“АЗЯРСУ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИ
“Su həyat deməkdir,
təmiz su isə sağlam
həyat deməkdir”
İlham Əliyev
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Президент Илщам Ялийевин иштиракы иля ишьалдан азад олунан

Avqustun 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Kəlbəcər və Laçın rayonlarında olublar. Dövlət başçısı
və birinci xanım Toğanalı-Kəlbəcər avtomobil yolu üzərində Murovdağında inşa olunacaq 11,6 kilometrlik tunelin təməlinin qoyulması mərasimində iştirak ediblər.
Sonra Prezident İlham
Əliyev Kəlbəcər Kiçik Su
Elektrik Stansiyasında görülən işlərlə tanış olub,
110/35/10 kV-luq “Kəlbəcər”
yarımstansiyasının açılışında iştirak edib, Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolu üzərində
tikiləcək 3,4 kilometr uzunluğundakı tunelin təməlini
qoyub.
Prezident İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban
Əliyeva Laçın Beynəlxalq
Hava Limanının təməlqoyma mərasimində iştirak
ediblər. Laçın rayonunun
Qorçu kəndinin ərazisində
inşa ediləcək hava limanı
bir neçə mühüm amili özündə ehtiva edir. İlk növbədə,
burada aeroportun tikilməsi
ümumilikdə bölgənin sosialiqtisadi inkişafına təkan verəcək, turizm potensialının
artırılmasına səbəb olacaq.
Olduqca mühüm strateji
əhəmiyyətə malik olan Laçın
aeroportu logistik mərkəzlərin yaradılmasına da töhfə

verəcək. Laçın hava limanı
Azərbaycanın dəniz səviyyəsindən ən hündürdə yerləşən aeroportu olacaq.
Sonra Prezident İlham
Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva Kəlbəcər
şəhərinə gəliblər. Dövlətimizin başçısı Kəlbəcər şəhərində Dövlət bayrağını ucaldıb. Prezident İlham Əliyev
bildirib ki, İkinci Qarabağ
müharibəsi bizim şanlı Zəfərimiz kimi tarixdə əbədi
qalacaq. Qələbə nəticəsində Kəlbəcər rayonu da Laçın və Ağdam rayonları ilə
bərabər işğalçılardan azad
edildi. Ermənistan noyabrın
10-da kapitulyasiya aktını
imzalayaraq Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonlarını
Azərbaycana qaytarmağa
məcbur olmuşdur: “İndiki
mərhələdə bizim əsas vəzifəmiz
müharibənin nəticələrini möhkəmləndirməkdir, azad edilmiş
torpaqlarda möhkəmlənməkdir.
Azərbaycan-Ermənistan sərhədində bundan sonra da mövqe-

lərimizi gücləndirməkdir. Yenidənqurma, bərpa işlərinə artıq
start verilib, bu da əsas vəzifələrdən biridir. Keçmiş məcburi köçkünləri azad edilmiş torpaqlara tədricən qaytarmaq da
gündəlikdə duran məsələdir.”.
Prezident İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban
Əliyeva Kəlbəcərə səfər çərçivəsində “İstisu” sanatoriyasında da olublar.
Avqustun 29-da Prezident İlham Əliyev Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa Zəfər yolunda son tamamlama işləri
ilə tanış olub. Dövlət başçısının Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş işğaldan azad olunmuş
ərazilərin yenidən qurulması və bərpası layihəsi çərçivəsində Zəfər yolunun tikintisi
başa çatmaq üzrədir. İki-üç
hərəkət zolaqlı yolun uzunluğu 101 kilometrdir. Artıq
yolun 92 kilometrlik hissəsinə asfalt-beton örtüyü salınıb. Digər hissələrdə isə işlər
davam etdirilir.
Prezideni İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban
Əliyeva avqustun 29-da Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında tikinti işlərinin gedişi
ilə tanış olublar.
Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanı ən müasir səviyyədə

inşa olunur. Baqaj konveyerlərinin, qeydiyyat və digər
sistemlərin işə salınması nəzərə alınmaqla, sentyabr ayının sonuna qədər sərnişin
terminalının istismara verilməsi işləri tam başa çatdırılacaq.
Mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinə gələn dövlət başçısı və birinci xanım yenidənqurma işləri yekunlaşan
“Qarabağ” hotelinin açılışında iştirak ediblər. 1980-ci
ildə inşa edilən hotelin binası 1992-ci ilin mayında Şuşa
şəhərinin işğalı nəticəsində
öz fəaliyyətini dayandırıb və
baxımsızlıqdan tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Şuşa
şəhəri müzəﬀər Azərbaycan
Ordusunun şanlı Zəfəri nəticəsində Ermənistanın işğalından azad edildikdən
sonra 2021-ci ildə Prezident
İlham Əliyevin tapşırığına
əsasən, hoteldə təmir-bərpa
və yenidənqurma işləri həyata keçirilməyə başlanıb.
Müasir səviyyəyə çatdırılan
hoteldə Şuşa şəhərinə səfər
edəcək qonaqların rahatlığı
üçün hər cür şərait yaradılıb.
Şuşada xüsusi nümayəndəliyin yerləşəcəyi inzibati binada da bərpa işləri aparılır.
Azərbaycan
Respubli-
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kasının Prezidenti İlham
Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva inzibati binada aparılan bərpa işləri ilə
tanış olublar. Şuşa şəhərində
dahi Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin büstünün,
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş,
professional vokal məktəbinin təşəkkülü və təkamülündə mühüm rol oynamış
Xalq artisti Bülbülün Şuşa
şəhərindəki ev-muzeyinin,
görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin
heykəlinin açılışları olub.
Prezident İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva Üzeyir Hacıbəylinin
Şuşa şəhərindəki ev-muzeyində aparılacaq işlərlə tanış
olublar.
Şuşada “Otel və Konfrans Mərkəzi”nin təməli
qoyulub. Prezident İlham
Əliyevə və birinci xanım
Mehriban Əliyevaya Şuşa
şəhərinin baş planı təqdim
olunub.
Dövlət başçısına və birinci xanıma məlumat verilib
ki, Şuşa şəhərinin baş planı
hazırlanarkən onun tarixi
əzəmətinin qorunması əsas
götürülüb. Şəhərdə uzunlu-

