yaşadığı 7-11ci qəsəbələrin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması

məqsədilə su mənbəyindən
400 mm diametrli polietilen
borularla 15 km uzunluğunda magistral su kəməri çəkilib. Cari ilin may ayında
tikintisinə başlanılmış magistral kəmərin inşası iyul
ayında başa çatdırılıb və
mövcud şəbəkəyə birləşmələr verilib.
Yeni kəmərin istismara verilməsi ilə qəzalı vəziyyətdə olan köhnə polad
magistral xətt ləğv olunub.
Ümumilikdə yeni layihənin
icrasından 5 qəsəbədə yaşayan 7 min məcburi köçkün
faydalanıb.
Qeyd edək ki, 4500-dək
ailənin yaşadığı və 11 qəsəbədən ibarət Cəbrayıl məcburi köçkün şəhərciyində
içməli su layihəsi mərhələlərlə həyata keçirilir. 2011-ci

ildə icra olunmuş layihə 6
qəsəbəni əhatə edib. Layihə
çərçivəsində məcburi köçkünləri dayanıqlı və keyﬁyyətli içməli su ilə təmin
etmək məqsədilə subartezian quyuları qazılıb. Quyu
zonasında tutumu 4000 kubmetr olan 2 su anbarı tikilib.
Layihə çərçivəsində 12 km
magistral, 89 km uzunluğunda qəsəbədaxili su xətləri çəkilib, 2600-dən çox evə
birləşmə verilib. Dayanıqlı
su təchizatının aparılması üçün 6 qəsəbənin hər birində tutumu 100 kubmetr
olan su anbarı, nasosxana
inşa edilib, 18 ədəd nasos
və 6 ədəd 63 KVT-lıq transformator quraşdırılıb. Növbəti mərhələdə 11 qəsəbədə
bütün evlər sayğacla təmin
olunub.

9
BЦЛЛЕТЕН
Сабунчу районунун 5 гясябясиндя
ичмяли су лайищяляри иъра олунур
Ийул-август 2019-ъу ил

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrdə
əhalinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə layihələrin icrasını davam etdirir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin əhalinin içməli su
təchizatının yaxşılaşdırılması barədə tapşırıqlarına uyğun olaraq
Sabunçu rayonunun 5 qəsəbəsində
içməli su layihələri həyata keçirilir.
Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksinin və Ceyranbatan-Zirə magistral su kəmərinin
istismara verilməsindən sonra Abşeron
yarımadasının kənd və qəsəbələrinin
içməli su təchizatında ciddi dəyişiklik müşahidə olunub. Hazırda yaşayış
məntəqələrində yeni içməli su şəbəkələrinin tikintisi və genişləndirilməsi işləri
davam etdirilir.
Sabunçu rayonunda icra olunan layihələr Maştağa, Zabrat, Pirşağı, Nardaran və Bilgəh qəsəbələlərini əhatə

etməklə mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Ötən müddətdə Pirşağı, Nardaran
və Bilgəh qəsəbələrinin içməli su qıtlığının daha çox müşahidə olunduğu
ərazilərində yeni mərkəzləşdirilmiş su
şəbəkələri yaradılıb. Hazırda Maştağa
və Zabrat qəsəbələrində yeni şəbəkələrin tikintisi davam etdirilir.
Bu qəsəbələrdə müxtəlif diametrli
borularla 11 km paylayıcı su xətlərinin
inşası nəzərdə tutulub. Yeni tikilən şəbəkələrdən evlərə birləşmə verilərək
sayğaclar quraşdırılır. Tikinti-quraşdırma işlərinin yaxın vaxtlarda başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Yeni su xətləri
istismara verildikdən sonra əhali dayanıqlı və keyﬁyyətli içməli su ilə təmin
olunacaq. İlkin mərhələdən bu layihələrdən 5 minədək sakin faydalanacaq.
Növbəti mərhələdə Sabunçu rayonunun içməli sudan əziyyət digər yaşayış

massivlərində də su şəbəkələrinin tikintisi və genişləndirilməsi işləri həyata keçiriləcək.
Qeyd edək ki, layihələrin əhatə etdiyi ərazilərin əksəriyyətində içməli su
təchizatı əhali tərəﬁndən primitiv qaydada çəkilmiş su xətləri hesabına aparılıb. Bəzi ərazilərdə isə ümumiyyətlə su
xətləri olmayıb, əhali içməli suya olan
tələbatını quyu suları və maşınla uzaq
məsafələrdən daşıyaraq ödəyib.

