Mətbuat Xəbərləri
Bakurianidə fasiləsiz su təchizatı
sistemini tamamlamaq üçün əlavə işlər
görülür
Gürcüstanın Bakuriani şəhərində su ilə əlaqəli
iki layihə həyata keçirilir: qış mövsümündə
fasiləsiz su təchizatı sistemini təmin etmək və su
debetini artırmaq. İnfrastruktur Nazirliyinin
müavini İlia Beqiaşvili və Su Təchizatı Şirkətinin
direktoru Qiqa Mandaria işlərin aparıldığı yerlərə
səfər etdilər.

“Bakurianidə hər ikisinin fərqli vəzifələri olan iki
podratçımız var. Bunlardan biri sistemlərə quyu
əlavə edir - təxminən 5 quyu əlavə edirik; Digər
vəzifə isə baş su kollektor qurğusunun bərpası
və qurulmasıdır. Bu köhnə qurğuya bu günə
qədər pis vəziyyətdə olduğu üçün itirilmiş qazma
borulardan su axırdı. İşi oktyabrda başa
çatdıracağıq və o vaxta qədər Bakurianidə su
debeti artırılacaqdır. istirahət mərkəzlərinin suya
olan tələbatını tam ödəmək üçün aktiv becərmə
və süni qar layihələri davam etdirilir "- cənab
Beqiaşvili yerində işləri yoxladıqdan sonra dedi.

Layihənin dəyəri 23,018,818 gürcü larisidir.
İnfrastruktur Nazirliyindən verilən məlumata
görə, quru iqlim, yeni infrastruktur layihələri, bir
çox ziyarətçi və turistlərin gündəlik suya olan
tələbatına baxmayaraq, Bakurianinin suya olan
tələbatı bu anda tam şəkildə qarşılanır.

Mənbə:
https://www.interpressnews.ge/ka/article/
613106-bakurianis-ucqveticqalmomaragebistvis-damatebitisamushaoebi-mimdinareobs
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Azad Avropa Radiosu
"İçməli su yosun və birələrlə dolu"
- Matani kəndində problem nə vaxt
həll ediləcək?
Matani kəndi Axmeta bələdiyyəsinin sıx
məskunlaşdığı ərazilərdən biridir. Gürcüstanın
milli qəhrəmanı Kakutsa Çolokaşvili orada
anadan olub. Bu kənddə 5 000 nəfər yaşayır.
Bu kəndin on illərdir içməli su problemi olduğu
bilinir. Kənd sakinləri günəşli havalarda içməli
suyun normal olduğunu, lakin yağışdan sonra
suyun qəhvəyi rəngə çevrildiyini, ağır bir qoxuya
sahib olduğunu və çirkləndiyini söyləyirlər.
Matani kəndi içməli suyu Alazani çayından alır.
Kənd sakinləri içməli suyun suvarma suyu ilə
qarışdığından və bunun problem olduğundan
şübhələnirlər. Kənd sakini Latamze Qarşeulişvili
bəzən krandan soxulcanların çıxdığını və kran
suyu içmədiklərini deyir. Onlar içməli suyu
supermarketlərdən alırlar və ya kəndin
mərkəzindəki bulaqdan təmiz su götürürlər.
“İçməli suda soxulcanlar var idi. Kənd
bələdiyyəsinin nümayəndələrinə dedikdə, yalan
danışmadığımızı sübut etməyimizi dedilər....
Onlar da eyni sudan içdiklərini söylədilər. Bir
yerə getsək, evə su gətirmək üçün şüşə butulka
götürürük. " Kənd sakinləri ilə bələdiyyə rəisi
arasında şifahi qarşıdurma oldu. David
Mamukelaşvili bu problemin həlli üçün 7
milyondan çox GEL (Gürcü larisi) ayrıldığını
iddia edir. Tender elan olundu və iki il davam
edəcək işlər tezliklə başlayacaq. “Tender
avqustun 22-də başa çatacaqdır. Bütün sistem
yenilənəcək. Su başlıqları təmir ediləcək və su
xlorlaşdırılacaqdır. Bu layihə sentyabrda
başlayacaq və iki ildən sonra başa çatacaq! ”Mamukelaşvili Azad Avropa Radiosuna bildirib.