ğu 36,2 kilometr olan mövcud yollarla yanaşı, həm də
17,6 kilometr yeni yolun inşası da nəzərdə tutulur. Baş
plan hazırlanarkən, şəhərin
relyefinə uyğun olaraq yaşıl-

lıqları və landşaftı qoruyub
saxlamaq, onu inkişaf etdirmək məqsədilə yaşıl dəhlizlərin inşası da nəzərdə tutulur.
Şuşada ümumi sahəsi
46.765 kvadratmetr olacaq
yeni yaşayış massivi 6 məhəllədən ibarət olacaq. Məhəllələr üzrə əhali sayı 2020
nəfər nəzərdə tutulur. Beləliklə, yaşayış massivində 25
binanın olacağı planlaşdırılır. Avqustun 29-da təməli
qoyulan 1-ci məhəllədə 3, 4
və 5 mərtəbəli binalar da Şuşaya xas memarlıq üslubu ilə

tikiləcək. Sonra Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev 1-ci
məhəllənint əməliniq oydu.
Prezident İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban
Əliyeva Vaqif Poeziya Günlərinin rəsmi açılışında iştirak ediblər. Mərasimdə çıxış
edən Prezident qısa müddət
ərzində Şuşanın bərpası istiqamətində böyük işlər görüldüyünü diqqətə çatdırdı.
İlk növbədə Şuşa şəhərinə
yol çəkildi şəhərin elektrik təsərrüfatı bərpa edildi,
şəhərə suyun verilişi bərpa
olundu: “Düşmən Şuşanı tərk
edərkən Şuşanın su xətlərini

partlatmışdı. Şuşaya suyun
verilməsini biz bərpa etdik. İndi iki mənbədən Şuşaya su gəlir. Şuşanın tarixi abidələrinin
bərpasına start verildi. Natə-

van bulağı bərpa edildi, indi su
gəlir. Ermənilər 17 bulağın 17sinid əq urutmuşdular...
İşğal dövründə bir çoxlarımız - həm keçmiş məcburi
köçkünlər, həm bütün Azərbaycan xalqı, o cümlədən də
mən dəfələrlə fikirləşirdik ki,
dünyada ədalət yoxdur. Çünki
ədalət olsaydı, biz bu vəziyyətə
düşməzdik. Mən də o cümlədən
belə fikirdə idim. Ancaq həyat
göstərdi ki, ədalət var, sadəcə,
dözümlü olmaq lazımdır, səbirli olmaq lazımdır, ədalətə inanmaq lazımdır və ədalətə nail
olmaq üçün çalışmaq lazımdır,
hədəfə doğru getmək lazımdır.
Ədaləti bərpa etmək üçün fədakarlıq göstərmək lazımdır. Bu
gün biz hamımız ürəyimizdə
deyirik və açıq deyirik ki, bəli,
ədalət var, ədalət bərpa edildi,
biz bu gün Şuşadayıq və bundan sonra Şuşada əbədi yaşayacağıq”.
Daha sonra Prezident
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən təşkil edilən “Qarabağ Azərbaycan
mədəniyyətinin incisidir”
və “Yenidən doğma diyarda: Qarabağın sənət inciləri”
sərgilərii lət anışo lublar.
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Дашкясян шящяринин йенидян гурулан су тяъщизаты
вя канализасийа системляри истисмара верилиб
“Daşkəsən şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması” layihəsi başa çatıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
iyulun 22-də Daşkəsənə səfəri çərçivəsində layihə üzrə
görülən işlərlət anış olub.
"Azərsu" ASC-nin sədr
müavini Köçərli Həsənov
bildirib ki, Azərbaycan hökuməti və İslam İnkişaf
Bankı tərəfindən birgə maliyyələşdirilən bu layihə
isə 2035-ci ilə perspektiv
inkişaf nəzərə alınmaqla
Daşkəsən şəhərində 12 min
nəfərin içməli və tullantı su
xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına hesablanıb. Daşkəsən şəhərini, həmçinin ətraf kəndləri
keyfiyyətli içməli su ilə təmin etmək üçün Qarainək
bulaqları və Gurbulaq su

mənbəyində 5 suqəbuledici
qurğu inşa edilib. Mənbədən şəhərə 20 kilometrdən
çox uzunluğu olan magistral su kəməri çəkilib, 2030
ünvana birləşmə verilərək
sayğaclar quraşdırılıb. Hazırda yeni yaradılmış su təchizatı sistemi ilə şəhərin 10
mindən artıq sakini fasiləsiz içməli su ilə təmin edilir.
Layihə çərçivəsində Daşkəsən şəhərində 11,5 kilometr
uzunluğunda kanalizasiya
şəbəkəsi də qurulub. Daşkəsən sukanal sahəsi üçün
müasir tipli inzibati bina

tikilib. Yeni yaradılmış infrastruktur hesabına rayonun Alunitdağ qəsəbəsinə
də içməli suyun verilməsi
təmin edilib.
Qeyd edək ki, Daşkəsən şəhərinin mərkəzləşdirilmiş içməli su təchizatı
sistemi 1950-1960-cı illərdə
yaradılmışdı. Mövcud su

və kanalizasiya xətləri şəhəri tam əhatə etmirdi və
istismara yararsız vəziyyətə
düşmüşdü. “Azərsu” şəhər
sakinlərinin yalnız 43 faizinə xidmət göstərirdi. Şəhər
əhalisi içməli suyu qrafiklə
alırdı, sakinlərin qalan hissəsi isə tələbatını fərdi qaydada ödəyirdi.

