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Görkəmli oftalmoloq alim, aka-
demik Zərifə xanım Əliyevanın da 
xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə tər 
güllər düzülüb. 

Daha sonra Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyi 
Şəhidlər xiyabanına gələrək ölkəmizin 
azadlığı və suverenliyi uğrunda 

mübarizədə canlarından keçmiş Vətən 
övladlarının xatirəsini ehtiramla yad, 
edib, “Əbədi məşəl” abidəsinin önünə 
əklil qoyublar. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyevin 2008-ci il fevralın 
20-də imzaladığı “Azərbaycan Respub-
likası avtomobil yolları işçilərinin peşə 
bayramının təsis edilməsi haqqında” 
Sərəncamından sonra hər il bu tarix av-
tomobil yolları işçilərinin peşə bayramı 
kimi qeyd olunur.

“Xalq qəzeti”

22 fevral – Avtomobil Yolları İşçilərinin Peşə Bayramı günü 
münasibəti ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 
İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədov və agentliyin rəhbərliyi Fəxri 
xiyabanı və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər. Fəxri xiyabanda 
xalqımızın ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və 
qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsi ehtiramla anılıb, məzarı önünə əklil 
qoyulub.

AAYDA-nın əməkdaşları Fəxri xiyabanı 
və Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişlər

Azərbaycan ilə Serbiya arasında hərbi-texniki sahədə 
əlaqələrin əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib

 � Azərbaycan Respublikası 
Müdafiə Sənayesi naziri Mədət 
Quliyev Əbu-Dabidə keçirilən 
“IDEX-2021” Beynəlxalq müdafiə 
sərgisinin ikinci günündə 
Serbiyanın Müdafiə naziri Nebojsa 
Stefanoviçin başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə görüşüb. 

Nazirlikdən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
görüşdə Azərbaycan ilə Serbiya arasın-
da hərbi-texniki sahədə əlaqələrin cari 
vəziyyəti və əməkdaşlığın perspektivləri 
geniş müzakirə edilib.

Mədət Quliyev nazirin diqqətinə 
çatdırıb ki, Müdafiə Sənayesi Nazir-
liyi ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli 
davamçısı Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə 2005-ci ildə 
silahlı qüvvələrimizin döyüş hazırlığının 
daim yüksək səviyyədə saxlanması 

məqsədilə yaradılıb.
Səmimi görüşdən məmnunluğunu 

bildirən nazir Nebojsa Stefanoviç 
Azərbaycan ilə Serbiya arasında hərbi-

texniki sahədə əməkdaşlığın bundan 
sonra da davam edəcəyinə əminliyini 
bildirib.

Görüş konstruktiv və qarşılıqlı anlaş-
ma şəraitində keçib.

Azərbaycanın Təhsil nazirinin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdədir

 � Azərbaycan 
Respublikasının 
Təhsil naziri Emin 
Əmrullayevin rəhbərliyi 
ilə nümayəndə 
heyəti Türkiyə 
Respublikasında 
səfərdədir.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, fevralın 22-də Ankarada 
Azərbaycanın Təhsil naziri 
Emin Əmrullayev və Türkiyənin 
milli təhsil naziri Ziya Selçu-
kun rəhbərliyi ilə heyətlərarası 
görüş keçirilib.

Görüşdən sonra nazirlər 
birgə mətbuat açıqlaması 
ilə çıxış ediblər. Qırx dörd 
günlük Vətən müharibəsində 
Azərbaycanın şanlı zəfər qaza-
naraq işğal altındakı torpaqla-
rını düşməndən azad etdiyini 
və bu haqq mübarizəsində 
Türkiyənin ölkəmizə siyasi 
mənəvi dəstək göstərdiyini 
xatırladan Emin Əmrullayev 

diqqətə çatdırıb ki, iki qardaş 
ölkə arasında digər sahələrdə 
olduğu kimi, təhsil sistemində 
də geniş əlaqələr mövcuddur. 
Hazırda Türkiyənin ali təhsil 
müəssisələrində 23 minə yaxın 
azərbaycanlı tələbə təhsil alır. 

