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Astaralı şagird Massaçusets Texnologiya 
İnstitutunun təqaüdçüsüdür

Məlumat üçün deyim ki, ötən təhsil 
ilində mötəbər “Quacquarelli Symonds” 
xüsusi beynəlxalq təhsil təhlili quru-
munun dünya universitetləri reytinqinə 
görə, bu təhsil müəssisəsi 2021 və 
2022-ci illərdə 1300-ə yaxın universitet 
arasında bütün parametrlər üzrə 1-ci 
olub. 

Massaçusets Texnologiya İnstitutu-
nun çox sayda məşhur məzunu var. On-
lardan 85 nəfəri Nobel mükafatına layiq 
görülüb. İnstitutun ünlü məzunlarından 
Azərbaycan əsilli alim, qeyri-səlis 
məntiq nəzəriyyəsinin banisi Lütfi Zadə 
kimi tanınmış Kaliforniya Berkli Uni-
versitetinin professoru Lütfəli Rəhim 
oğlu Ələsgərzadəni xüsusi qeyd etmək 
lazımdır. Bu instituta sənəd verən hər 
20 abituriyentdən yalnız biri tələbə adını 
qazana bilir. İnstitutun təqaüdləri bütün 
təhsil xərclərini ödəmək üçün verilən 
böyük maliyyə vəsaitidir.

Astaraya ezamiyətim zamanı rayon 
icra hakimiyyəti başçısının birinci müa-
vini Allahverən Mahmudovun məsləhəti 
ilə Salmanın haqqında yazmaq üçün 
Pensər kəndinə getdim. Məktəbin 
direktoru harasa getmişdi. Bir müəllim 
gəlişimin səbəbini soruşdu. Salmanla 
maraqlandığımı bildirdim. 

– Mən elə Salmanın atasıyam, özüm 
də bu məktəbdə kimya müəllimiyəm, – 
dedi. Tanış olduq. Övladının uğuruna 
hamıdan çox sevinən Zaman Hüseynov 
fərəhlə bildirdi ki, bu, ilk növbədə, Astara 
təhsilinin qələbəsidir. 

Söhbət zamanı öyrəndim ki, Salman 
hazırda Bakıdadır, Təhsil Nazirliyinə 
çağrılıb. Həm də o, hazırda Beynəlxalq 
Olimpiadalara Hazırlıq Mərkəzində 
kimya fənni üzrə məşğələlərdə iş-
tirak edir. Zaman müəllim oğlunun 
2019–2020-ci tədris ilində keçirilmiş 

respublika fənn olimpiadalarında kimya 
fənni üzrə II yeri, növbəti ildə isə I yeri 
tutduğunu söyləyərək bildirdi ki, o, eyni 
zamanda, 10-cu sinifdə oxuyarkən həm 
Beynəlxalq Mendeleyev Olimpiadasının, 
həm də 52-ci Beynəlxalq Kimya Olim-
piadasının iştirakçısı olub. 2021-ci ildə 
Yaponiyada keçirilən 53-cü Beynəlxalq 
Kimya Olimpiadasında 3-cü yerə çıxa-
raq bürünc medal qazanıb. 

Hələ 4 yaşında olarkən Salmanın 
kitablara maraq göstərməsi, qismən 
oxumaq bacarığının olması ailəsini 
heyrətləndirirdi. Bunu öncə anası, son-
ralar isə onun sinif rəhbəri olan Samera 
Hüseynova hiss edib. Məktəbdə onunla 
da görüşdük. Dərsə tələsdiyindən ürək 
sözlərini qısaca ifadə elədi: “Salman 
uşaqlıqdan nəyinsə axtarışında idi. Hələ 
4 yaşında oxumağı öyrənmişdi, “Tumur-
cuq” qəzetini hecalarla oxuyurdu. Mən 
həm ana, həm də müəllimi kimi onun 
fitri istedadını hiss edirdim. O, elə hey 
oxuyurdu. Hələ kiçik yaşlarında 5-6-7-ci 
siniflərin dərsliklərinə maraq göstərirdi. 
Evdə hər tərəf kitabdır. O vaxtdan kimya 
fənni ilə maraqlanırdı”.