3 сайлы АСАН коммунал мяркязинин ачылышы олуб
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət
və Sosial İnnovasiyalar
üzrə Dövlət Agentliyinin
tabeliyində olan 3 saylı
"ASAN kommunal" mərkəzinin açılış mərasimi
keçirilib.
Tədbirdə
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev,
"Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin sədr müavini
Köçərli Həsənov, “Azərişıq”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüqar Əhmədov,

Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkəti "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin
Baş direktoru Ruslan Əliyev və digər qonaqlar iştirak ediblər.
3 saylı “ASAN Kommunal” mərkəzi Bakı şəhərin-

də sayca 3-cü mərkəzdir.
“ASAN kommunal” mərkəzi olmayan bölgələrdə isə
kommunal xidmət sahələri
bütün regional “ASAN xidmət” mərkəzlərinin inzibati
binalarında təşkil edilib.
3 saylı “ASAN Kommu-

nal” mərkəzi Bakı şəhəri
Nizami rayonu Tofiq Abbasov, 38 ünvanında inşa edilmiş çoxmərtəbəli binanın
birinci və ikinci mərtəbələrində fəaliyyət göstərəcək.
Mərkəzdə videomüşahidə,
elektron növbə sistemləri
və digər lazımi şərait yaradılıb. Mərkəzdə “Azərsu”
ASC, “Azərişıq” ASC və
“Azəriqaz” İB tərəfindən
52, ümumilikdə isə 110 növ
xidmət həyata keçiriləcək.
Burada ərazi məhdudiyyəti
olmadan vətəndaşlara xidmətlər göstərəcəkdir.
Mərkəzdə əməkdaşların
sayı 90, könüllülərin sayı 15
nəfər nəzərdə tutulur.
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“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти йанында
Иътимаи Шуранын илк иъласы кечирилиб
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yanında İctimai Şuranın ilk iclası keçirilib. İclasda
Şuranın sədri, sədr müavinləri və katibi seçilib. Milli QHT Forumunun prezidenti Rauf
Zeyni İctimai Şuraya sədr, “Ekoloji Maarifçilik və Monitorinq” İB sədri Qəmzə Yusubova, Əlil Sahibkarlar Təşkilatı İB sədri Mirzə
Məmmədvəliyev və “Sağlam Yaşa” Gənclərin
Maarifləndirilməsi İB-nin sədri Tələt Qəribov müavinlər, “Beynəlxalq Hidroloji Proqram” İB-nin üzvü Aytən İmanova isə katib
seçilib.

Seçkilərdən sonra İctimai Şuranın üzvləri ilə görüşən “Azərsu”
ASC-nin sədr müavini Köçərli Həsənov sədr, müavin və katib seçilənləri təbrik edib, Şuranın işinə uğurlar
arzulayıb. Şuranın “Azərsu” ASC ilə
ictimaiyyət və vətəndaşlar arasında
körpü rolunu oynayacağını deyən
Köçərli Həsənov bildirib ki, su mənbələrinə, su təchizatı müəssisələrinə,
laboratoriyalara səfərlər təşkil olunacaq, müştəri məmnunluğunun
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təmin olunması, şikayət və müraciətlərin həlli üçün birlikdə fəaliyyət göstəriləcək. Eyni zamanda, İctimai Şuradan daxil olacaq təkliflər
araşdırılaraq aidiyyəti üzrə qərarlar
qəbul olunacaq.
Qeyd edək ki, “Azərsu” ASC yanında İctimai Şurada 11 nəfər təmsil olunur.
Zeyni Rauf Xurşud oğlu, Milli
QHT Forumu
Qəribov Tələt Yusif oğlu, “Sağlam
Yaşa” Gənclərin Maarifləndirilməsi İB
Vəliyev Mirzə Məmməd Ağamurad
oğlu, Əlil Sahibkarlar Təşkilatı İB
Yusubova Qəmzə Xanlar qızı, “Ekoloji Maarifçilik və Monitorinq” İB
İmanova Aytən Rüfət qızı, “Beynəlxalq Hidroloji Proqram” İB
Abbasov Rövşən Xanış oğlu, “Sağlam Həyata Doğru” Ekoloji İB
Cəfərova Mətanət Əsgər qızı, “Əsgər Ailələrinə Dəstək” İB
Hüseynov Eyyub Mahmud oğlu,
“Azad İstehlakçılar” İB
İbrahimli Qorxmaz Əbülfəz oğlu,
“Biosfer” İB
Mikayılova Xədicə Hacı qızı, “Azərbaycan Əlillər Cəmiyyəti” İB
Şahverdiyev Cavid Nadir oğlu,
“Azərbaycan Demokratik İslahatların
İnkişafı Mərkəzi” İB

2020-ci ilin maliyyə hesabatı hazırlanıb
“Mühasibat uçotu haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.1ci bəndinə əsasən “Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarının
tələblərinə uyğun olaraq illik birləşdirilmiş (konsolidə
edilmiş) maliyyə hesabatları hazırlanıb və bu hesabatlar müstəqil auditor təşkilatı tərəfindən audit edilib.
31 dekabr 2020-ci ilə Cəmiyyətin əsas vəsaitləri 115,6
milyon manat artaraq 942,7
milyon manat təşkil edib.
Hesabat dövrünün cari
zərəri 323,2 milyon manat

olub ki, bu da 2019-cu ilə
nisbətən (2019-ci ildə 593,5
milyon manat) 270,3 milyon manat azdır. Cari zərər
əsas etibarilə əsas vəsaitlərin qiymətdəndüşmə zərəri
(207,8 milyon manat) hesabına yaranıb. Hesabat ilinə
Cəmiyyətin artan yekunla
əks olunan yığılmış zərəri
7,3 milyard manat olub ki,
bunun da 6,8 milyard manatı Cəmiyyətin əsas fəaliyyəti nəticəsində deyil, maddi
və qeyri-maddi aktivlərinin
qiymətləndirilməsi və qiymətdəndüşməsi ilə əlaqədar
yaranıb.
2020-ci ildə satışdan gəlir-

