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“Azərbaycanda sənaye sahələri
üzrə su və tullantı sularının idarə
olunması” mövzusunda onlayn
təlim keçiriləcək
Hazırda Azərbaycanda suyun daha səmərəli
istifadə
edilməsinə
və
tullantı
sularının
təmizlənməsinin səmərəliliyinə tələb artır.
Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasından
(“AHK-Azərbaycan”) AZƏRTAC-a bildirilib ki,
sentyabrın 23-dən "Azərbaycanda sənaye
sahələri üzrə su və tullantı sularının idarə
olunması" mövzusunda onlayn təlim kursu təşkil
ediləcək. Beş moduldan ibarət təlim kursu
Azərbaycanda
sənaye
şirkətlərinin,
dövlət
qurumlarının və bələdiyyə xidmət təminatçılarının
mütəxəssislərini
ixtisaslaşdırmaq
və
müəssisələrdə suyun səmərəli sərfiyyatı və
təmizlənməsi ilə bağlı məlumatlılığı artırmaq
məqsədi daşıyır. Təlim kursu "Su təchizatı və
suyun idarə edilməsi”, “Qurğuya daxil olan suyun
təmizlənməsi, saxlanması və suyun paylanması”,
“Vahid ətraf mühitin mühafizəsi və su qıtlığı”,
“Sudan istifadə və təkrar istifadə”, “Tullantı
sularının
təmizlənməsi
və
axıdılması”,
“Beynəlxalq
standartlar:
DIN-ISO
14001”
mövzularını əhatə edir. İngilis dilində keçiriləcək
təlim oktyabrın 21-də başa çatacaq.
Qeyd edək ki, Almaniyanın “Arqum” şirkətinin
dünya miqyaslı, təcrübəli mütəxəssisləri “DIN-ISO
14001” beynəlxalq standartlarına uyğun bilik və
bacarıqları təqdim edir, şirkət işçilərinə su
ehtiyatlarını mühafizə etmək üçün effektiv
tədbirlərin həyata keçirilməsində təlimlər keçirir.
https://azertag.az/xeber/Azerbaycanda_senaye_saheleri_u
zre_su_ve_tullanti_sularinin_idare_olunmasi_movzusunda
_onlayn_telim_kechirilecek-1580581
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Tərtər və Bərdənin kəndlərində
yeni subartezian quyularının
qazılmasına başlanıb
Tərtər və Bərdə rayonlarının kəndlərində yeni
subartezian quyularının qazılmasına başlanıb.
“Azərsu” ASC-dən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Tərtər
rayonunun İsmayılbəyli, Sarov və Səhləbad, Bərdə
rayonunun Xanxanımlı, İkinci Nazırlı və Kələntərli
kəndlərinin hər birində subartezian quyuları
qazılacaq. Cəbhə bölgəsində yerləşən Tərtər
rayonunun su mənbələri işğal altındakı ərazilərdə
qaldığından kənd sakinləri həm içməli, həm də
suvarma suyu ilə təminat baxımından əziyyət çəkirlər.
Xüsusilə yay aylarında bu kəndlərdə ciddi su
çatışmazlığı müşahidə olunur.
Kənd sakinlərini təhlükəsiz içməli su ilə təmin etmək
üçün yeraltı sulardan istifadə olunması qərara alınıb.
Bu məqsədlə ərazidə tədqiqat işləri aparılıb və yeni
subartezian quyularının qazılmasına qərar verilib.
“Azərsu” ASC və Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən həyata
keçirilən layihə çərçivəsində Tərtər rayonunun
Səhləbad kəndində işlərə başlanıb. Bunun ardınca
İsmayılbəyli və Sarov kəndlərində subartezian
quyuları qazılacaq. Hazırda Bərdə rayonunun
Xanxanımlı kəndində də subartezian quyusunun
qazılması işləri aparılır. Bu qazma qurğuları hesabına
növbəti mərhələdə İkinci Nazırlı və Kələntərli
kəndlərində də quyular qazılacaq. Qazıntı işləri
yekunlaşdıqdan sonra quyularda nasos və elektrik
təchizatı məqsədilə transformatorlar quraşdırılacaq.
Tərtər və Bərdə rayonlarında icra olunan layihələr
çərçivəsində 6 kənddə 9000-dək sakinin içməli su
təchizatının yaxşılaşdırılması və suvarma suyuna
olan tələbatının ödənilməsi nəzərdə tutulur.
Ümumilikdə ilin sonuna qədər 15 rayonun 24 yaşayış
məntəqəsində subartezian quyularının qazılması işləri
yekunlaşacaq və suyun verilişi təmin ediləcək. Bu
layihələrdən 65 mindən çox sakin faydalanacaq.
https://azertag.az/xeber/Terter_ve_Berdenin_kendlerinde_yeni
_subartezian_quyularinin_qazilmasina_baslanib-1579623
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Biləsuvarda su probleminin
həllinə çalışılır
Biləsuvar rayonunda əhalinin içməli suya olan
tələbatını və əkin sahələrinin suvarılmasını təmin
edən yeganə su mənbəyi Cənub Muğan
Kanalında
suyun
səviyyəsinin
azalması
aidiyyəti qurumları hərəkətə keçirib. "Report"un
Muğan bürosunun məlumatına görə, sentyabrın
7-də mövcud vəziyyəti araşdırmaq və müzakirə
etmək
məqsədilə
Biləsuvar
Rayon
İcra
Hakimiyyətinin başçısı yanında bu sahəyə
nəzarət edən aidiyyəti təşkilatlarla görüş keçirilib.
Görüşdə rayonun kəndlərində içməli su, həm də
əkin sahələrinin suvarılmasında yaranacaq
problemlərin həlli üçün qabaqlayıcı tədbirlərin
görülməsi
müəyyənləşdirilib.
İcra başçısının
müavinləri, Suvarma və Sukanal idarələrinin, icra
nümayəndələri və bələdiyyələrin iştirakı ilə
yaradılmış işçi qrupuna tapşırılıb ki, kəndlərdə
əhalinin içməli suya olan tələbatının ödənilməsi
məqsədilə müşahidələr aparılsın, problemlər
yaranacağı təqdirdə operativ şəkildə aradan
qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülsün. Eyni
zamanda ehtiyac yarandığı təqdirdə qısa zaman
ərzində sudurulducu bulaqlar fəaliyyət göstərən
kəndlərdə anbarların təmizlənmiş su ilə
doldurulması, digər kəndlərdə isə su maşınları
vasitəsilə əhalinin tələbatının ödənilməsi ilə bağlı
tapşırıqlar verilib. Qeyd edək ki, bir neçə aydır
davam edən su böhranı rayonun, demək olar ki,
bütün ərazisini əhatə edib. Bu ilin birinci rübündən
başlayan su qıtlığı daha çox rayonun Yuxarı
Cürəli,
Ovçubərə,
Təzəkənd,
Ağalıkənd,
Amankənd, Dərvişli və digər kəndlərində müxtəlif
problemlər yaradıb. Belə ki, mövcud vəziyyət on
minlərlə
sakinin
içməli
su
təminatında
problemlərin yaranmasına səbəb olub. Eyni
zamanda su qıtlığı kənd təsərrüfatının müxtəlif
sahələrinə mənfi təsirlər göstərib.