Ötən həftə Ankarada 
keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq 
üzrə Hökumətlərarası Komissi-
yanın 9-cu iclasının yekununda 
“Azərbaycan Respublikası 
Hökuməti ilə Türkiyə Respub-

likası Hökuməti arasında peşə 
təhsili sahəsində əməkdaşlığa 
dair Protokol” imzalandığını xa-
tırladan azərbaycanlı nazir bu 
sənədin faydalı cəhətlərindən 
bəhs edərək əminliklə vurğu-
layıb ki, peşə təhsili sahəsində 
əmək bazarı üçün keyfiyyətli 
ixtisaslı kadrların hazırlanması 
üçün böyük imkanlar yaranıb. 

Ziya Selçuk Azərbaycanla 
Türkiyə arasında təhsil 

sahəsində əlaqələrin bun-
dan sonra daha da sürətlə 
genişlənəcəyinə əmin oldu-
ğunu ifadə edərək qarşılıqlı 
əməkdaşlıq əlaqələrinin 
genişlənməsi üçün fikir və 
düşüncələrini bölüşüb. 

“Azərbaycan Respublikası 
Hökuməti ilə Türkiyə Respub-
likası Hökuməti arasında peşə 
təhsili sahəsində əməkdaşlığa 
dair Protokol”un əhatəli 
olduğunu diqqətə çatdıran 
Ziya Selçuk bildirib ki, tərəflər 
protokolun icrası, 1993-cü 
ildən bəri Azərbaycanda 
mövcud olan türk məktəblərinin 
gələcəyi, o cümlədən Türkiyə 
Maarif Vakfının fəaliyyətinin 
tənzimlənməsi və s. məsələlər 
müzakirə olunub.

Sabir ŞAHTAXTI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri
Ankara

Heç də təsadüfi deyil ki, 
müqəddəs sayılan bayrama 
qədər keçirilən çərşənbələrin 
birincisi su ilə bağlıdır. 
Çünki su həyatın başlan-
ğıcı, canlılığın, yaşamağın 
əsas mənbəyidir. Su mifik 
təfəkkürlərdə olduğu kimi, 
gerçəklikdə də təbiətin oyan-
masına təkan verən başlıca 
qüvvədir. Su hər şeyin başlan-
ğıc nöqtəsidir.

Su çərşənbəsinin 
özünəməxsus özəllikləri var. 
Bu çərşənbəyə qədər evdə 
olan əşyalar su ilə təmizlənir. 
Bu çərşənbədə ocaq çatıl-
maz, şam yandırılmaz, gün 
dönəndən sonra qohum-qon-
şuya evdən nə isə verilməz. 
Çərşənbəyəcən evdəki ava-
danlıq, yorğan-döşək havaya 
verilər, təmizlənər.(Amma 
buna imkan, şərait də olma-
lıdır. Kənd yerlərində bu adət 
hələ qalıb). Evdəki cu qabları 

mütləq təzə su ilə doldurulma-
lı, stolun üstünə qrafində su 
qoyulmalıdır. 

Su çərşənbəsi mərasimində 
əvvələr dan yeri söküləndə 
camaat axar suyun üstə gedir, 
əl-üzlərini soyuq su ilə yuyar-
dılar. İnsanlar su üstündən 

atlanar, bir-birlərinin üstlərinə 
su atardılar. Əski adətlərə 
görə günəşin şəfəqdə görün-
düyü vaxtda onun şüalarının 
sığal çəkdiyi su daha təmiz, 
daha müqəddəs sayılardı. Bu 
suda yuyunan adam mütləq 
diləyinə çatardı. Belə hesab 

edirlər ki, Xızır peyğəmbərin 
dirilik çeşməsindən su içdiyi və 
Koroğlunun Qoşabulaqdan kö-
püklü su götürdüyü gün məhz 
ƏZƏL – SU ÇƏRŞƏNBƏSİ 
günü olmuşdur.

Xalqımız bayrama qədərki 
çərşənbələri adəti üzrə bütün 
ailə üzvləri ilə birlikdə qeyd 
edir. Həmin gün hamı bir-birilə 
– qohum-qonşu, dost-tanış –
çərşənbələşirlər (çərşənbələrini 
təbrik edirlər). Onlar arzularını 
bildirir, alqış edir, xoş sözlər 
deyirlər: “Su qədər ömrün 
olsun!”, “Aydınlığa çıxasan!”, 
“Həyatın su kimi təmiz olsun!”, 
“Su qədər pak olasan!” və.s. 
Uşaqlar isə günboyu sevinir, 
döyüşdürdükləri yumurtaların 
hesabını aparır, bir-birilərinə 
tapmacalar deyirlər.