lər 184,2 milyon manat təşkil
edib və 2019-cu ilə nisbətən
8,8 milyon manat az olub.
Gəlirlərin azalması əsasən
koronavirus (COVİD-2019)
pandemiyası şəraitində qeyri-əhali qrupu kateqoriyasına aid olan bir sıra abonentlərin (təhsil ocaqları, ictimai
iaşə, turizm və istirahət obyektləri, şadlıq sarayları və
s.) fəaliyyətinin tam və ya
qismən məhdudlaşdırılması
ilə əlaqədardır.
Qeyd edilməlidir ki,
maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesində beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun olaraq əsas

vəsaitlərin qiymətləndirilməsi və qiymətdəndüşməyə testləşdirilməsi həyata
keçirilir. Bazar dəyəri olan
əsas vəsaitlərin ədalətli dəyəri müəyyən olunur. Xüsusiləşdirilmiş aktivlərə isə bir
vahid (pul axını yaradan aktiv) kimi baxılır. Cəmiyyətin
növbəti 5 il üçün gəlir-xərc
proqnozları əsasında bu aktivlərdən istismar dövrü ərzində gözlənilən gəlirlilik
müəyyən edilir və illər üzrə
diskontlaşdırılır. Bu məbləğlə aktivlərin cari dəyəri
arasındakı fərq dövr üzrə
qiymətdəndüşmə zərərini
əkset dirir.
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Neftçala rayonunun içməli sudan əziyyət çəkən kənd
və qəsəbələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən yeni layihə həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq
icra olunan layihə Neftçala rayonunun 20 min nəfər sakininin yaşadığı 12 yaşayış məntəqəsini (Mirzəqurbanlı,
Tatarməhlə, Abbasalılı, Mirqurbanlı, Həsənabad, Qoltuq,
Uzunbabalı, Kürqarabucaq, Birinci Qaralı, İkinci Qaralı,
Qədimkənd, Yuxarı Qaramanlı kəndləri) əhatə edir.

Нефтчала районунун кяндляринин су тяъщизатынын

йахшылашдырылмасы мягсядиля лайищя щяйата кечирилир

İndiyədək bu kəndlərin
içməli su təchizatı modul
tipli sutəmizləyici qurğular
hesabına aparılıb. Kür çayında suyun səviyyəsinin
azalması və keyfiyyətinin
aşağı düşməsi səbəbindən
ilin isti dövrlərində həmin
qurğuları xam su ilə təmin
etmək mümkün olmurdu.
2020-ci ilin noyabrında Şirvan-Muğan qrup su kəmərindən Neftçala şəhərinə
çəkilmiş magistral xəttin

istismara verilməsi rayon
mərkəzi ilə yanaşı, bəzi
kəndlərin də içməli su təchizatı üçün imkanlar yaradıb.
Magistral kəmərin marşrutu boyu yerləşən Uzunbabalı,
Mirzəqurbanlı,
Tatarməhlə və Abbasalılı
kəndlərinə içməli su magistraldan veriləcək. Bu
məqsədlə kəndlərdəki modul tipli təmizləyici qurğulara qədər 3,8 km daşıyıcı

su kəmərləri tikilir. Artıq
Uzunbabalı kəndində işlər
yekunlaşıb və kəndə suyun
verilməsi təmin edilib.
Rayonun Kürqarabucaq,
Birinci Qaralı, İkinci Qaralı,
Qədimkənd, Yuxarı Qaramanlı kəndlərini içməli su
ilə təmin etmək məqsədilə
450 mm diametrli polietilen borularla 11 km uzunluğunda magistral su kəmə-

sakinin su təchizatı yaxşılaşdırılacaq.
Gələcəkdə
Neftçala rayonunun kəndlərinə verilən içməli suyun
həcminin artırılması məqsədilə Salyan şəhərindən
Neftçalaya ikinci magistral
kəmərin inşası nəzərdə tutulur. Bu kəmər hesabına
daha 8 kəndin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılacaq.
Qeyd edək ki, Prezident

rinin 6 km-lik hissəsi inşa
edilib.
Neftçala
rayonunun
Mirqurbanlı və Həsənabad
kəndlərinin, həmçinin Qoltuq məhəlləsinin su təchizatı isə Neftçala şəhərinin şəbəkəsi hesabına aparılacaq.
Ümumilikdə
Neftçala rayonunun 12 kəndində
həyata keçirilən layihələr
çərçivəsində 20 min nəfər

İlham Əliyevin xüsusi tapşırıqlarına uyğun olaraq
Şirvan-Muğan qrup su kəmərindən Neftçala şəhərinə 40 km uzunluğunda
magistral kəmər və Salyan
şəhəri yaxınlığında həcmi
7500 kubmetr olan su anbarı tikilib. 2020-ci ilin noyabr
ayında magistral kəmərdən
Neftçala şəhərinə suyun verilməsi təmin edilib.
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Саатлы районунун Няриманов кяндинин вя мяъбури
кючкцн гясябясинин ичмяли су тяъщизаты йахшылашдырылыр
Nərimanov kəndi və 101
ailənin məskunlaşdığı məcburi köçkün qəsəbəsinin keyfiyyətli içməli su ilə təmin
edilməsi məqsədilə “Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
daxili imkanları hesabına yeni
layihə həyata keçirilir. Layihəyə əsasən, yaşayış məntəqələrinə içməli su təchizatı Saatlı-Sabirabad qrup su kəməri
ilə Kür Sutəmizləyici Qurğuları hesabına aparılacaq. Bu
məqsədlə Saatlı şəhərindəki
mərkəzi su anbarından Nərimanov kəndinə qədər 5 km
uzunluğunda magistral su
kəməri çəkilib. Hazırda kənd
ərazisində 5,5 km uzunluğunda paylayıcı şəbəkənin tikintisi davam etdirilir. Nərimanov

kəndində əhalinin ümumi istifadəsi üçün 17 bulağın quraşdırılması layihələndirilib.
Yeni çəkilmiş magistral kəmərdən məcburi köçkün qəsəbəsinə çıxış verilib və 1 km
uzunluğunda birləşdirici xətt
inşao lunub.
Tikinti-quraşdırma işlərinin yaxın vaxtlarda başa
çatdırılması nəzərdə tutulur.
Ümumilikdə bu layihə hesabına 2 minədək sakinin keyfiyyətli içməli suya çıxışı təmin olunacaq. Qeyd edək ki,
Saatlı-Sabirabad qrup su kəmərindən Saatlı və Sabirabad
şəhərləri ilə yanaşı, magistral
xəttin marşrutu boyunca yerləşən 30-dək kəndə də su verilir.

