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İqlim dəyişmələri üzrə Dövlət
Komissiyasının yeni tərkibdə ilk iclası
kerilib
2020-ci il 23 iyul tarixində Baş nazirin müavini,
İqlim dəyişmələri üzrə Dövlət Komissiyasının
sədri Əli Əhmədovun sədrliyi ilə Komissiyanın
yeni tərkibdə ilk iclası (videokonfrans)
keçirilmişdir.İclasda Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Azərbaycan Respublikası tərəfindən
təsdiq edilmiş iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə
konvensiyasına uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikasının qəbul etdiyi öhdəliklərin yerinə
yetirilməsi istiqamətində görülmüş işlər,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il
11 mart tarixli 1920 nömrəli Sərəncanı ilə yeni
tərkibdə təsdiq edilmiş iqlim dəyişmələri üzrə
Dövlət Komissiyasının fəaliyyət istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsi və Dövlət Komissiyasının
fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə yaradılmış
İşçi Qrupun fəaliyyət planı müzakirə
edilmişdir.Dövlət Komissiyasını sədri Əli
Əhmədov zəruri fəaliyyətlərlə bağlı prioritet
istiqamətlər üzrə müvafiq hesabatların, fəaliyyət
planlarının hazırlanması, monitorinq,
hesabatvermə və yoxlama sisteminin
yaradılması üzrə təkliflərin hazırlanması ilə
əlaqədar tarşırıqlar vermiş, həmçinin iqlim
maliyyələşdirilməsinə daxili və xarici vəsaitlərin
cəlb edilməsinin və bu sahədə təbliğatın,
məlumatlandırmanın artırılmasının zəruriliyini
Komissiya üzvlərinin diqqətinə çatdırmışdır.

https://cabmin.gov.az/az/article/950/
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“Kimin vəzifədə qohumu var, onun
əkin sahəsinə su verilir” - Prezident
“Əkin sahələrinin müasir texnologiyalar əsasında
suvarılmasına böyük ehtiyac var. Xüsusilə nəzərə alsaq ki,
indi biz suya qənaət etməliyik. Ona görə biz bu işlərə xarici
mütəxəssisləri cəlb etməliyik. İndi komissiya bu məsələ ilə
məşğul olsun və eyni zamanda, biz gərək sahibkarları da
həvəsləndirək. Yəni, sahibkarlar üçün həvəsləndirici
addımlar atılmalıdır ki, onlar bu müasir texnologiyalara daha
da yaxından cəlb olunsunlar”.Unikal.org xəbər verir ki, bu
fikirləri iyulun 23-də Prezident İlham Əliyev su təsərrüfatının
vəziyyətinə həsr olunmuş videoformatda keçirilən
müşavirədə çıxışı zamanı deyib.“Ola bilər güzəştli kreditlər,
yaxud da ki, hansısa imtiyazlar xətti ilə ki, təkcə dövlət öz
üzərinə götürməsin. Onsuz da biz lazımi infrastruktur
məsələlərini həll edəcəyik. Amma bu, sahibkarların özləri
üçün də bir motivasiya yaratsın ki, müasir texnologiyalardan
istifadə etsinlər. Burada, əlbəttə, maarifləndirmə işi
aparılmalı, təqdimatlar keçirilməlidir, sahibkarlar görsünlər
ki, əgər bu texnologiyadan istifadə edəcəklərsə, onda
dövlətin güzəştləri nə olacaq və deməli, məhsuldarlıq nə
qədər artacaq”-deyə, Dövlət başçısı bildirib.Azərbaycan
Prezidenti qeyd edib ki, yeraltı və yerüstü su resurslarının
qiymətləndirilməsi məsələsi həll olunub. Çatışmayan vəsait
tezliklə ayrılmalıdır və həmçinin hidrotexniki qurğuların
təftişinə də mütləq xarici mütəxəssislər cəlb edilməlidir.“Əkin
sahələrinin suvarılması üçün qrafiklərin tətbiq edilməsi
prosesi başlamışdır. Hesab edirəm ki, bu, çox əhatəli bir
proses olmalıdır. Ölkə üzrə hər yerdə qrafiklər tətbiq
edilməlidir və çox ciddi nəzarət olmalıdır. Bu məsələ həll
olunarkən, əlbəttə ki, “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya
sistemi ilə də uzlaşdırılmalıdır və fermerlər də buna cəlb
edilməlidir. Çünki suların bölüşdürülməsi ədalətli olmalıdır.
Yerlərdən gələn bəzi məktublar da göstərir ki, müəyyən
hallarda bu ədalət prinsipi pozulur.Kimin imkanı var, kimin
təsiri var, kimin haradasa yüksək vəzifədə qohumu var,
onun əkin sahəsinə su verilir, amma başqa fermer susuz
qalır. Ona görə qrafiklər ədalətli olmalıdır və geniş
ictimaiyyət bu işlərə cəlb edilməlidir. Əlbəttə ki, nəzarət
mexanizmi olmalıdır. Mərkəzi və yerli icra orqanları birlikdə
bu işlərlə məşğul olsunlar”.