Xalqımızın baharla 
əlaqədar gözəl adət-ənənələri 
çoxdur. Biz bunları yaşatmalı, 
gələcək nəsillərə ötürməliyik. 
Onsuz da şəhər mühitində, 
bina evlərində bunların çoxunu 
həyata keçirmək mümkün ol-
mur. Barı təfəkkürdə, yaddaş-
larda yaşadaq. Su çərşənbəniz 
mübarək olsun, dostlar! 

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Emin Əmrullayev türkiyəli həmkarı ilə ümumi və peşə təhsili 
sahəsində əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

Nazirlikdən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
günün ikinci yarısında təhsil naziri Emin 
Əmrullayev və Türkiyə Respublikasının 
milli təhsil naziri Ziya Selçuk arasında gö-
rüş keçirilib. Görüş zamanı ümumi və peşə 
təhsili sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın 
cari vəziyyəti və gələcək perspektivləri 
müzakirə olunub. Tərəflər arasında imza-
lanan “Azərbaycan Respublikası Hökuməti 
ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasın-
da peşə təhsili sahəsində əməkdaşlığa 

dair Protokol”un əhəmiyyəti xüsusi şəkildə 
vurğulanıb. 

Görüşün sonunda hər iki nazir mətbuat 
üçün açıqlamalar verib.

Fevralın 22-də nümayəndə heyəti, 
həmçinin Ankara Universitetində olub. 
Ankara Universitetinin rektoru Necdet 
Ünüvar ilə görüş zamanı təhsil naziri 
Emin Əmrullayev pandemiya dövründə 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universite-
ti, Azərbaycan Texniki Universiteti və 

Azərbaycan Texnologiya Universite-
tinin tələbələri üçün Ankara Universi-
teti tərəfindən bir sıra ixtisaslar üzrə 
məsafədən təhsilin təşkilinə görə rektor 
Necdet Ünüvara təşəkkürünü bildirib.

Nümayəndə heyəti universitetdə Xocalı 
soyqırımının növbəti ildönümünə həsr 
olunmuş tədbirdə də iştirak edib. Tədbir 
zamanı təhsil naziri Emin Əmrullayev, 
Ankara Universitetinin rektoru Necdet 
Ünüvar, Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri 
Xəzər İbrahim çıxış ediblər. 

Tədbirdə, həmçinin Ankara Universite-
tinin professoru, hüquq üzrə elmlər dokto-
ru Cavid Abdullazadə “Xocalıya akademik 
baxış” mövzusunda təqdimatla çıxış edib.

Günün sonunda Təhsil Nazirliyinin 
nümayəndə heyəti Milli Təhsil Nazirliyinə 
bağlı Ölçmə və Dəyərləndirmə Mərkəzini 
ziyarət edib və pandemiya dövründə 
təhsilin təşkilinə dair Türkiyə təcrübəsi ilə 
yerində tanış olmaq imkanını qazanıb.

Su çərşənbəniz 
mübarək

Şərqdə, o cümlədən, Azərbaycanda yazın gəlişi – Novruzun bayram 
edilməsinin dərin kökləri vardır və 3500 ildən çoxdur ki, bu milli bayram bütün 
atributları ilə və elliklə qeyd edilir. Təbiətin və könüllərin bayramı olan Novruza 
qədər təşkil edilən rituallar xalqımızın milli mənəvi dəyərlər sistemində önəmli 
yer tutmaqla dünyanın yaranışında iştirak edən dörd ünsürlə – Su, Od, Hava və 
Torpaq ilə əlaqələndirilir.

