13 may 2022-ci il, cümə

Uşaqlar üçün “Şuşa yolu –
zəfər yolu” kitabı çapdan çıxıb

Lerik rayonunda, zümrüd meşələrin əhatəsində cənnəti xatırladan Bibihoni kəndində
sadə kəndli həyatı yaşayan Qəhrəman Həşimovun ailəsində 1989-cu il aprelin 13-də
bir oğlan uşağı dünyaya gəlir. Aylar keçir, illər dolanır, adını Tərzan qoyduqları körpə
Azərbaycanın narahat günlərindən, ermənilərin Qarabağda törətdikləri vəhşiliklərdən
xəbərsiz, ata-ana qayğısı ilə bəxtəvər uşaqlığını yaşaya-yaşaya böyüyür. 1992-ci ilin
sonlarına yaxın cəbhədə vəziyyət ağırlaşanda bir çox həmvətənləri kimi atası Qəhrəman
Həşimov da 4 yaşlı Tərzanı və ailənin digər üzvlərini həyat yoldaşı Gülçöhrə xanıma əmanət
edib könüllü cəbhəyə yollanır. Müharibə atəşkəslə bitir. Amma torpaqlar erməni işğalında
qalır. Qəhrəman kişi isə: “Demək, müharibə hələ bitməyib, savaş nə vaxtsa, mütləq yenidən
başlayacaq” – deyə, düşünür. Amma gözlənilən o müharibəni onun oğlu Tərzan kimi
yüzlərlə Azərbaycan əsgər və zabitinin aparacağını, xilaskarlıq missiyasını onların yerinə
yetirəcəklərini ağlına belə gətirmir…

“Göyərçin” kitabxanası seriyasından şair,
filologiya elmləri doktoru, professor, Əməkdar
mədəniyyət işçisi Rafiq Yusifoğlunun “Şuşa yolu
– zəfər yolu” adlı kitabı işıq üzü görüb. Ulu öndər
Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyasını layiqincə
davam etdirən Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
Qarabağ torpağının işğaldan azad olunmasına və
dağların tacı olan şəhərin 270 illiyi münasibətilə
elan olunmuş “Şuşa ili”nə həsr edilən kitabda
doğma yurd yerlərimiz və onların uğrunda canından,
qanından keçən igidlərimiz haqqında hekayə və
nağıllar toplanıb.
Kitab ulu öndərin və
Azərbaycan Prezidentinin əzəli
torpaqlarımız olan Qarabağ
və Şuşa haqqında fikirlərindən
gətirilən sitatlarla başlanır. “Zəfər
yolu – gəzəlliyə səfər yolu”,
“Şuşadan gələn azan səsi”,
“Zəfər yallısı”, “Qələbə simvolu”,
“Səkkizin nağılı”, “Qubadlıdan
gətirilən bir ovuc torpaq” və
sair bölmələrdə maraqlı yazılar
toplanıb.
“Zəfər yallısı”nda oxuyuruq: “
Hər yaz doğma insanların yolunu
ümidlə gözləyən xarıbülbüllər
bu payız da öz çiçək qoşunlarını
torpağın altına çəkib mürgüyə

getmişdilər. Birdən elə bil
möcüzə oldu. Çiçəklər doğma
bir hənir, səs eşitdilər yerin
üstündən. Elə bildilər yenə
yuxu görürlər. Ancaq bu yuxu
o biri yuxulara bənzəmirdi.
Bu yuxu həqiqət idi… Qara
zurna ildırım kimi şaqqıldayırdı
Şuşanın dumanlı dağlarının
üstündə. Azərbaycan əsgərləri
Cıdır düzündə “Yallı” gedirdilər.
Onların ayaqları altından elə
bil qələbə, zəfər qığılcımları
qopurdu. Bu qığılcımlar sönən
ocaqları yenidən yandırırdı
Qarabağda. Bütün Şuşa
xoşbəxtlik nuru içində bəxtəvərlər

bəxtəvərinə dönmüşdü. Payız
çiçəklərinin ləçəyində xoşbəxtlik
şehi bərq vururdu… Ruhlar birbirinə qoşulub bu Zəfər yallısının
tamaşasına tələsirdilər”.
Kitaba daxil edilmiş “Şuşaya
dönən heykəllər”, “Uşaqlığa
gedən avtobus” kimi hekayələri
həyəcansız oxumaq mümkün
deyil. Toplu zövqlə tərtib olunub.
Yazılar sadə, səlis dili, obrazlı
bənzətmələri ilə diqqət çəkir.
Xatırladaq ki, tanınmış