Mənbə: https://bit.ly/3g21p4f
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Maliyyə
RMG adi sıf balığını Gürcüstan
sularına qaytararaq ekoloji
layihələrinə davam edir.
RMG 2017-ci ildən bəri texnoloji yenilənmələr, əməyin
mühafizəsi və ekoloji tədbirlər baxımından tarixi
müəssisənin modernləşdirilməsi üzərində fəal işləyir. RMGnin Gürcüstanın Ətraf Mühit və Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin müdaxiləsi ilə həyata keçirdiyi 2018 – 2020-ci
illər üçün ekoloji proqramı, Bolnisi bölgəsindəki
istehsallarla əlaqəli ekoloji problemləri demək olar ki, həll
etdi. Bunlara əksər şirkətlər tərəfindən artıq həyata keçirilən
genişmiqyaslı su, torpaq və ətraf mühitdən qorunma
tədbirləri daxildir. RMG, sulu ətraf mühitin qorunması ilə
bağlı bir sıra uğurlu layihələrin rekordunu qırdı və sonra
regional çaylarda biomüxtəlifliyin bərpası istiqamətində
addımlar atdı. Buna ən yaxşı nümunə, Gürcüstan sularında
adi sıf balığının çoxalmasını hədəfləyən RMG və Wildlife
jurnalının birgə layihəsidir. RMG və Wildlife jurnalının
birgə layihəsi Gürcüstanın çay və göllərində (Lucioperca sıf ailəsi) ixtiofaunanın (balıq faunası) ən vacib
nümayəndələrindən birini çoxaltmaq məqsədi daşıyır. 2019cu ilin əvvəlindən bəri Azərbaycandan Gürcüstana balıq
idxalını mümkün edən layihəyə bir çox elm adamları,
beynəlxalq təşkilatlar və xarici mütəxəssislər öz töhfələrini
verdilər. Ətraf Mühit və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
köməyi ilə lazımi icazələr və lisenziyalar alındıqdan sonra
sınaq məqsədi ilə 1000-dək xırda adi sıf balığı idxalı,
Gürcüstan və Azərbaycan alimlərinin elmi araşdırmalar
aparacağı Milli Vəhşi Təbiət Agentliyinə təhvil verildi.
Layihənin ikinci mərhələsində, adi sıf balığının
uzunmüddətli çoxalmasını təmin etmək məqsədi ilə,
Gürcüstan çaylarında uzun illər boyu milyonlarla balanın
çoxalmasına imkan verən "ana qrupu" adlandırılan məhsul
idxal edildi. Ana qrupu iki hissəyə bölündü: biri Debeda
göllərində, digəri Xaşmidəki Admiral gölündə yerləşdirildi.

Mənbə: https://finchannel.com/csr/78170-rmg-continuing-its-environmental-projects-bringingpikeperch-back-to-georgian-waters?fbclid=IwAR0tP1strLbNGlr3jizo87DxU_g6070UCCogAt7aBJhgV4ZnQOMLTg2F1I
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Mətbuat Xəbərləri
Kobuletidə güclü yağış
problemlərə səbəb oldu
Güclü yağış nəticəsində Rustaveli
küçəsində və Kobuletidəki "köhnə
xəstəxana" adlanan ərazidə beş yaşayış
evini su basıb. Güclü yağış bəzi digər
problemlərə də səbəb oldu. Hərəkət də
bir müddət dayandırıldı.

Kobuleti Bələdiyyə rəisinin verdiyi
məlumata görə, məsul şəxslər ziyanı
qiymətləndirmək üçün əraziyə səfər
etdilər. Fövqəladə Hallar Agentliyinin
məlumatına görə, bu hadisə ilə əlaqədar
15 həyəcan siqnalı qeydə alınıb.

Mənbə:
https://www.interpressnews.ge/ka/arti
cle/613815-kobuletshi-zliermacvimam-problemebi-shekmna
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