YAP İcra Katibliyində “Xilaskar İlham Əliyev” adlı 
kitabın videokonfrans formatında təqdimatı keçirilib

Tədbirdə çıxış edən Milli Məclisin sədr 
müavini, parlamentin İctimai birliklər və 
dini qurumlar komitəsinin sədri, professor 
Fəzail İbrahimli qeyd edib ki, “Xilaskar 
İlham Əliyev” kitabında xüsusi diqqət 
çəkən məqam qətiyyətli, hünərli, iradəli 
sərkərdə portretinin yaradılmasıdır. Aprel 
döyüşlərindən etibarən ötən müddət 
ərzində Azərbaycanın atdığı addımlar, 
dünyaya bəyan etdiyi fikirlər və digər 
məsələlər kitabda xronoloji ardıcıllıqla 
əksini tapıb. Elə məsələlər var ki, bu, 
Azərbaycan hüdudlarından kənara, 
dünyaya verilən mesajdır: “44 günlük 
müharibədən sonra Zəfər paradı keçi-
rildi. Orada ölkə Prezidenti İlham Əliyev 
kürsüdə bütün dünyaya bəyan etdi ki, biz 
qalib gəldik, haqq işimizi yerinə yetirdik. 
Beynəlxalq təşkilatların görə bilmədiyi işi 
gördük. Azərbaycanın dövlətçilik tarixi var 
və biz bu tariximizi, ədaləti, haqqı bərpa 
etdik”.

Kitabın sonuncu yazısının fəlsəfi, 
rəmzi məna daşıyan “Allahın evi – Ağdam 
məscidi” olduğunu deyən sədr müavini 
bildirib ki, zahirən elə görünür ki, Ali Baş 
Komandan bu məscidə sadəcə ziyarətə 
gəlib: “Amma bu tarixi səfərlə bütün 
müsəlman dünyasına bəyan edilir ki, 
məscid bizim ərazimizdə yerləşir, ancaq 
bura bütün müsəlmanların Allah evidir. Bu 
Allah evinə ermənilər tərəfindən edilən 
təcavüz bütün müsəlman evinə törədilən 
təcavüzdür”.

Fəzail İbrahimli vurğulayıb ki, bu 
kitab bizim döyüş şücaəti ənənələrimizin 
özümüzə qaytarılmasının tarixindən 
yazır, 200 ildir ermənilərin Azərbaycan 
xalqına qarşı törətdikləri cinayətlərin necə 
uğursuzluqla sonlandığından bəhs edir: 
“Kitabın ümumi qayəsində bir çağırış var: 
Ey Azərbaycan insanı, bil, düşün, dərk et 
və əməl et. 200 ildən artıq xristian ağuşu-
na sığınan, başımıza güllə və qumbara 
yağdıran, 12 aylıq təqvimin 10 ayında 
bizə qarşı faciə törədən düşməni məğlub 
etdik”.

Yeni Azərbaycan Par-
tiyasının İcra katibinin 
müavini, Dini Qurumlarla 
İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
sədri Mübariz Qurbanlı 
bildirib ki, xalqımızın Vətən 
müharibəsində qələbəsinə 
həsr olunan “Xilaskar İlham 
Əliyev” kitabının təqdimatının 
keçirilməsi üçün 22 fevral 
tarixinin seçilməsi təsadüfi de-
yil. Çünki ermənilərin Dağlıq Qarabağın 
Azərbaycandan qopardılması, torpaqları-
mızın işğalı ilə bağlı fitnəkarlıqlarına qarşı 
xalqımızın ayağa qalxması məhz 1988-ci 
ilin 22 fevralından başlayır.

Mübariz Qurbanlı qeyd edib ki, ulu 
öndər Heydər Əliyevin başlatdığı siyasət 
və bu siyasətin Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla davam etdirilməsi 
Ermənistanın hərbi təxribatı nəticəsində 
başlayan və 44 gün davam edən Vətən 
müharibəsində torpaqlarımızın azad 
olunmasını təmin etdi. Xalqımızın tarixinin 
parlaq və unudulmaz səhifələrindən birini 
təşkil edən bu şanlı qələbənin əsasında 
Prezidentin liderlik keyfiyyətlərindən irəli 
gələrək Azərbaycanın sosial-iqtisadi, 
siyasi, mədəni, hərbi sahələrdə, eyni za-
manda, xarici siyasətdə uğurları və xalq-
iqtidar birliyi dayanır. Vətən müharibəsi 
dövründə Ali Baş Komandan İlham 
Əliyev milli maraqları ifadə edən qətiyyətli 
siyasət yürütməklə özündə yüksək şəxsi 
keyfiyyətləri, milli dəyərləri və təcrübəli 
idarəetmə bacarığını birləşdirən lider 
olduğunu sübut etdi.