şair Rafiq Yusifoğlunun ötən il
Qarabağ mövzusunda “Zəfər
dastanı” adlı poetik salnaməsi
də çap olunmuş və maraqla
qarşılanmışdır. Onun bu dəfə
uşaqlar üçün yazdığı “Şuşa yolu
– zəfər yolu” kitabının balaca
oxucuların zövqüncə olacağına
inanırıq.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Azərbaycanda
həssas vəziyyətdə
olan miqrantlara
yardımlar göstəriləcək

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının (BMqT)
Azərbaycan Nümayəndəliyi “Azərbaycanda həssas
vəziyyətdə olan əcnəbi miqrantlara BMqT-nin
COVID-19 Qlobal Strateji Hazırlıq və Yardım Planı
çərçivəsində dəstəyin göstərilməsi” layihəsi ilə
əlaqədar ehtiyacı olan miqrantlara müvəqqəti mənzil
təminatı, ərzaq, qeyri-qida məhsulları, geyim, eləcə
də tibbi və sənədləşmə istiqamətləri üzrə yardımların
göstərilməsini planlaşdırır.
Dövlət Miqrasiya
Xidmətindən verilən məlumata
görə yardımlar aşağıdakı
şəxslər üçün nəzərdə tutulub:

Qeyri-qanuni vəziyyətdə
olan miqrantlar (vizasının vaxtı
bitən, şəxsi sənədlərinin vaxtı
bitən);

“SUMQAYIT SƏNAYETİKİNTİ
AVTONƏQLİYYAT” ASC-nin

2021-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı
manatla
AKTİVLƏR

2021-ci il

2020-ci il

120190.29

120190.29

120190.29

120190.29

Uzunmüddətli aktivlər
Qeyri-maddi aktivlər
Torpaq, tikili və avadanlıqlar
Daşınmaz əmlaka investisiyalar
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Ağır iqtisadi vəziyyətdə
yaşayanlar;
Qida/qeyri-qida
məhsullarına, sığınacağa ehtiyacı olanlar;
İşsiz aşağı ixtisaslı əməkçi
miqrantlar;
Aztəminatlı miqrantlar
(ölkədə müəyyən edilmiş yaşayış minimumuna istinadla);
Çətin vəziyyətdə olan
əcnəbi tələbələr;
Sığınacaq müraciətinə imtina almış şəxslər.
Qeyd olunan miqrant kateqoriyalarına və həssaslıq meyarlarına uyğun gələn şəxslər
yardımdan faydalanmaq üçün
aşağıdakı əlaqə vasitələrini
istifadə etməklə müsahibə

Ehtiyatlar

2089.88

2089.88

257316.70

263631.00

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 147.64

1450.79

Sair qısamüddətli aktivlər

25387.56

29320.71

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

288874.93

292559.23

CƏMİ AKTİVLƏR

409065.22

412749.52

Ödənilmiş nominal (nizamnamə)
kapital

214881,20

214881.20

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
Kapital

Kapital ehtiyatları

87907,67

87907.67

Bölüşdürülməmış mənfəət
(ödənilməmiş zərər)

364.38

3990.00

CƏMİ KAPİTAL

303153.25

306778.87

428.56

564.91

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ
ÖHDƏLİKLƏR
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə
öhdəliklər
Qısamüddətli kreditor borcları