Шамахы районунун Пцдряки йашайыш массиви вя
Баьырлы кяндиндя йени лайищялярин иърасына башланылыб

Ş
Şamaxı rayonunun B
Bağ
ğırlı kəndinin əhalisi uzun illər
içməli su çatışmazlığından
əziyyət çəkib. Kənddə layihə
icra olunana qədər sakinlər
məhsuldarlığı kəskin azalmış
bulaqdan istifadə edib və maşınlarla uzaq məsafədən su
daşımaq məcburiyyətində qalıb.
2019-cu ildə dövlət proqramına uyğun olaraq su tə-

miinatı zəif
Bağ
ğırllı k
kənif olan
l
B
dinə Oğuz-Qəbələ-Bakı su
kəmərindən magistral xətt və
kənddaxili paylayıcı şəbəkə
yaradılmış və müxtəlif nöqtələrdə ümumi istifadə üçün
su bulaqları quraşdırılmışdır.
Əhali tərəfindən həmin bulaqlara qanunsuz qoşulmaların
edilməsi nəticəsində ciddi su
itkilərinə yol verilmiş və kəndin bəzi ərazilərinə suyun ve-

rilişində problemlər yaranırdı.
Bunları nəzərə alaraq kənddə
mərkəzləşmiş şəbəkənin yaradılması üçün layihə hazırlanıb
və Cəmiyyətin daxili imkanları hesabına icrasına başlanılıb.
Eyni zamanda, Şamaxı şəhərinin Püdrəki yaşayış massivinin dayanıqlı içməli su
təchizatının aparılması məqsədilə anbar sahəsində yeni
nasos stansiyası quraşdırılıb

və 1 km uzunluğunda daşıyıcı
xətt tikilib. Bu işlərin görülməsi ilə yaşayış massivində mövcud 150 abonentin su təminatı
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılıb. Bununla yanaşı, həmin
massivin inkişaf zonasında yeni tikilmiş 100-dən artıq fərdi
yaşayış evinin mərkəzləşmiş
su təminatı məqsədilə layihə
hazırlanıb və yaxın gələcəkdə
icrasına başlanılacaqdır.
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Бинягяди районунда ичмяли су лайищяси щяйата кечирилир
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Bakı şəhəri və
ətraf qəsəbələrdə əhalinin içməli su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə layihələrin icrasını davam etdirir. Səhmdar Cəmiyyətin daxili imkanları hesabına
Binəqədi rayonunun Binəqədi qəsəbəsində yeni layihənin icrasına başlanıb. Layihə çərçivəsində Binəqədi-Xırdalan şossesinin sağ hissəsində yerləşən yaşayış
massivində mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sistemləri
yaradılır.
Yaşayış massivində mərkəzləşdirilmiş su təchizatı
sistemləri mövcud olmayıb.
Ərazinin bir hissəsində əhali
tərəfindən fərdi qaydada su
xətləri çəkilib və həmin xətlər tikinti normalarına cavab
vermədiyindən istismara yararsız vəziyyətdədir. Fərdi
şəbəkələrdə tez-tez baş verən
qəzalar sistemdə sabit hidravliki rejimlərin pozulmasına, ciddi su itkilərinə səbəb
olur, eləcə də suyun keyfiy-

yəti üçün müəyyən risklər
yaradır. Şəbəkə olmayan
ərazilərdə isə sakinlər içməli
suyu maşınlarla əldə edirdi.
Sakinlərin dayanıqlı və
keyfiyyətli içməli su ilə təmin edilməsi məqsədilə
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən icra olunan yeni layihə çərçivəsində
ərazidəki istismar tələblərinə
cavab verməyən bütün fərdi
su xətləri ləğv olunur. Burada müxtəlif diametrli boru-

larla 5,7 km uzunluğunda
içməli su şəbəkəsi yaradılır.
Layihənin əhatə etdiyi ərazidə 500-dək fərdi yaşayış evi
və obyekt yeni şəbəkəyə qoşulacaq və sayğaclar quraşdırılacaq.
Tikinti-quraşdırma işlərinin cari ilin oktyabr ayına
qədər başa çatdırılması nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, “Azərsu”

ASC-nin daxili imkanları
hesabına hazırda Binəqədi
rayonu ilə yanaşı, Abşeron,
Səbail, Sabunçu, Suraxanı,
Xəzər rayonlarında, həmçinin Hacıqabul, Saatlı, Şamaxı, Siyəzən, Neftçala, Biləsuvar və Tovuz rayonlarının
kənd və qəsəbələrində içməli
su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə layihələrin
icrası davam etdirilir.

Бинягяди районунун бир нечя кцчясиндя йени
канализасийа инфраструктурунун иншасына башланылыб

“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti Bakı şəhəri, Binəqədi rayonunda əhalinin
tullantı sularının axıdılması xidmətlərindən istifadəsinin
yaxşılaşdırılması
məqsədilə yeni layihənin icrasınab aşlayıb.