Ona kimya fənninin sirlərini atası 
öyrədib. Oğlunda bu fənnə sonsuz 
maraq olduğunu görən Zaman müəllim 
kimyadan ona ayrıca kurs da keçib. Sal-
man növbəti illərdə qatıldığı olimpiada-
ların hər birində qalib gəlib. 8-ci sinifdə 
oxuyarkən biologiya fənni üzrə 9-cu sinif 
şagirdləri arasında keçirilən Respublika 
Fənn Olimpiadasının qalibi olub. Sonra 
9-cu sinifdə kimya fənni üzrə bürünc, 
10-cu sinifdə isə yenə kimya fənni üzrə 
qızıl medala layiq görülüb. Beləcə, 
nailiyyətlərini artırıb. 

– Kimya fənni 7-ci sinifdən tədris 
olunur, – deyə Zaman müəllim bil-
dirdi. – Amma Salman hələ 5-6-cı 

siniflərdə oxuduğu vaxtlar artıq mənim 
universitetdən qalma dərsliklərimlə 
maraqlanırdı. Bir gün onu kimya sahəsi 
üzrə hazırlaşdırmağımı istədi. Sevinə-
sevinə razılaşdım və fərdi qaydada 
məşğul olmağa başladıq. Nəhayət, Sal-
man olimpiadaların iştirakçısı oldu. Ən 
böyük uğuru isə 2021-ci ildə Yaponiyada 
keçirilən 53-cü Beynəlxalq Kimya Olim-
piadasında 4 şagirddən biri kimi respub-
likamızı təmsil etməsi idi. Orada bürünc 
medala layiq görüldü. Sonra xaricdə 
təhsil alması üçün sənədlərini hazırlayıb 
göndərdik. Martın 14-ü səhər saatla-
rında isə bu xoş xəbər – Massaçusets 
Texnologiya İnstitutunun təqaüdünə 
layiq görülməsi xəbəri gəldi. Bizim üçün 
çox qürurvericidir. Həm valideyn, həm 
də müəllim kimi çox sevinirəm.

Məndən əvvəl Pensərə gedərək 
Salmanla görüşə bilən həmkarım İs-
mayıl Cəfərlinin dediyinə görə, Salman 
əldə etdiyi bu uğurlara və qazandığı 
təqaüdə görə həm valideynlərinə, həm 
də müəllimlərinə minnətdar olduğunu 
bildirib. Azərbaycanın ali məktəblərinə 
imtahansız qəbul olunmaq şansı qazan-
sa da, “Xaricdə təhsil” proqramına qo-
şulmaq istəyib. ABŞ-dan təklif gəlməsi 
onun lap ürəyincə olub: “Nəticələr açıq-
landıqdan sonra xarici universitetlərdən 
birinə qəbul olunmaq barədə düşünür-
düm. Sevinirəm ki, hazırda qəbul edildi-
yim Massaçusets Texnologiya İnstitutu 
dünyanın ən tanınmış təhsil ocağıdır”.

Salmanın uğurundan təhsil aldığı 
məktəb-litseyin pedaqoji kollektivi də 
hədsiz fərəh duyur. Müəllimlər dedilər 
ki, Salmanın tezliklə parlayacağını 
gözləyirdilər. Salman gələcəkdə kim-
yaçı kimi təkcə Astaranı deyil, bütün 
Azərbaycanı dünyada təmsil edəcək. 
Onun bu qələbəsi isə Astaranın ilk təhsil 
ocağı kimi bu il 110 illiyini qeyd edəcək 
Pensər 2 saylı tam orta məktəb-lisey 
üçün əsl töhfə oldu. Yeri gəlmişkən, 
Salmanın böyük qardaşı Tərlan da 
2020-ci ildə məktəbi qızıl medalla bitirib 
və hazırda Tibb Universitetinin “Müalicə 
işi” fakültəsində təhsil alır. Salmansa 
kimya ilə kompüter mühəndisi olmaqda 
qərarlıdır. 