https://www.unikal.org/news/252764/kimin-vezifede-qohumu-var-onun-ekin-sahesine-su-verilir%20prezident?fbclid=IwAR1GzBqpY8eOcYp0IZRzfx7Zvx0y323Qy8W529GbYr4m5CADxpHSNwCZ4jQ

GULUSTAN.AZ
Prezident İlham Əliyev: Bəzi
hallarda su itkiləri 50 faizə
çatır, bu, dözülməzdir
Su resursları ekoloji tarazlığa, kənd
təsərrüfatının inkişafına çox böyük təsir göstərir.
Biz kənd təsərrüfatımızı intensiv yollarla inkişaf
etdirməliyik və buna nail olmaq üçün kifayət
qədər su mənbələrimiz olmalıdır və bu, var.
Sadəcə olaraq, əgər, dəhşətli dərəcədə bu itkilər
olmasaydı, biz mövcud su resursları ilə
özümüzü tam təmin edə bilərdik.Bu sözləri
Prezident İlham Əliyev su təsərrüfatının
vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirədə
söyləyib.Dövlətimizin başçısı bildirib ki, hazırda
bu məsələ araşdırılır, bəzi hallarda itkilər 40
faizdir və 50 faizə çatır, bu, dözülməzdir: “Biz
suyu itiririk. Beləliklə, o, əkin sahəsinə,
insanların evinə çatmır, əksinə, torpaqlara ziyan
vurur. Bizim indi ən çox əməktutumlu sahələr
taxılçılıq və pambıqçılıqdır. Pambıqçılıq,
ümumiyyətlə, su olmadan inkişaf edə
bilməz.Pambıqçılıqda təqribən 200-300 min
adam işləyir, öz ailə büdcəsini təmin edir. Biz
müasir texnologiyaların, o cümlədən müasir
suvarma sistemlərinin mövcud olduğu taxılçılıq
təsərrüfatlarında hər hektardan təqribən 70-80
sentner buğda alırıq.Bu, inkişaf etmiş ölkələrin
səviyyəsindədir. Yəni, bu, dünyada ən yüksək
səviyyədir, bundan yüksək səviyyə yoxdur. Əgər
su olmasa, biz buna nail ola bilərikmi?”.

https://gulustan.info/2020/07/24/prezident-ilham-%C9%99liyev-b%C9%99zi-hallardasu-itkil%C9%99ri-50-faiz%C9%99-catir-bu-dozulm%C9%99zdir/
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“Transsərhəd yerüstü
və yeraltı suların idarə
olunması” üzrə İşçi
qrupun iclası keçirilib.
İyulun 17-də BMT-nin İnkişaf Proqramı və
Qlobal Ekoloji Fondun “Sərhədlərarası
razılaşdırılmış fəaliyyətlərin və dövlət
planlarının icrası vasitəsi ilə Kür çayı hövzəsi
boyunca Su Ehtiyatlarının İnteqrasiyalı İdarə
Edilməsinin inkişaf etdirilməsi”(Kür II)
Layihəsinin təşkilatçılığı ilə videokonfrans
formatında “Transsərhəd yerüstü və yeraltı
suların idarə olunması” üzrə İşçi qrupun 5-ci
iclası keçirilib.Tədbirdə Azərbaycan və
Gürcüstanın su sektorlarının müxtəlif
qurumlarını təmsil edən mütəxəssislərlə
yanaşı, Kür II layihəsinin Beynəlxalq
əlaqələndiricisi xanım Mary Metyuz və
Beynəlxalq ekspert Əhməd Əbusəid iştirak
ediblər.Görüşdə Azərbaycan və Gürcüstanda
müşahidə olunan su çatışmazlığı ilə əlaqədar
vəziyyət təhlil edilib. Çıxışçılar problemin
ciddiliyin nəzərə alaraq bu gün sudan
maksimum qənaətlə istifadənin vaciblyini
qeyd ediblər.“Sukanal” ETLİ-nin direktor
müavini Fərda İmanov “Su çatışmazlığı
şəraitində fəaliyyətlərin əsas istiqamətləri”
mövzusunda çıxış edərək bununla bağlı
“Azərsu” ASC tərəfindən görülən tədbirlər
haqqında məlumat verib.