Rayonun Binəqədi qəsəbəsi, Cəfər Cabbarlı və
Mikayıl Ələkbərov küçələrində inşa edilən yeni kanalizasiya kollektoru burada
formalaşan tullantı sularının ekoloji tələblərə uyğun
idarə olunmasını təmin

edəcək, eyni zamanda, yağıntılar zamanı subasma
hallarının qarşısını alacaq.
Son illər əhalinin sıx
məskunlaşdığı hər iki küçənin bir hissəsinin relyef
baxımından
çökəklikdə
yerləşməsi, ərazidəki mövcud kanalizasiya xətlərinin
fərdi qaydada əhali tərəfindən çəkilməsi, eləcə də bəzi yerlərdə tullantı sularının üstü açıq arxlar vasitəsi
ilə axıdılması ərazidə ciddi
problemlər yaradır. Burada
yaranan tullantı sularının
mərkəzləşdirilmiş şəkildə
toplanıb kənarlaşdırlmasını təmin etmək məqsədilə
“Azərsu” ASC tərəfindən
layihə hazırlanıb və yeni
infrastrukurun qurulması-

na başlanılıb. Layihəyə əsasən hər iki küçədə 600 mm
diametrli borularla yeni daşıyıcı tullantı su xətləri inşa
olunur. Ardinca ərazidəki
evlərin kanalizasiya xətləri
kollektora birləşdiriləcək.
2000-ə yaxın evi əhatə
edəcək yeni layihənin icrasının növbəti yağış mövsümünə qədər başa çatdırılması
planlaşdırılır.
Tullantı sularının axıdılması xidmətlərindən istifadənin
yaxşılaşdırılması
məqsədilə həyata keçirilən
bu layihə əhalinin məişət
şəraitinin yaxşılaşdırmaqla
yanaşı, ərazidə ekoloji təhlükəsizliyin təminatı baxımdan mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.
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"Су сярвятдир!
Гянаят етмяйи юйряняк"
лайищяси йекунлашыб

“Азярсу” АСЪ-нин ямякдашы
“Йцксялиш” мцсабигясинин
финалчыларындан бири олуб
İntellektual səviyyəsi və keyfiyyətləri yüksək olan
perspektiv rəhbər şəxslərin müəyyən edilməsi, dəstəklənməsi və ölkədə kadr ehtiyatı bankının yaradılması
məqsədilə ilk dəfə təşkil olunmuş “Yüksəliş” müsabiqəsinin finalçıları sırasında “Azərsu” ASC-nin əməkdaşı
da olub.
Cəmiyyətin İqtisadiyyat və
uçot idarəsinin maliyyə hesabatlarının konsolidasiyası şöbəsinin rəisi İlhamə Məmmədova
“Yüksəliş” müsabiqəsinin 11760
iştirakçısı arasında 112 namizəddən biri olub.
Təşkilat Komitəsinin üzvləri
və idarəçi rəhbərlərin müşahidəsi ilə “Qarabağda ağıllı şəhər” adlı keys üzrə tapşırıqları
yerinə yetirən və idarəçi rəhbərlərin suallarını cavablandıran
iştirakçılar keys üzrə təqdimatdan sonra idarəçi rəhbərlər tərəfindən qiymətləndirilib. Yekun
qiymətləndirməyə əsasən İlhamə Məmmədova finala çıxan

namizədlər arasında 40-cı yerə
layiqg örülüb.
Qeyd edək ki, İlhamə Məmmədova 1994-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunu
fərqlənmə diplomu ilə bitirib,
ACCA Dip İFR sertifikasiyasına sahibdir. O, Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti və Beynəlxalq
Bankda müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 2011-ci ildən fəaliyyətini
“Azərsu” ASC-də davam etdirir.
“Azərsu” ASC-nin kollektivi
İlhamə Məmmədovanı və bütün qalibləri təbrik edir, onlara
uğurlarar zulayır.

Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun, “Sudan İstifadə Sahəsində Mütəxəssislər” İctimai Birliyinin, Su Təsərrüfatı İşçiləri
Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin
birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən “Su Sərvətdir! Qənaət etməyi öyrənək” layihəsi yekunlaşıb. Layihə gənc tədqiqatçıların su təsərrüfatı sahəsində təcrübi biliklərinin artırılması
və gələcəkdə su təchizatı sahəsində innovativ
işlərin görülməsinə dəstək məqsədilə həyata
keçirilib. Layihə gənclərə sudan səmərəli istifadəni aşılamaq, onların su haqqındakı elmi
biliklərinin artırılmasına töhvə vermək, cə-

miyyətin diqqətini bu sahəyə yönəltməkdən
ibarət olub.
Layihənin rəhbəri, “Azərsu” ASC-nin “Sukanal” Elmi Tədqiqat İnstitutunun Doktorantura şöbəsinin metodisti Pərvanə Xıdırova bildirib ki, layihə çərçivəsində iştirakçılar
Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksində, Mərkəzi Laboratoriyada, Hövsan Aerasiya Stansiyasında olub, bu
sahədə qabaqcıl təcrübəni öyrəniblər. 3 günlük təlim proqramı çərçivəsində iştirakçılar su
ehtiyatlarının idarə olunması və səmərəli istifadəsi, tullantı sutəmizləyici qurğular kompleksi mövzularında nəzəri və təcrübi biliklərə
yiyələniblər.
Layihə ilə bağlı hesabat, videoçarx hazırlanıb və nümayiş etdirilib. Layihə çərçivəsində
gənclər arasında keçirilən “STARTAP” müsabiqəsinin qalib komandası və məqalə müəllifi
diplom və hədiyyələrlə mükafatlandırılıblar.
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Ичмяли судан ганунсуз истифадяйя
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təsdiqlədiyi “Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2020-2022-ci illər üçün
Tədbirlər Planı”na uyğun olaraq su itkilərinin və israfçılığın qarşısının alınması məqsədilə nəzarət tədbirləri davam etdirilir. Sudan qanunsuz istifadə hallarının
araşdırılması məqsədilə “Azərsu” ASC tərəfindən yaradılmış xüsusi qrupların araşdırmaları nəticəsində paytaxt və bölgələrdə içməli sudan uçotsuz və sayğacdankənar xətlərdən istifadə halları aşkarlanıb.