Йени Эцняшли йашайыш массивинин
ичмяли су тяъщизаты йахшылашдырылыр

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin əhalinin içməli su
təminatının yaxşılaşdırılması barədə tapşırıqlarına uyğun olaraq Bakı
şəhəri və ətraf qəsəbələrdə layihələrin icrasını
davam etdirir.

Suraxanı rayonunun Yeni Günəşli yaşayış massivinin içməli su təchizatının
yaxşılaşdırılması məqsədilə
“Azərsu” ASC tərəﬁndən
yeni layihə icra edilib. Layihə çərçivəsində yaşayış
massivinin mərkəzi küçəsi
boyu 1000 mm diametrli borularla uzunluğu 1 km-dən
çox olan yeni magistral su

xətti inşa olunub. Magistral
kəmərin tikintisi başa çatdıqdan sonra şəbəkəyə birləşmə verilib. Bununla da,
Yeni Günəşli yaşayış massivində dayanıqlı su təchizatı
təmin olunub.
İndiyədək bu ərazilərə
içməli su hər birinin diametri 600 mm olan 2 magistral
xətlə verilirdi. Yeni Günəşli
yaşayış massivi salınarkən
inşa edilmiş həmin xətlər
uzun müddətdir istismar
olunurdu. Buna görə də
relyef baxımından nisbətən
yüksəklikdə yerləşən əraziyə suyun çatdırılmasında
müəyyən problemlər yaranırdı. Mövcud xətlər qəzalı
vəziyyətdə olmaqla yanaşı,
əhalinin içməli suya olan artan tələbatını tam ödəməyə
imkan vermirdi. Məhz bu

səbəbdən yaşayış massivini
içməli su ilə təmin edən kəmər yenisi ilə əvəzlənir.
Qeyd edək ki, 2019-cu
ilin investisiya layihəsinə
əsasən Suraxanı rayonunun 6 yaşayış məntəqəsində magistral və paylayıcı
su xətlərinin inşası həyata
keçirilir. Yeni Günəşli yaşayış massivi ilə yanaşı, rayonun Bülbülə, Əmircan,
Zığ, Qaraçuxur və Yeni Suraxanı qəsəbələrində mərhələli şəkildə həyata keçirilən layihələr çərçivəsində
ümumilikdə 33 km-dən çox
magistral və paylayıcı su
xətləri çəkiləcək, sayğaclar
quraşdırılacaq. Ümumilikdə Suraxanı rayonunda icra olunan layihələrdən 30
mindən çox sakin faydalanacaq.
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Назирляр Кабинети "Азярсу" АСЪ-нин йени структуруну тясдигляйиб
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin strukturu
ilə bağlı bəzi məsələlər
barədə” qərar qəbul edib.
Qərara əsasən, “Azərsu”
ASC-nin tabeliyində, “Azərsu” ASC-nin “Birləşmiş Sukanal” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Xaçmaz,
Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən və Xızı sukanal idarələrinin bazasında 1 №-li, Şamaxı, Ağsu, Ucar, Zərdab,
Kürdəmir və Qobustan sukanal idarələrinin bazasında
2 №-li, Cəlilabad, Masallı,
Yardımlı, Lerik, Lənkəran
və Astara sukanal idarələrinin bazasında 3 №-li, İmişli,
Saatlı, Sabirabad, Biləsuvar,
Neftçala, Hacıqabul, Salyan
və Cəbrayıl sukanal idarələrinin bazasında 4 №-li, Bərdə, Ağdam, Tərtər, Ağcabə-

di, Laçın, Beyləqan, Füzuli
və Xocavənd sukanal idarələrinin bazasında 5 №-li, Balakən, Zaqatala, Qax, Oğuz,
Qəbələ və İsmayıllı sukanal idarələrinin bazasında
6 №-li, Yevlax, Göygöl, Samux, Naftalan, Goranboy,
Kəlbəcər, Xocalı və Daşkəsən sukanal idarələrinin bazasında 7 №-li və Şəmkir,
Gədəbəy, Tovuz, Ağstafa və
Qazax sukanal idarələrinin
bazasında 8 №-li regional
sukanal idarələri yaradılıb.
Yeni
qərara
əsasən,
“Azərsu” ASC-nin İstehsalat-Texniki Komplektləşdirmə İdarəsinin adı dəyişdirilərək “Anbar Təsərrüfatı
İdarəsi” adlandırılıb.
Eyni zamanda “Azərsu” ASC-nin “Birləşmiş Sukanal” MMC onun tərkibində hüquqi şəxslər kimi
fəaliyyət göstərən “Göyçay