Belə xoş təəssüratlarla Asta-
radan qayıdınca onu da öyrəndim 
ki, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat 
Nazirliyində Massaçusets Texnologi-
ya İnstitutunun təqaüdçüsü Salman 
Hüseynovla görüş keçirilib. İştirakçılar 
şagirdi böyük uğuru münasibətilə təbrik 
ediblər. Qeyd olunub ki, Azərbaycan 
gənclərinin bu kimi uğurlara imza atması 
qürurvericidir və gəncliyimizin yüksək 
intellektual potensiala malik olduğunu 
göstərir. Görüşdə Salman Hüseyno-
va gələcəkdə nazirliyin qurumlarında 
təcrübə keçmək imkanı yaradılacağı 
bildirilib və onun ölkəmizin rəqəmsal in-
kişafına öz töhfəsini verəcəyinə əminlik 
ifadə olunub.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Zakir Fərəcov Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin 
təbriklərini və xoş arzularını qəhrəman 
zabitə çatdırıb və ona qiymətli 
hədiyyələri təqdim edib. İftixarla vurğu-
lanıb ki, Vətən müharibəsində düşmənin 
məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş 

döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman 
xüsusi olaraq fərqləndiyinə görə İzzət 
Balacayevə Prezidentin sərəncamına 
əsasən "Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı" 
adı verilib. O, həmçinin Cəbrayılın, 
Füzulinin, Xocavəndin, Kəlbəcərin azad 
olunmasına görə və “Şücaətə görə” 
medalları ilə təltif olunub. Toy məclisində 
qeyd olunub ki, Ali Baş Komandanın 
vurğuladığı kimi, bu tarixi qələbəyə görə 
hər birimiz şəhidlərimizə, qazilərimizə 
borcluyuq.

İzzət Balacayev 1993-cü il dekab-
rın 14-də Qax şəhərində dünyaya 
göz açıb. Bu şəhərdəki 5 nömrəli tam 
orta məktəbdə təhsil alıb. Doqquzun-
cu sinifdən isə C.Naxçıvanski adına 
Hərbi Liseyə daxil olub. Liseydən sonra 
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali 
Hərbi Məktəbində hərbi təhsilini davam 
etdirib. 2017-ci ildə leytenant rütbəsində 
xüsusi təyinatlı hərbi hissədə xidmətə 
başlayıb. Gənc zabit kimi bir il son-
ra Türkiyədə 4 aylıq təkmilləşdirmə 
kursu keçib. 2019-cu ildə baş leytenant 
rütbəsini alıb. Eyni zamanda, o, həmin il 
dost Pakistanda “Səhrada döyüş” hərbi 
təlim kursunun iştirakçısı olub.  2020-ci 
ilin sentyabrında başlanan Vətən 
müharibəsinin ilk günündən cəbhədə 
olan igid həmyerlimiz daim ön xətdə vu-
ruşub. Hələ müharibənin ilk günlərində 
cəsur bölük komandirinin göstərdiyi 
igidliyə görə təltif edilməsi barədə ko-
mandanlığın təqdimatı olub.

Yeri gəlmişkən, İzzətgil hərb 
sənətinə könül verən nəsil kimi tanınır-
lar. Böyük qardaşı Bəhruz 17 ildir ki, Si-
lahlı Qüvvələrin sıralarında xidmət edir. 
Qəhrəman qardaşının toyunda bəlkə 
də hamıdan çox o sevinirdi. Əmisi oğlu, 
İkinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi, 
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, 
həmçinin Suqovuşanın və Kəlbəcərin 
azad olunmasına görə medallara 
layiq görülmüş Elgün İzzətzadənin isə 
həmin gün ruhu xeyli şad idi ki, özü toy 
üzünə həsrət qalsa da, barı İzzət bu 

xoşbəxtliyə qovuşdu. 
Toyun çal-çağırına baxmayaraq, 

İzzət özünü barıt qoxulu xatirələrə 
dalmaqdan saxlaya bilmirdi. Şəhid əmisi 
oğlunun və döyüş dostlarının gülümsər 
çöhrələri gözləri önündə canlanırdı.