“Bu siyasət, torpaqlarımızın işğaldan 
azad edilməsi uğrunda mübarizə bizim 
şərəf tariximizdir. Bu tarixi qələmə almaq, 
təbliğ etmək, gənc və gələcək nəsillərə 
ötürmək olduqca vacibdir”, – deyən 
 Mübariz Qurbanlı bu  baxımdan “Xilaskar 
İlham Əliyev” kitabının əhəmiyyətindən 
söz açıb. Qeyd edib ki, dörd fəsildən ibarət 
olan kitabda mühüm istiqamətlər var. 
Prezident İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin aradan qaldırılması uğrun-
da diplomatik fəaliyyəti, həyata keçirdiyi 
ordu quruculuğu, Vətən müharibəsində 
ordumuzun uğurlu hərbi əməliyyatları, 
əsgərlərimizin qəhrəmanlıqları, torpaq-
larımızın azad olunması kimi tariximizi 
şərəfləndirən məqamlar burada öz 
mükəmməl əksini tapıb. Müəllif kitab-
da torpaqlarımızın azadlığı uğrunda 
mübarizənin salnaməsini yaradıb ki, bu 
da həm bu gün, həm də gələcək üçün 
əhəmiyyətlidir və dəyərlidir.

Mübariz Qurbanlı əmin olduğunu bil-
dirib ki, Azərbaycanın müstəqil qalibiyyət 
tarixinin geniş əhatə olunduğu dəyərli 
mənbə kimi “Xilaskar İlham Əliyev” kitabı 
həm siyasi-ideoloji məzmununa, həm də 
ədəbi-bədii dəyərinə görə böyük oxucu 
marağına səbəb olacaq.

Tədbirdə digər çıxış edənlər kitabla 
bağlı fikirlərini bildiriblər. Qeyd edilib ki, 
nəşrdə əsas istiqamət Azərbaycanın 
xilasına gedən yolun və 33 ildir davam 
edən münaqişəyə son qoyan qətiyyətli 
siyasətin izahıdır. Bu problemin həllində 
xilaskarlıq missiyasını həyata keçirən 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
fəaliyyəti kitabda geniş şəkildə təqdim 
olunur. Kitab bu böyük tarixi hadisəni 
izah etmək baxımından məntiqi struktura 
malikdir. Bildirilib ki, qələbə sevincləri “Xi-
laskar İlham Əliyev” kitabının ana xəttini 
təşkil edir. Həm də torpaqlarımızın azad 
olunması uğrunda aparılan mübarizənin 
bir salnaməsi kimi müharibənin canlı 
mənzərəsini özündə əks etdirir. 

Fevralın 22-də Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra 
Katibliyinin təşkilatçılığı ilə Milli Məclisin deputatı, 
“Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru, Əməkdar 
jurnalist Bəxtiyar Sadıqovun “Xilaskar İlham Əliyev” 
kitabının videokonfrans formatında təqdimatı 
keçirilib. Bu barədə AZƏRTAC-a Yeni Azərbaycan 
Partiyasından məlumat verilib.

Azərbaycan enerji və nəqliyyat sistemlərinin 
karbonsuzlaşdırılmasında BP ilə əməkdaşlıq edəcək

Nazirlikdən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, bu memorandum 
Azərbaycanın iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi, rəqabətli 
enerji bazarının yaradılması, 
təmiz ətraf mühit və “yaşıl 
artım” ölkəsi, BP-nin isə 
2020-ci ildə “xalis sıfır emis-
siya” hədəflərini elan etməsi 
kontekstində imzalanıb. 

Energetika naziri Pərviz 
Şahbazov deyib: “2030-cu 
ilə qədər istixana qazlarının 
tullantısının 35 faiz azaldılma-
sı, təmiz ətraf mühitə və yaşıl 
enerjinin payının istehsal və 
istehlakda artımına nail olun-
ması Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən ölkəmizin sosial-iqti-
sadi inkişafının prioritetlərindən 
biri kimi müəyyənləşdirilib. Bu 
gün ölkədə bərpaolunan enerji 
sahəsinin inkişafı, xüsusilə yaşıl 
enerji zonalarının yaradılma-
sına yüksək səviyyədə dəstək 
verilir. Xarici və yerli investorlar 
Azərbaycanı uzunmüddətli, 
dayanıqlı, ucuz və ekoloji 

cəhətdən təmiz enerji növləri ilə 
təmin etmək prosesinə dəvət 
edilir. Bu gün imzaladığımız 
sənəd neft-qaz sahəsində 
uzunillik strateji tərəfdaşımız 
BP ilə karbonsuzlaşdırma və 
bərpaolunan enerji layihələri 
üzrə əməkdaşlığımız üçün yeni 
imkanlar yaradır. Ümid edirəm 
ki, qlobal iqlim çağırışların-
dan irəli gələn müasir enerji 
trendlərinə transformasiya 
mərhələsində BP ilə birgə uğur-
lara imza ata biləcəyik”. 