Sukanal” TSC və “Ağdaş
Sukanal” TSC-nin ona qoşulmaları şəklində yenidən
təşkil ediləcək. “Azərsu”
ASC-nin “Birləşmiş Sukanal
MMC hüquq varisliyi qaydasında ona qoşulan “Göyçay Sukanal” TSC-nin və
“Ağdaş Sukanal” TSC-nin
bütün hüquq və öhdəliklərini öz üzərinə götürəcək.
“Göyçay Sukanal” TSC-nin
və “Ağdaş Sukanal” TSC-nin
“Birləşmiş Sukanal” MMCyə qoşulmaları ilə bağlı təhvil aktlarının təsdiq edilməsi

səlahiyyəti “Azərsu” ASCnin sədrinə verilib.
“Birləşmiş
Sukanal”
MMC-nin nizamnamə kapitalı isə “Göyçay Sukanal”
TSC-nin və “Ağdaş Sukanal” TSC-nin nizamnamə
kapitalları miqdarında artırılacaq.
Həmçinin, qərardan irəli
gələn məsələlərin həlli Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, Azərbaycan
Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi və
“Azərsu” ASC-yə tapşırılıb.

ASAN xidmətlərlə bağlı 54 mindən çox müraciət qeydə alınıb
də bu mərkəzlərə “Azərsu” ASC-nin
təqdim etdiyi xidmətlərlə bağlı edilən
müraciətlərin sayı artıb.

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyinin “ASAN xidmət”
və “ASAN Kommunal” mərkəzlərində
təmsil olunması istehlakçılara göstərilən müştəri xidmətlərini asanlaşdırır
və bu sahədə şəﬀaﬂığın artırılmasını
təmin edir. Əvvəlki dövrlərdə olduğu
kimi 2019-cu ilin birinci yarımilində

2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal”
mərkəzlərində fəaliyyət
göstərən “Azərsu” ASC-nin xidmət
bölmələrinə vətəndaşlar tərəﬁndən
müxtəlif məsələlərlə bağlı 54691 müraciət edilib. Daxil olmuş müraciətlərin 26662-si “ASAN xidmət”, 28029-u
isə “ASAN Kommunal” mərkəzlərində qeydə alınıb. Vətəndaşlar xidmət
bölmələrinə daha çox abonent məlumatlarına dəyişikliklərin edilməsi, itirilmiş və zədələnmiş smart kartların
bərpası, texniki şərtin verilməsi, borc
haqqında məlumatın və borcun olmaması haqqında arayışın verilməsi ilə

bağlı müraciət ediblər.
Qeyd edək ki, “ASAN xidmət” mərkəzlərində “Azərsu” ASC-nin müştəri
xidmətlərinin göstərilməsinə 2014-cü
ilin may ayından başlanılıb. 2017-ci
ildən “Azərsu” ASC “ASAN Kommunal” mərkəzlərində də təmsil olunur.
Ümumilikdə 2014-cü ildən indiyədək
bütün xidmət mərkəzlərinə vətəndaşlar tərəﬁndən müxtəlif məsələlərlə
bağlı 247 min müraciət daxil olub.
Hazırda “Azərsu” ASC-nin xidmətləri Bakı şəhəri Sabunçu rayonundakı 4 və Nizami rayonundakı 5 saylı,
Sumqayıt, Gəncə, Sabirabad, Bərdə,
Qəbələ, Masallı, Mingəçevir, Şəki,
İmişli və Quba şəhərlərindəki “ASAN
xidmət”, həmçinin 1 və 2 saylı “ASAN
Kommunal”
mərkəzlərində təşkil
olunub.