Sumqayıt şəhərində həyata keçirilən nəzarət tədbirləri nəticəsində vətəndaşlar
və sahibkarlar tərəfindən su
təchizatı sistemlərinə qeyriqanuni müdaxilə olunduğu
və sudan qanunsuz istifadə
edildiyi aşkar edilib. Aparılan yoxlamalar zamanı məlum olub ki, Bakı-Sumqayıt
avtomobil magistralının kənarında yerləşən “Qu Gölü”
restoranında su sayğacı olsa
da, su təchizatı sayğacdankənar xətt vasitəsilə aparılıb. “Məhəllə” adlanın kafedə də sudan uçotsuz istifadə
halı üzə çıxıb. Su təchizatı
sistemlərinə qoşulmaq üçün
texniki şərti olmayan kafenin sahibi yaxınlıqdakı şəbəkədən özbaşına birləşmə
edib.
Nəzarət tədbirləri zamanı Sumqayıt şəhərinin ətraf
qəsəbə və yeni yaşayış massivlərində bəzi sakinlərin
sudan uçotsuz və sayğacdankənar istifadə etdiyi mə-

lum olub. Hətta elə abonentlər var ki, unikal üsullardan
istifadə edərək, gizli yollarla
ev və həyətyanı sahələrə qanunsuz su xətləri çəkib.
***
Şollar-Bakı su kəmərinin
Abşeron rayonunun Aşağı
Güzdək qəsəbəsindən keçən hissəsində magistral
xətdən qanunsuz qoşulma
ilə götürülən içməli sudan
əkin sahələrinin suvarılmasında istifadə edilib.
Qəsəbədə fəaliyyət göstərən kafenin texniki şərti
və sayğacı olsa da, obyekt
sahibi magistral su kəmərinə özbaşına qoşulma edib.
Digər bir obyektin sahibi isə
magistral kəmərdən gizli su
xətti çəkməklə yanaşı, istifadə edilən suyun həcmini
ölçmək üçün quraşdırılmış
sayğacı özbaşına ləğv edib.
Masazır qəsəbəsi Əlağa
Vahid küçəsində yerləşən
avtoyuma məntəqəsinə isə
su obyekt sahibinin evindən

çəkilmiş qeyri-qanuni qoşulma ilə verilib. Araşdırmalar zamanı məlum olub
ki, sahibkar texniki şərt almadan və sayğac quraşdırmadan içməli sudan istifadə
edib.
Nəzarət tədbirləri zamanı Masazır, Saray və Qobu
qəsəbələrinin yeni yaşayış
massivlərində bəzi sakinlərin sudan uçotsuz istifadə
etdiyi məlum olub. Aşkarlanmış hər bir fakt üzrə zəruri tədbirlər görülüb, özbaşına çəkilmiş xətlər və
qoşulmalar ləğv edilib, qanunsuz istifadəyə görə dəymiş ziyan hesablanıb.
***
Şirvan şəhəri, Zülfi Hacıyev küçəsi, ev 8/A ünvanında yerləşən “Təmiz su” is-

hizatı dayandırılıb. Qeyd
edək ki, içməli sudan xammal kimi istifadə edənlər 1
kubmetr suya görə 8 manat
ödəməli olduğu halda, fərdi
evdən götürdüyü suya görə
heç bir ödəniş etməyib.
***
Xəzər rayonu “Albalılıq-2” adlanan yaşayış massivində ev alqı-satqısı ilə
məşğul olan bəzi şəxslər sakinləri aldadaraq, onlardan
müəyyən məbləğlərdə pul
almaqla yaşayış evlərinə qanunsuz su xətləri çəkib. Sakinlərdən biri, Aygün Əmiraslanovanın sözlərinə görə,
sayğac da daxil olmaqla hər
ev üçün 1200 manatdan pul
yığılıb.
Araşdırmalar
zamanı
məlum olub ki, yaxınlıqda

tehsal və satış müəssisəsinin
rəhbəri də qanunvericiliyin
tələblərini kobud surətdə
pozaraq xammal istifadəçisi kimi qeyr-qanuni sudan
edib. Aparılmış nəzarət tədbirləri çərçivəsində məlum
olub ki, sahibkar müəssisənin yaxınlığında yerləşən və
Bəhruz Nərimanova məxsus
fərdi evin su xəttindən rezin
boru vasitəsi ilə qanunsuz
şəkildə isiifadə edir. Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun
olaraq su istehsalı müəssisəsinin və fərdi evin su təc-

su xətti olmadığından işbazlar təxminən 1 kilometrlik
məsafədən 50 mm-lik boru
ilə su çəkərək paylayıcı kollektor quraşdırıb və buradan evlərə fərdi su xətləri
çəkilib. Xəzər rayon Sukanal İdarəsinin əməkdaşları
tərəfindən aşkarlanmış qanunsuz su xətləri kəsilərək
sudan qeyri-qanuni istifadənin qarşısı alınıb.
***
Qaradağ rayonu Korğöz
qəsəbəsi, Yeni massiv adlanan ərazidə avtomobil tə-
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miri məntəqəsi kimi istifadə
edilən obyektdə sudan uçotsuz və sayğacdankənar istifadə faktı aşkarlanıb. Məlum olub ki, obyekt sahibi
yaxınlıqdan keçən 110 mm
diametrli su xəttinə qanunsuz qoşularaq sudan istifadə edib.
Ümid qəsəbəsindəki kafelərdən birində də oxşar
hala rast gəlinib. Obyekt sahibinə dəfələrlə xəbərdarlıq
edilsə də, buna məhəl qoyulmayıb. Nəzarət-yoxlama zamanı məlum olub ki,
kafe sahibi təkrarən 21 mm
diametrli boru ilə yenidən
yaxınlıqdakı su xəttinə qeyri qanuni qoşulma edib.
Qaradağ rayonunda həyata keçirilən nəzarət tədbirləri nəticəsində bəzi fərdi
yaşayış evlərində də içməli
sudan qeyri-qanuni istifadə
edildiyi aşkarlanıb. Lökbatan qəsəbəsi, Üzeyir Hacıbəyov küçəsində yeni ev tikən
sakin
yaxınlıqdan keçən
150 mm magistral su xəttinə qeyri-qanuni qoşulma
edib. Qəsəbənin 20 Yanvar
küçəsində isə yeni su xətti çəkilməsinə baxmayaraq,
vətəndaş köhnə xəttə qanunsuz qoşularaq uçotdan
yayınırmış.
***
Nərimanov rayonunda
da sudan uçotsuz və sayğacdankənar xətlərdən isti-