...Şuşa istiqamətində ağır döyüşlər 
gedirdi. Xüsusi təyinatlılar, həmişəki 

kimi, yenə öndə idilər. Hər tərəf minalan-
mışdı, ani diqqətsizlik faciə ilə sonlana 
bilərdi. Ordumuzun qorxmaz və ayıq-sa-
yıq əsgərləri inadla Şuşaya can atırdılar. 
Baş leytenant İzzət Balacayevin bölüyü 
Şuşaya kimi 5 kilometr məsafəni qət 
etməli idi. Hücum əmrini alan bölük 
oktyabrın 28-də hərəkətə keçdi. İzzətgil 
qartal kimi düşmənin üstünə şığıyırdılar. 
Onlar ermənilərin müqavimətini qıra-
qıra xeyli irəlilədilər. Təəssüf ki, döyü-
şün ən gərgin anlarından birində düz 
əsgərlərimizin yaxınlığında güclü mərmi 
partlayışı oldu. Şuşa fatehlərindən bir 
neçəsi orada həyatını itirdi. Baş leyte-
nant İzzət Balacayev isə ağır yaralandı, 
sağ ayağının üçdə birini itirdi. Təxliyə 
olunaraq hospitala göndərildi və üç dəfə 
ağır cərrahi əməliyyat edildi. 

Ötən il İzzətin haqqında bizim 
qəzetimizdə oçerki dərc olunmuş jurna-
list Xavər Əfəndiyeva qəhrəmanın şəxsi 
xarakter cizgilərini hərtərəfli göstərib: 
“ Özü haqqında danışmağı sevməyən 
İzzət dedi ki, dövlətimiz hər zaman 
öz əsgərinin yanındadır: “Mən bunu 
dəfələrlə hiss etdim. Müalicə olunduğum 

müddətdə Ali Baş Komandan üç dəfə 
bizə baş çəkib. Hər bir əsgər və zabitin 
sağlamlığının bərpası üçün lazım olan 
nə varsa, dövlətimiz onu edib. Mənim 
ayağıma da ən müasir protez qoyulub, 
rahat gəzirəm. Dövlət məni mənzillə də 
təmin edib. Müzəffər Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin şərəfli zabiti adını bu gün 
də daşıyıram. Nə qədər yaşasam, o 
qədər borcluyam Vətənimə, dövlətimə.”

Həmkarımız Xavər xanım oçerkini 
belə bitirmişdi: “Onun evlənmə çağı-
dır. Ailə qurmaq, özü kimi igid oğul 
böyütmək Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı 
İzzət Balacayevin də haqqıdır. 
Qəhrəmanımıza gələcək ailə həyatında 

səadət, işlərində uğurlar diləyirik. Kim 
bilir, bəlkə bir gün onun doğma balası 
da bu yolu seçəcək, atası kimi zabit 
adını şərəflə daşıyacaq”... 

İndi budur, biz İzzətin toyu haqqın-
da yazırıq. Sona adlı qızla ailə qurur. 
Sona xanım elin fədakar qızı kimi məhz 
Vətən müharibəsi qazisi İzzətə könül 
verib və hər əzaba qatlaşmağı göz 
önünə alıb. Novruz bayramı günlərində 
toya mübarəkbadlığa gələnlər bəylə 
gəlinə ən xoş arzularını çatdırdılar. 
Bəyin hərbçi dostları da bu günə onun 
əzizlərindən az sevinmirdilər. Vətən uğ-
runda döyüşlərdə hər iki ayağını itirmiş 
qazi dostunun əlil arabasında qol qaldı-
rıb İzzətlə birgə oynaması isə toyun ən 
kövrək və unudulmaz anlarından idi. Bir 
daha əmin olduq ki, “Odlu cəbhələrdə 
möhkəmlənmiş dostluq və qardaşlıq 
ömürlük olur”, – deyənlər yanılmırlar. 

Qoy, sevinciniz, səadətiniz də ömür-
lük olsun, qəhrəman! 

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Fövqəladə Hallar Nazirliyi Bakı Avrasiya 
Universitetində yanğın-taktiki təlim keçirib

Fövqəladə Hallar Nazir-
liyinin Dövlət Yanğından 
Mühafizə Xidməti (DYMX) 
tərəfindən Bakı Avrasiya 
Universitetində “Yüksək 
saylı çağırışla yanğınların 
söndürülməsi” mövzu-
sunda yanğın-taktiki təlim 
keçirilib.