BЦЛЛЕТЕН

Корейа сяфири Пиршаьы Тулланты
Сутямизляйиъи Гурьусунун
тикинтиси иля таныш олуб
Azərbaycan hökuməti və Koreya İxrac-İdxal Bankının birgə maliyyələşdirdiyi “Pirşağı Tullantı Sutəmizləyici Qurğusu” layihəsi çərçivəsində Sabunçu rayonunun Pirşağı
qəsəbəsi yaxınlığında məhsuldarlığı sutkada 40 min kubmetr olan tullantı sutəmizləyici
qurğunun tikintisi intensiv qaydada davam etdirilir. Layihənin icra vəziyyəti ilə tanışlıq
məqsədilə Koreya Respublikasının Azərbaycandakı səﬁri Kim Tonq Op Pirşağı tullantı
sutəmizləyici qurğusunun tikinti sahəsində olub.
Əvvəlcə qonaqlara layihə və onun əhəmiyyəti
barədə ətraﬂı məlumat verilib. Sonra qonaqlar tikinti
sahəsində layihənin icrası
ilə əyani tanış olublar. Qonaqlara məlumat verilib
ki, tikintisinə 2017-ci ildə
başlanılmış layihə üzrə işlərin 90 faizdən çoxu yerinə
yetirilib. Ərazidə yaranan
tullantı sularının toplanaraq təmizləyici qurğuya
ötürülməsini təmin etmək
məqsədilə giriş nasos stansiyasının yer səthindən 28
metr dərinlikdə yerləşən
şaxtası inşa edilib. Burada
ötürmə gücü sutkada 260
min kubmetr olan nasos
stansiyası quraşdırılır. Tullantı sularının tərkibində
olan iri əşyalar barmaqlıqlarda, xırda hissəciklər və
yağlar isə incə barmaqlıq
və qumtutucuda təmizlənəcək. Mexaniki təmizləmə prosesi yekunlaşdıqdan
sonra tullantı suları bioloji
təmizlənmə məqsədilə biosfor qurğusuna ötürüləcək.
Artıq biosfor qurğusunun

tikintisi yekunlaşıb və hazırda avadanlıqların quraşdırılması işləri həyata keçirilir.
Bioloji
təmizləmədən
keçən suların çökdürülməsi
və susuzlaşdırılması məqsədilə durulducu çənlərin
və lil susuzlaşdırma binasının tikintisi də son mərhələdədir. Ən sonda tullantı
sularının diskﬁltr vasitəsilə
təmizlənməsi və ultrabənövşəyi şüalar vasitəsilə zərərsizləşdirilməsi nəzərdə
tutulur.
Qeyd olunub ki, qurğuda təmizlənmiş suların dənizin nisbətən dərin
hissəsinə axıdılmasını tə-

min etmək üçün 1700 metr
uzunluğunda dənizə çıxış
xəttinin qaynaq və izolyasiya işləri tam yekunlaşıb. Çıxış xəttinin 1300 metrlik hissəsi dənizin dibi ilə xüsusi
təyinatlı gəmilər vasitəsilə
quraşdırılacaq. Bu məqsədlə dənizin dibi ilə marşrut
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seçilib və ixtisaslaşmış gəmilərlə dib dərinləşdirmə
işləri aparılıb.
İnşasında ən son texnologiyalardan istifadə olunacaq qurğuda Koreyada
istehsal edilmiş mexaniki
avadanlıqlar
quraşdırılacaq. Artıq həmin avadanlıqların əksər hissəsi tədarük
olunaraq əraziyə daşınıb.
Kompleks Abşeron yarımadasının şimal-şərq hissəsində böyük bir ərazidə
yaranan tullantı sularının
birbaşa Xəzər dənizinə axıdılmasının qarşısını almağa
imkan yaradacaq. Kürdəxanı, Pirşağı, Maştağa, Bilgəh,
Nardaran, Məhəmmədi, Digah, Mehdiabad, Goradil,
Fatmayi və Novxanı qəsəbələrində yaranan tullantı
suları bu kompleksdə təmizlənərək kənarlaşdırılacaq. Bu layihə Xəzər dənizinin ekoloji təhlükəsizliyinin
qorunması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Koreyanın Azərbaycandakı səﬁri cənab Kim Tonq
Op layihənin uğurla həyata
keçirilməsindən məmnunluğunu bildirib.
Qeyd edək ki, Koreya
Respublikası hökumətinin
ayırdığı qrant vəsaiti hesabına icra edilmiş layihə
çərçivəsində Kürdəxanı qəsəbəsində yeni su təchizatı
sistemləri yaradılıb və 14
mindən artıq sakin fasiləsiz
rejimdə içməli su ilə təmin
olunub.
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İçməli su sektorunda
unikal qurğulardan sayılan Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi
müxtəlif sahələri təmsil edən mütəxəssislərin
diqqət mərkəzindədir. İstehsalat və təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq çərçivəsində Bakı
Ali Neft Məktəbinin Proseslərin
Avtomatlaşdırılması
mühəndisliyi ixtisasının tələbələri
Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksində təcrübə keçiblər.
Ümumilikdə
təcrübə
proqramından ali məktəbin 29 tələbəsi yararlanıb.
Təcrübə proqramının effektli olması üçün 29 tələbə
4 qrup şəklində 1 ay müddətində qurğuda təcrübədə
olub. Təcrübənin məqsədi
tələbələrə emal prosesləri,
nəzarət ölçü cihazları, av-