99817.17

103729.50

Qısamüddətli öhdəliklər

5666.24

1676.24

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ
ÖHDƏLİKLƏR

105911.97

105970.65

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

105911.97

105970.65

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

409065.22

412749.52

Mənfəət və zərər haqqında hesabat
(xərclərin xüsusiyyətləri üzrə)
Satış

35971.70

52123.33

Sair əməliyyat gəlirləri

19647.00

23590.00

İşçi heyəti üzrə xərclər

15000.00

16544.00

40235.14

54939.47
4200.00

Amortizasiya xərcləri
Sair əməliyyat xərcləri

29.86

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

383.56

Mənfəət vergisi

19.18

210.00

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

364.38

3990.00

Bazis hər bir səhmin mənfəəti

0.003391

0.037137

Qeyd – 2021-ci il yanvarın 1-dən dekabrın
31-dək olan dövr üzrə maliyyə hesabatlarının
düzgünlüyünün auditi sərbəst auditor
Ş.Y.Gülməmmədov tərəfindən 2022-ci il
yanvarın 12-dən 14-dək aparılmış və müvafiq
rəy verilmişdir. Əlaqə telefonu- 051-271-32-45.

üçün müraciət edə bilərlər:
Elektron qeydiyyat forması
Qeydiyyat formasının
BMqT-nin aşağıda ünvanları
göstərilən ofislərində də doldurulması mümkündür.
Qeyd olunub ki, sözügedən
yardımlar Azərbaycan
vətəndaşlarına, Azərbaycanda
daimi yaşama icazəsi və qaçqın statusu olan şəxslərə şamil
edilmir.
Yardımdan yararlana
biləcək şəxslərə dair yekun
qərar BMqT-nin Azərbaycan
nümayəndəliyində keçiriləcək
müsahibə əsasında veriləcək.

“Xalq qəzeti”

“Finex Kredit” BOKT ASC səhmdarlarının nəzərinə!
14 iyun 2022-ci il saat 12.00-da
Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi 11
nömrəli ünvanda yerləşən “Finex
Kredit” BOKT ASC-nin baş ofisində
cəmiyyətin səhmdarlarının illik
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. 2021-ci ilin yekunlarının
müzakirəsi.

Qısamüddətli aktivlər
Qısamüddətli debitor borcları

11

S.11.

2. 2021-ci ilin maliyyə
yekunlarına aid müstəqil auditor
tərəfindən aparılmış auditin
nəticələrinin təsdiqi.
3. 2022-ci il üzrə şirkətin inkişaf
perspektivləri.
4. Digər məsələlər.
Bütün səhmdarların iştirakı
vacibdir.

İdarə heyəti

“Qusar Aqrotexservis” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
25 iyun 2022-ci il saat 16.00da “Qusar Aqrotexservis” ASC
səhmdarlarının növbəti illik ümumi
yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələ:

“Mingəçevir
Ağac Emalı” ASC
səhmdarlarının
nəzərinə!

1. 2021-ci ilin maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin müzakirəsi.
Telefon- (050) 250-40-01.
Ünvan- Qusar şəhəri, N.Şərifov
küçəsi 19.

“Kəpəz Mehmanxana”
ASC səhmdarlarının
nəzərinə!

27 iyun 2022-ci il saat 15.00-da
“Mingəçevir Agac Emalı” ASC
səhmdarlarının növbəti illik ümumi
yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2021-ci il üzrə
maliyyə hesabatının və illik maliyyə
balansının təsdiq edilməsi.
2. Cəmiyyətin icra orqanının,
müşahidə şurasının və maliyyə-təftiş
müfəttişinin seçilməsi.
3. Digər məsələlər.
Səhmdarlar gündəlikdəki
məsələlərə aid sənədlərlə tanış
olmaq üçün iş günləri saat 10.00-dan
13.00-dək cəmiyyətin icra orqanına
müraciət edə bilərlər.
Əlaqə telefonu- 050-382-00-20.
Ünvan- Mingəçevir şəhəri, Gəncə
şossesi 8.