Təlimin keçirilməsində 
məqsəd DYMX-nin Bakı 
qarnizonunun yanğın-
dan mühafizə hissə və 
bölmələrinin şəxsi heyətinin 
yüksək saylı çağırış üzrə 
yanğınların söndürülməsi 
bacarıqlarının daha da 
artırılması, əməliyyat 
şəraitinin operativ qayda-
da qiymətləndirilməsi, cəlb 
olunan texnikaların qarşı-
lanması və yönləndirilməsi, 
rabitə və arxa sahənin təşkil 
olunması, yanğınla mübarizə 
tədbirləri zamanı texniki 
təhlükəsizlik qaydalarına 

riayət edilməsi, təxliyənin 
təşkili və digər zəruri döyüş 
hərəkətlərinin aparılması 
qaydaları üzrə vərdişlərinin 
təkmilləşdirilməsi olub.

Təlimə Bakı şəhərinin 
Nərimanov, Binəqədi, Nəsimi, 

Nizami rayonlarının və 1 
saylı Xüsusi Təyinatlı Yan-
ğından Mühafizə hissələrinin 
qüvvələri cəlb olunub.

Təlim zamanı yüksək 
saylı çağırışla “hadisə 
yerinə” operativ yetişən 

yanğınsöndürmə qüvvələri 
universitetin 3-cü və 4-cü 
mərtəbələrində “köməksiz 
vəziyyətdə qalan” 
tələbələri xüsusi xilasetmə 
vasitələrindən istifadə 
etməklə “xilas ediblər”. 
Həmçinin 2-ci mərtəbədə baş 
vermiş şərti yanğın yan-
ğından mühafizə bölmələri 
tərəfindən qısa müddətdə 
“söndürülüb”.

Uğurla həyata keçirilən 
təlimdən sonra Dövlət 
Yanğından Mühafizə 
Xidmətinin Yanğınsöndürmə 
qərargahının rəisi, daxili 
xidmət polkovniki  Xudat 
Nəbiyevin iştirakı ilə 
əməkdaşların yanğın-taktiki 
təlim zamanı fəaliyyətləri 
müzakirə olunub, peşə 
hazırlığının daha da 
təkmilləşdirilməsi üçün müva-
fiq tapşırıqlar verilib.

“Xalq qəzeti”

Mart ayının ortalarında ölkə mediasında Astara rayonunun Pensər 
kəndindəki Z.Əhmədzadə adına 2 nömrəli məktəb-liseyin şagirdi 
Salman Hüseynovun dünyanın ən tanınmış ali təhsil ocaqlarından 
olan Massaçusets Texnologiya İnstitutunun (MIT) təqaüdünü qa-
zanması barədə xəbərlər geniş yayılmışdı. Bildirilirdi ki, Koreyanın, 
Sinqapurun dövlət universitetlərinə və Amerikanın 5 universitetinə 
sənədlərini göndərən Salman məhz Massaçusets Texnologiya İnstitu-
tuna qəbul olunub. 

Sumqayıtdakı şadlıq saraylarından birində Vətən Müharibəsi 
Qəhrəmanı, qazi İzzət Zakir oğlu Balacayevin toy mərasimi keçirilib. 
Toyda şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, digər rəsmilər, 
qəhrəmanın döyüş dostları da İzzətin sevincinə şərik olub, öz 
iştirakları ilə məclisə xüsusi rəng qatıblar.

Ədəbiyyat Muzeyində Elm Gününə 
həsr olunan tədbir keçirilib

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində 
Elm Gününə həsr olunan elmi sessiya keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan muze-
yin baş direktoru, akademik Rafael 
Hüseynov Prezident İlham Əliyevin 
2018-ci il 9 aprel tarixli sərəncamı ilə 
martın 27-nin Azərbaycanda Elm Günü 
elan olunduğunu bildirib. Bu günün 
1945-ci il 27 mart tarixində Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının təsis olundu-
ğu günə təsadüf etdiyini deyən alim 
AMEA-nın yaradılması tarixindən söz 
açıb. R. Hüseynov indiki Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının təməlinin 
1923-cü ildə Nəriman Nərimanovun 
təşəbbüsü ilə yaradılmış Azərbaycanı 
Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinə 
söykəndiyini deyib və AMEA-nın yara-
dılması tarixinin məhz həmin ilə əsasən 
müəyyənləşdirilməsinin əhəmiyyətinə 
toxunub. 