BЦЛЛЕТЕН

Бакы Али Нефт Мяктябинин тялябяляри
Ъейранбатан УСГК-дя тяърцбя кечиб
tomatika avadanlıqları və
SCADA sistemləri haqqında məlumat vermək, onlar
üzərində praktiki işlərin
aparılmasından ibarət olub.
Qurğuda müxtəlif proseslərdə ölçmələri aparmaq
üçün quraşdırılmış təzyiq,
temperatur, səviyyə, sərf ölçənlər və suyun keyﬁyyət
göstəricilərin haqqında məlumat verilib və cihazların
iş prinsipləri, quraşdırma
qaydaları, istismar şərtləri
tələbələrin diqqətinə çatdırılıb.
Qeyd edək ki, 2011-ci ildə təməli qoyulmuş kompleks 2015-ci ildə Prezident
İlham Əliyevin iştirakı ilə istismara verilib. Məhsuldarlığı saniyədə 6,6 kubmetr
və ya sutkada 570 min kubmetr olan kompleksdə su-

yun emalı 5280
ədəd membran
tipli süzgəclərdə aparılır. Bu
kompleksdə su
heç bir kimyəvi
təmizlənmə aparılmadan
tam
qapalı, avtomatik rejimdə, mexaniki üsulla təmizlənir. Burada
emal olunan su
Dünya Səhiyyə
Təşkilatının, digər beynəlxalq
qurumların qəbul etdiyi standartlara tam cavab verir. Kompleks 2016-cı
ildə Abu-Dabi şəhərində keçirilmiş Qlobal Su Sammitində dünyanın ən önəmli
su layihələrindən biri seçi-

lib. Bu kompleks hesabına
Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasının böyük hissəsi,
ümumilikdə 1 milyondan
çox sakin yüksək keyﬁyyətli
içməli su ilə təmin olunub.

Ишчилярин йай истиращяти сямяряли тяшкил олунуб

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində işçilərin yay mövsümündə
istirahətlərinin səmərəli təşkilinə
xüsusi diqqət yetirilir. Hər il ənənə-

vi olaraq Cəmiyyətin işçilərinin və
onların ailə üzvlərinin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili istiqamətində
tədbirlər keçirilir.
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Тел: (012) 431 47 67/87



“Azərsu” ASC və Su Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika
Komitəsinin birgə tədbirlər planına
əsasən, Cəmiyyətin idarə və təşkilatlarında çalışan işçilər və onların ailə
üzvləri ölkəmizin müxtəlif bölgələrindəki istirahət mərkəzlərinə göndərilir.
Təsdiq olunmuş qraﬁkə əsasən,
2019-cu ilin yay mövsümündə “Azərsu” ASC-nin idarə və müəssisələrində
çalışan işçilər və onların ailə üzvləri
Xaçmaz, Qusar, İsmayıllı və Naftalandakı istirahət və müalicə mərkəzlərinə göndərilib. Ümumilikdə 2464 nəfər
bu imkandan yararlanıb.
İstirahət mərkəzlərində işçilərin və
onların ailə üzvlərinin mənalı istirahəti üçün normal şərait yaradılıb.

Фаks: (012) 430 28 87
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