27 iyun 2022-ci il saat
 0.00-da “Kəpəz Mehmanxana”
1
ASC səhmdarlarının növbəti illik
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2021-ci il
üzrə maliyyə hesabatının və
illik maliyyə balansının təsdiq
edilməsi.
2. Cəmiyyətin icra orqanının,
müşahidə şurasının və maliyyə təftiş müfəttişinin seçilməsi.
3. Digər məsələlər.
Səhmdarlar gündəlikdəki
məsələlərə aid sənədlərlə tanış
olmaq üçün iş günləri saat
10.00-dan 13.00-dək cəmiyyətin
icra orqanına müraciət edə bilərlər.
Əlaqə telefonu022-266-60-13.
Ünvan- Gəncə şəhəri, Cavad
Xan küçəsi 1.

İdarə heyəti

İdarə heyəti

Şöhrətin əbədiyyət
zirvəsində
…2006-cı ildə orta təhsilini başa
vurandan sonra ali məktəbə daxil ola
bilməyən Tərzan 2007-ci ilin martında
həqiqi hərbi xidmətə yola düşür. Daxili
İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının
Gəncə şəhərində yerləşən “N” saylı
hərbi hissəsində xidmət edir. 2008-ci
ilin oktyabrında hərbi xidmətini başa
vurub evə qayıdır və bir müddət
kənddə qalır. Sonra isə hərbçi olmaq
qərarına gəlir.
Beləliklə, Tərzan 2009-cu ildə
Müdafiə Nazirliyinin 6 aylıq gizir
hazırlığı kursuna qəbul edilir, 
2010-cu ilin martında kursu uğurla
bitirib gizir rütbəsi alır. Əvvəlcə Gəncə
şəhərində, sonra isə Goranboy
rayonunda yerləşən “N” saylı
hərbi hissədə motoatıcı tağımın
komandirinin müavini vəzifəsində
xidmətə başlayır. Tərzan 2010-cu
ilin dekabrından çoxdan arzusunda
olduğu Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin
təlim kursuna cəlb edilir. Gərgin və
çətin təlimləri uğurla keçib kursu
bitirəndən sonra erməni dilini
mükəmməl öyrəndiyindən rabitəçi
kimi fəaliyyət göstərir.
Tərzanın hərbçi peşəsini
öz həyatının əsas qayəsinə
çevirməsi, daim döyüş bacarıqlarını
təkmilləşdirməsi, silah növlərinin hər
biri ilə yüksək səviyyədə davranması
komandirlərin diqqətindən yayınmır.
Buna görə də 2011-ci ilin iyun ayında
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr qrupunda
kəşfiyyatçı vəzifəsinə təyin edilir.
2014-cü ildən isə XTQ-nin “N” saylı
hərbi hissənin xüsusi əməliyyat
taborunun xüsusi əməliyyat qrupunun
kəşfiyyatçısı vəzifəsində çalışmağa
başlayır.
Milli Ordumuz 2016-cı ilin
aprelində ildırım sürətli əks-hücumla
düşmənə ağır zərbə vurub, bir çox
strateji yüksəklikləri ələ keçirəndə,
Azərbaycan əsgərinin torpaqların
azad edilməsinə tam hazır olması
da öz təsdiqini tapdı. Bu döyüşlərdə
Silahlı Qüvvələrimizin bir çox zabit və
əsgəri kimi, gizir Tərzan Həşimov da
uğurla sınaqdan çıxdı.
Bu hünər, fədakarlıq təsadüf
deyildi. Gizir Tərzan Həşimov hərbidə
olduğu az bir müddətdə nümunəvi
xidmətinə və nümayiş etdirdiyi yüksək
döyüş hazırlığına görə dəfələrlə
komandanlığın fəxri fərmanları və
təşəkkürləri ilə mükafatlandırılmış,
III dərəcəli “Qüsursuz xidmətə görə”,

“Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
95 illiyi” və “Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin 100 illiyi” yubiley
medalları ilə təltif edilmişdi.
...2020-ci ilin payızı yaxınlaşırdı.
Cəbhə xəttində vəziyyət yenə
gərginləşmişdi. Gizir Tərzan Həşimov
və hərbçi yoldaşları döyüş hazırlığı
vəziyyətinə gətirilmişdilər. Vətən
üçün görəcəkləri işlərin artıq vaxtı
çatmışdı. Son təlimlər zamanı da
onlara məxfi məlumat verilmişdi ki,
bütün “körpüləri yandıran” düşmənə
layiqli cavab vermək zamanı yetişib.
Bütün şəxsi heyət sanki həyatlarında
ən şad xəbəri almışdılar.
…Gizir Tərzan Həşimov Vətən
müharibəsinin üçüncü günü Füzuli
uğrunda gedən döyüşlərin birində
yaralanır. Yaraları çox ağır olmasa
da, komandanlıq onun hospitala
təxliyyə edilməsinə əmr verir.
“Hospitalda ona baş çəkməyə
getdim, – deyə, qardaşı Tərlan
danışır, – Məndən xahiş etdi ki,
burada olduğunu heç kimə deməyim.
“Yaram ağır deyil, bir balaca
düzələn kimi döyüşə qayıdacağam”,
– dedi. İsrarla bildirdim ki, bir-iki
gün qal, sağalıb gedərsən. Sözüm
xətrinə bərk dəydi və mənə acığı
tutdu: “Dostlarım orda döyüşüb
qan tökür, deyirsən, “sən burda
uzan, sağalıb gedərsən”. Nə olub,
yüngülcə yaralanmışam, indi də
sap-sağlamam”. Beləcə, yaraları
sağalmamış döyüşlərə qayıtdı...”.
Düşmən Cəbrayıl şəhərinin
girişində çox ciddi müqavimət
göstərirdi. Ermənistan ordusunun
hərbi hissələrindən biri bu sahədə
yerləşirdi. Oktyabrın 2-də gecə həmin
ərazidəki transilasiya dirəyi olan
mövqeyə hücum edildi və ayın 4-də
ora düşməndən tamamilə təmizləndi.
Gizir Həşimovla son tapşırıqda
bir yerdə vuruşmuş xüsusi təyinatlı
döyüşçü həmin günü belə xatırlayır:
“Füzulidə hücum tapşırığı almışdıq.
Qarşıdakı düşmən mövqeyini tez
bir zamanda ələ keçirməli idik.
Əməliyyat başladı. Az bir vaxtda
düşmənin xeyli canlı qüvvəsini
məhv edib onların yerləşdiyi
səngəri aldıq. Səngərdə düşmənin
“Kalaşnikov” əl pulemyotu var idi.
Tərzan onu qaldırıb başladı canını
götürüb qaçan düşmən əsgərlərinin
arxasınca aramsız atəş açmağa.
Bu məqamda gözləmədiyimiz halda

çoxlu sayda düşmən qüvvəsi bizi sağ
və sol cinahdan mühasirəyə almağa
başladı. Vəziyyəti gərginləşdirən
onların snayperinin naməlum yerdən
bizim döyüşçüləri hədəfə alıb atəş
açması idi. Nə qədər göz gəzdirib
müşahidə apardıqsa, snayperin
yerini müəyyənləşdirə bilmədik. Bu
məqamda Tərzan pulemyotu götürüb
bizim üst tərəfimizdəki hündür
təpəyə qalxdı və qövsvari aramsız
atəş açmağa başladı. Düşünürdü,
bəlkə güllə snayperə dəyər, atəşi
dayandırar. Atəş açıb qurtarandan
sonra, çönüb səngərə enmək
istəyirdi. Bu məqamda snayper atəş
açdı və nəticədə güllə onun çiynindən
dəyib, onurğa hissəsindən çıxdı.
Dərhal yaxınlaşıb kömək etməyə
başladıq. Bizə ərklə qışqırdı: “Məni
buraxın, döyüşün, durmayın, gedin
irəli... . Mən onsuz şəhid olacağam”.
Dedik, nə danışırsan, səni burda
saxlamarıq...”.
Tərzanı çətinliklə də olsa, təxliyə
etdikdən sonra qrup bir müddət
orda qalıb döyüşür. Düşmənin canlı
qüvvəsini sıradan çıxara-çıxara
xüsusi təyinatlılar öz mövqelərinə
doğru geri çəkilməyi bacarırlar.
Onlar artıq öz bölmələrinin yerləşdiyi
əraziyə daxil olanda dostları məlumat
verirlər ki, Tərzan şəhid olub.
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin şəhid
giziri Tərzan Qəhrəman oğlu Həşimov
Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyev tərəfindən yüksək
dövlət mükafatlarına layiq görülüb,
“Vətən uğrunda”, “Cəsur döyüşçü”,
“Cəbrayılın azad olunmasına görə” və
“Xocavəndin azad olunmasına görə”
medalları və “Azərbaycan bayrağı”
ordeni ilə təltif edilib.