http://www.sukanal.az/news/news-148/
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AZERTAG.AZ
Neftçalada içməli su probleminin
həlli istiqamətində təxirəsalınmaz
tədbirlər həyata keçirilir
Artıq bir müddətdir ki, Kür çayının suyunun azalması, eyni
zamanda, Xəzər dənizinin çaya doğru geriyə axması
nəticəsində Neftçala rayonu ərazisində içməli su problemi
yaranıb.AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, ilk dəfədir
ki, baş verən bu təbiət hadisəsi nəticəsində rayon əhalisi su
təminatda bir sıra çətinliklərlə üzləşiblər. Rayon mərkəzi də
daxil olmaqla, kənd və qəsəbələrdə insanların içməli suya
olan tələbatında, eyni zamanda, əkin sahələrinin və malqaranın suvarılması çətinləşib.Yaranmış vəziyyətlə bağlı
Neftçala Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən təxirəsalınmaz
tədbirlər həyata keçirilir. Bu məqsədlə rayonda Operativ
Qərargah yaradılıb.Əhalinin içməli su ilə təmin olunmasının
ən zəruri məsələ olduğu nəzərə alınaraq “Azərsu” ASC-nin
əməkdaşları Neftçalaya ezam olunub. İritutumlu (35 ton) iki
su maşını ilə qonşu Salyan rayonundan gün ərzində bir neçə
dəfə içməli su gətirilir. Kiçik tutumlu (5-10 ton) maşınlar
vasitəsilə həmin su qəsəbə və kəndlərə paylanır.Rayon
mərkəzində yerləşən binaların, eyni zamanda, məhəllələrin
hər birinə iritutumlu çənlər yerləşdirilib. Su maşınları
vasitəsilə növbəli şəkildə həmin çənlərə içməli su verilir və
əhali də bundan istifadə edir.Yay aylarında tələbatın
çoxluğunu nəzərə alaraq mümkün olan yerlərdə aparılan
geoloji-kəşfiyyat işlərindən sonra artezian quyuları qazılıb və
proses hazırda davam edir.Müxtəlif təşkilatlar, Milli Məclisin
deputatları, su şirkətləri tərəfindən artıq bir neçə dəfə rayona
içməli su gətirilib, daha çox yaşlı, əlil və bu kateqoriyadan
olan insanlara verilib. Bu işdə rayon könüllüləri də yaxından
iştirak edirlər.Problemin həlli istiqamətində ən vacib məsələ
rayona su xəttinin çəkilməsidir. Prezident İlham Əliyevin
müvafiq Sərəncamı ilə bunun üçün 5 milyon manat vəsait
ayrılıb. Artıq Salyan rayonu ərazisində yerləşən su
anbarından 44 kilometr uzunluğunda yeni xəttin çəkilməsi
həyata keçirilir. İşlərin daha da sürətlə irəliləməsi üçün bütün
zəruri tədbirlər görülür.

https://azertag.az/xeber/Neftchalada_ichmeli_su_probleminin_helli_is
tiqametinde_texiresalinmaz_tedbirler_heyata_kechirilir-1542081
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Səməd Seyidov:
"Vətəndaşların ən çox
müraciət etdiyi problemlər
suvarma ilə bağlıdır"
“Burada dəfələrlə deputat həmkarlarım
və mən təmsil etdiyimiz rayonların su
problemini qaldırmışıq”.APA-nın
məlumatına görə, bunu Milli Məclisin bu
gün keçirilən iclasında cari məsələlərin
müzakirəsi zamanı deputat Səməd
Seyidov deyib. O bildirib ki, Qənirə
Paşayeva, Ramil Həsən, Jalə Əliyeva
təmsil etdikləri rayonlarda olan suvarma
problemindən danışıblar: “Mənim təmsil
etdiyim Qazax rayonununda da bu
problem var. Vətəndaşların ən çox
müraciət etdiyi problemlər suvarma ilə
bağlıdır. Aidiyyəti qurumları bu məsələni
həll etməyə çağırıram. Artıq "Azərsu"ya
müraciət etmişik”.Spiker Sahibə
Qafarova bildirib ki, su problemi bütün
rayonların problemidir: “Bu, mənim
təmsil etdiyim Şəmkir rayonunda da var.
Bununla bağlı işlər görəcəyik”.

https://apa.az/az/daxili_siyaset/Smd-%20SeyidovVtndaslarin-n-cox-muracit-etdiyi-%20problemlr-suvarma-ilbaglidir-589616
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