https://report.az/ekologiya/bilesuvarda-suprobleminin-helline-calisilir/

Bu da əkinçilik, heyvandarlıq və pambıqçılıq
sahəsində məhsuldarlığın aşağı düşməsinə
səbəb olub. Cənub Muğan kanalı rayon əhalisinin
içməli suya olan tələbatını ödəməklə yanaşı,
əkinlərin suvarılması üçün yeganə mənbədir.
Xatırladaq ki, Cənub Muğan kanalı 1960-cı ildə
istismara verilib. Uzunluğu 65 kilometr olan kanal
mənbəyini
Araz
çayından
götürür
və
Azərbaycanın üç rayonunda - İmişli, Biləsuvar və
Cəlilabadda istifadə olunur.
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İqlim dəyişikliklərinin su
ehtiyatlarına təsiri ilə bağlı
vebinar keçirilib
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi
Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzi və BMTİPnin birgə təşkilatçılığı ilə “İqlim dəyişmələrinin su
ehtiyatlarına

təsiri,

maarifləndirmə

və

su

bağlı

ilə

həyata

problemlər,

keçirilən

layihələr”

mövzusunda vebinarlar davam edir. Cebhe.info xəbər
verir ki, "Su-bataqlıq ərazilərin qorunması və dayanıqlı
istifadəsi" haqqında 9-cu vebinar keçirilib. Qeyd edək
ki, “Su ehtiyatlarından səmərəli istifadə” və “İqlim
dəyişmələrinin su ehtiyatlarına təsiri, su ilə bağlı
problemlər,

maarifləndirmə
mövzusunda

layihələr”

məktəblilərlə

keçirilən

və

həyata

iyul-sentyabr
vebinarlar

keçirilən
aylarında

davam

edir.

Vebinarlar BMT İP, Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi və Təhsil Nazirliyi Respublika Uşaq-Gənclər
İnkişaf Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir.
Vebinarın

ekspertləri

Firuzə

Sultan-zadə,

Təhsil

Nazirliyi Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin
direktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Bioekologiya
kafedrasının dosenti, biologiya elmlər namizədi; Abdin
Abbasov, ekoloq, Təhsil Nazirliyi Respublika UşaqGənclər İnkişaf Mərkəzinin baş mütəxəssisi, Bakı
Dövlət

Universitetinin

Bioekologiya

kafedrasının

dissertantıdır.

https://aqreqator.az/az/cemiyyet/1001407