fadə halları aşkarlanıb.
Araşdırmalar
zamanı məlum olub ki, Əhməd
Rəcəbli küçəsində avtoyuma məntəqəsi kimi fəaliyyət göstərən obyektdə yaxınlıqdan keçən su xəttinə

qoşulma edilib və sudan
qanunsuz istifadə olunub.
Bununla əlaqədar dəymiş
ziyan hesablanıb və obyektin su təchizatı dayandırılıb.
Dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, içməli
suyu talayan ünvanlardan
biri də Yusif Vəzir Çəmənzəminli küçəsində yerləşən
n
ət kəsimi məntəqəsi olub.
Sudan uçotsuz və sayğac-dankənar istifadə edən ob-yektin su təchizatı dərhall
dayandırılıb.
Nərimanov rayonu əra-zisində yerləşən və 204 saylıı
marşrut avtobusunun qarajıı
kimi tanınan ərazidə də su-dan qanunsuz istifadə halıı
aşkarlanıb. Məlum olub ki,

yaxınlıqdan keçən su kəmərindən qaraj ərazisinə su
xətti çəkilib və sudan uçotsuz istifadə olunub.
***
Suraxanı rayonu Yeni
Günəşli qəsəbəsi, AB massivi 80 ünvanında həyata
keçirilən nəzarət tədbirləri
zamanı ət kəsimi məntəqəsində sudan uçotsuz istifadə faktları üzə çıxıb. Məlum
olub ki, obyekt sahibi əhali su xəttinə qoşulmaqla 3
müxtəlif nöqtədən özbaşına
su xətti çəkib.
Rayonun Dədə Qorqud
qəsəbəsində isə ferma və

əkin sahəsinin sayğacdankənar çəkilmiş su xətti vasitəsi ilə sulandığı aşkarlanıb.
Yoxlama zamanı məlum
olub ki, sahibkar texniki
şərt almadan və müqavilə bağlamadan yaxınlıqdan
keçən su kəmərinə qanunsuz müdaxilə edib. Fakt aşkarlanan kimi əraziyə texni-

ka cəlb edilərək obyektin su
təchizatı dərhal dayandırılıb. Sudan qeyri-qanuni istifadə halı sənədləşdirilərək
akt tərtib edilib və dəymiş
ziyan hesablanıb.
Bülbülə qəsəbəsi, Nəriman Nərimanov küçəsində
Qum bazarı adlanan ərazidə də içməli sudan qeyriqanuni istifadə halları aşkarlanıb. Obyektin sahibləri
texniki şərt almaq, müqavilə bağlamaq və qanuni şəkildə sudan istifadə etmək
əvəzinə yaxınlıqdakı həyət
evlərindən keçən su xətlərinə qeyri-qanuni müdaxilə etməklə kifayətləniblər.
Hövsan qəsəbəsi Quşçuluq
adlanan ərazidə isə bəzi fərdi yaşayış evlərinə icazəsiz
su xətləri çəkilib.
Qeyd edək ki, 2021-ci
ilin 7 ayında sudan qanunsuz istifadə ilə bağlı “Azərsu” ASC üzrə 10519 fakt
aşkarlanıb. 2 mln. 877 min
kubmetr sərfiyyat bərpa
olunub.
Bütün hallarda qanunsuz istifadəyə görə dəymiş
ziyan hesablanaraq özbaşına çəkilmiş qanunsuz xətlər
ləğv edilib. Eyni zamanda,
içməli su şəbəkələrinə qoşulmaq üçün texniki şərtin
alınması və qoşulma qaydaları barədə vətəndaşlar
və sahibkarlar ətraflı məlumatlandırılıb.
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Модул типли сутямизляйиъи гурьуларын
операторлары цчцн тялимляр кечирилиб
Modul tipli sutəmizləyici qurğularda çalışan
işçilərin bilik və təcrübələrinin artırılması məqsədilə
nəzəri və praktiki təlimlər keçirilib. Modul tipli içməli
sutəmizləyici qurğuların istismarı və suyun keyfiyyəti”
mövzusunda təşkil olunmuş təlimlərdə regional sukanal
idarələrinin modul sutəmizləyici qurğularda çalışan 455
operatorui ştirake dib.

Təlim müddətində operatorlara qurğuların istismarı və ehtimalı mümkün

problemlərin həlli məsələləri ətraflı izah edilib. Eyni
zamanda, iştirakçılar suyun

zərərsizləşdirmə prosesləri,
fiziki-kimyəvi və bakterioloji analizləri, norma və standartları barədə biliklərini
artırıblar.
Modul tipli içməli sutəmizləyici qurğuların operatorları praktiki təlimə də
cəlb olunub. Təlim iştirakçılarına modul qurğular və
onların istismarı, yerində

nümunə götürmə qaydası,
nümunə nöqtələri barədə ətraflı məlumat verilib, təcrübian alizlərap arılıb.
Təlimlər görülən işləri
yüksək peşəkarlıqla icra etmək, qarşıya qoyulmuş tapşırıqları vaxtında, dəqiq və
tələb olunan səviyyədə həyata keçirmək baxımından
mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Ямякдашларын вя онларын аиля цзвляринин асудя вахтларынын
сямяряли тяшкили истигамятиндя тядбирляр кечирилир
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində işçilərin yay mövsümündə istirahətlərinin səmərəli təşkilinəxü susid iqqəty etirilir.
“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, 2021-ci 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 2653 nəfər
bu imkandan yararlanıb.
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İstirahət mərkəzlərində
işçilərin və onların ailə üzv-

Тел: (012) 431 47 67/87



lərinin mənalı istirahəti üçün
zəruri şərait yaradılıb.

Фаks: (012) 430 28 87
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