İlqar RÜSTƏMOV,
“Xalq qəzeti”

“Tikinti-Təmir ANKZ- 4” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
13 iyun 2022- ci il saat 10.00-da
“Tikinti-Təmir ANKZ-4” ASC
səhmdarlarının növbədənkənar ümumi
yığıncağı keçiriləcəkdir.
Yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin nizamnaməsində

“Rabitə
Tikinti” ASC
səhmdarlarının
nəzərinə!
30 iyun 2022-ci il saat 11.00-da
cəmiyyətin inzibati binasında
“Rabitə Tikinti“ ASC səhmdarlarının
növbəti illik ümumi yığıncağı
keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1.2021-ci ilin yekunlarına aid
idarə heyətinin hesabatı.
2.Təşkilati məsələlər.
3.İdarə heyəti sədrinin və
üzvlərinin seçilməsi.
4.Müşahidə şurası sədrinin və
üzvlərinin seçilməsi.
5.Daxili auditin (təftiş
komitəsinin) müfəttişin seçilməsi.
6.Digər məsələlər.

“Rabitə Tikinti” ASC-nin
İdarə heyəti

dəyişikliklərin edilməsi.
2. Digər məsələlər.
Telefon-055-753-32-22.
Ünvan-Bakı, Xətai rayonu, Süleyman
Vəzirov küçəsi 45.

İdarə heyəti

“Saxsı Qablar” ASC
səhmdarlarının
nəzərinə!
28 iyun 2022-ci il saat
 0.00-da cəmiyyətin
1
səhmdarlarının növbəti illik
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin 2021-ci il
üzrə maliyyə hesabatının və
illik maliyyə balansının təsdiq
edilməsi.
2. Digər məsələlər.
Səhmdarlar gündəlikdəki
məsələlərə aid sənədlərlə
tanış olmaq üçün iş günləri
saat 10.00-dan 15.00-dək
cəmiyyətin icra orqanına
müraciət edə bilərlər.
Əlaqə telefonu 070-306-66-98.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami
rayonu, H.Əliyev prospekti 102.
İdarə heyəti

99Yeni Azərbaycan
Partiyası tərəfindən
Allahverdiyev Mübariz
Qasım oğlunun
adına verilmiş üzvlük
vəsiqəsi itdiyi üçün
etibarsız sayılır.

“Şəmkir Şərab–2”
ASC səhmdarlarının
nəzərinə!
27 iyun 2022-ci il saat 10.00-da səhmdarların
növbəti illik ümumi yığıncağı Şəmkir rayonu,
Çinarlı qəsəbəsi, M. Şəhriyar küçəsi 56 nömrəli
ünvanda keçiriləcəkdir.
Səhmdarlar ümumi yığıncaqda iştirak üçün
öz şəxsiyyətlərini təsdiqləyən sənədi təqdim
etməlidirlər.
Bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.
Nəzərinizə çatdırırıq ki, müəssisə fəaliyyət
göstərmir.

Müdiriyyət

BİLDİRİŞ

“Xalq qəzeti”nin 2 aprel 2022-ci
il tarixli nömrəsində dərc edilmiş
“Günay Sığorta” ASC-nin mühasibat
balansının başlıq hissəsi 2022-ci il
yanvarın 1-nə mühasibat balansı
(rüblük və illik) kimi oxunmalıdır.