Daha sonra baş direktor 
“Azərbaycan düşüncə mühitində elm 
və poeziyanın vəhdəti” mövzusunda 
məruzə ilə çıxış edərək Azərbaycan 

ədəbiyyatının tarixi təşəkkül dövründə 
onu yaradan fikir, irfan sahiblərinin 
şeir sənəti ilə yanaşı, elmin müxtəlif 
sahələrinin də mahir bilicisi olduğu-
nu qeyd edib. “Azərbaycan tarixən 
əhali sayına və ərazisinə görə digər 
böyük dövlətlərlə müqayisədə, daha 
kiçik ölkələr sırasına daxil olması-
na baxmayaraq hər zaman öz elmi, 
mədəniyyəti və s. ilə dünyanın nəbz 
vuran dövlətlərdən biri olmuş, apa-
rıcı mərkəzlərdən birinə çevrilmiş-
dir”, – deyə bildirən alim ölkəmizə bu 
şöhrəti gətirənlər arasında Azərbaycan 
alimlərinin xüsusi yerə sahib oldu-
ğunu diqqətə çatdırıb. R.Hüseynov 
Azərbaycanın hələ orta əsrlərdə elm, 
ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənət 
sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərdən 
ətraflı bəhs edib. 

Akademikin sözlərinə görə, tarix 
boyunca elm Azərbaycan insanını 
yönəldən, cəmiyyətimizi tanıdan və 

şöhrətli edən bir güc olaraq hər za-
man ön sırada dayanıb. Azərbaycan 
tarix içərisində doğan mədəni poten-
sialı, böyük elmi irsi, yetişdirdiyi dahi 
şəxsiyyətlər ilə özündən ərazi və əhali 
baxımından böyük olan dünya xalqları 
ilə eyni sırada dayanmaq qüdrətinə 
malikdir. 

“Azərbaycan xoşbəxtdir ki, XXI 
yüzillikdə onun AMEA kimi bir elm 
məbədi fəaliyyət göstərir”, – deyən 
R.Hüseynov qeyd edib ki, elmin yaradı-
cılarının doğulduğu hər bir günü “elmin 
günü” hesab etmək olar.

Baş direktor çıxışının sonunda elm 
yolunda xidmət göstərən hər kəsi Elm 
Günü münasibətilə təbrik edib, onlara 
yeni nailiyyətlər arzulayıb. 

Tədbirdə, həmçinin muzeyin Elmi in-
kişaf və tədris layihələri şöbəsinin müdiri 
professor Kamil Allahyarovun “Elm və 
poeziya; oxşar və fərqli cəhətlər” möv-
zusunda məruzəsi dinlənilib.

Qabil YUSİFOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

 Vətən Müharibəsi 
Qəhrəmanının möhtəşəm toyu 

Güclü küləyin Şamaxıda 
elektrik təsərrüfatına vurduğu 

ziyan aradan qaldırılıb
Martın 27-də Şamaxıda gecə saatlarından 

başlayan güclü külək bu gün də davam edib və 
bir sıra fəsadlara səbəb olub.

Rayon fövqəladə hallar komissiyasından  AZƏRTAC-ın 
bölgə müxbirinə bildirilib ki, güclü külək nəticəsində 
Şamaxıda iri gövdəli bir neçə ağac elektrik xətlərinin və 
transformatorların üzərinə aşıb. Nəticədə, şəhərə elektrik 
enerjisinin verilişində qısa fasilələr yaranıb.

Aidiyyəti qurumların müdaxiləsi nəticəsində enerji 
təminatındakı problemlər qısa müddətdə aradan qaldırılıb. 
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