BP-nin Azərbaycan, 
Gürcüstan və Türkiyə üzrə 
regional prezidenti Qəri 
Counz bildirib: “BP-nin və 
Azərbaycanın dayanıqlılıq 
üzrə müvafiq məqsədlərinə 
nail olmaq istiqamətində 
Energetika Nazirliyi ilə bu 
əməkdaşlıq imkanından çox 

məmnunuq. Bu gün imzaladı-
ğımız anlaşma memorandu-
mu BP və Azərbaycan üçün 
potensial olaraq tərəfdaşlıq 
imkanlarına aparan yeni 
əməkdaşlıq platforması 
təmin edir. BP təxminən 30 
ildir ki, Azərbaycanın enerji 
tərəfdaşıdır və inanırıq ki, 
şirkətin az karbonlu ener-
ji sahəsində öz biznesini 
əhəmiyyətli dərəcədə artır-
mağı, həmçinin nəqliyyat və 
rahatlıq üzrə təklif etdiyi 

xidmətləri transformasiya 
etməyi hədəflədiyi bir vaxt-
da Azərbaycanla uğurlu 
tərəfdaşlığımıza əsaslanan 
böyük potensial mövcuddur. 
BP bu yaxınlarda Hyus-
ton və Aberdin şəhərləri ilə 
tərəfdaşlığa başlayıb və biz 
bu anlaşma memorandumu-
nu imzalamaqla emissiyala-
rın azaldılmasına yönəlmiş 
təmiz enerji də daxil olmaqla 
inteqrasiya edilmiş enerji və 
nəqliyyat həlləri gətirmək 
məqsədilə Azərbaycanın regi-
onları və şəhərləri ilə də oxşar 
tərəfdaşlıq imkanlarını araşdır-
maq istəyirik”.

Memoranduma əsasən, 
fəaliyyətin həyata keçirilməsi 
məqsədilə “Rəhbər Komitə” 
və “İşçi Qrupu”un yaradıl-
ması, Azərbaycanın müvafiq 
region və ya şəhərləri üçün 
karbonsuzlaşdırma üzrə “Baş 
Plan”nın hazırlanması nəzərdə 
tutulur. “Baş Plan” təmiz 
enerji layihələri, az karbon-
lu nəqliyyat, yaşıl binalar, 
tullantıların idarə olunması, 
təmiz sənaye, təbii iqlim həlləri, 
inteqrasiyalı tərəfdaşlıqlar, 
həmçinin inteqrasiyalı və 
karbonsuzlaşdırılmış enerji və 
nəqliyyat sistemlərinin hazır-
lanması istiqamətlərini əhatə 
edəcək.

Fevralın 22-də Azərbaycan Respublikasının Energeti-
ka Nazirliyi və BP şirkəti iri miqyasda karbonsuzlaşdırıl-
mış və inteqrasiya edilmiş enerji və nəqliyyat sistemləri, 
o cümlədən, Azərbaycanın regionlarında və şəhərlərində 
bərpaolunan enerji layihələri üçün tələb olunan potensia-
lın və şəraitin qiymətləndirilməsi üzrə əməkdaşlıq etmək 
məqsədilə anlaşma memorandumu imzalayıb.

Təhsil naziri Emin Əmrullayev Türkiyəyə səfəri çərçivəsində 
fevralın 22-də ümummilli lider Heydər Əliyevin Ankara 
şəhərində yerləşən abidəsini ziyarət edib. Daha sonra Təhsil 
Nazirliyinin nümayəndə heyəti Ankarada fəaliyyət göstərən 
Heydər Əliyev adına məktəbi ziyarət edib, müəssisədə yaradı-
lan şəraitlə tanış olub.
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