
30 sentyabr 2022-ci il, cümə 7

“Savalan”ASC-nin 2021-ci il 
dekabrın 31-nə balans hesabatı

manatla
AKTİVLƏR 31.12.2021-ci il 31.12.2020-ci il
Uzunmüddətli aktivlər
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 436535.93 463230.93
Qeyri-maddi aktivlər   
İnvestisiyalar   
Uzunmüddətli debitor borcları   
Sair uzunmüddətli aktivlər   
Cəmi 436535.93 463230.93
Qısamüddətli aktivlər   
Ehtiyatlar 232911.69 232911.69
Qısamüddətli debitor borcları 411276.09 398901
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 32644.08 52200.67
Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri   
Sair qısamüddətli aktivlər 519027.01 507263
Cəmi 1195858.87 1191276.36
CƏMİ AKTİVLƏR 1632394.8 1654507.29
Kapital   
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital 2416824 2416824
Kapital ehtiyatları   
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) -788320.75 -791899.71
Cəmi kapital 1628503.25 1624924.29
Öhdəliklər   
Uzunmüddətli öhdəliklər 0 0
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər   
Qısamüddətli öhdəliklər 3891.55 29583
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər   
Vergilər üzrə öhdəliklər 3891.55 7738.01
Qısamüddətli kreditor borcları   
Sair qısamüddətli öhdəliklər  21844.99
Cəmi öhdəliklər 3891.55 29583
Cəmi kapital və öhdəliklər 1632394.8 1654507.29

Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat
Əsas əməliyyat gəliri 286072.36 246837.05
Satışın maya dəyəri -259299.48 -227939.57
Ümumi mənfəət 26772.88 18897.48
Sair əməliyyat gəlirləri   
İnzibati xərclər   
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) 26772.88 18897.48
Maliyyə gəlirləri   
Maliyyə xərcləri   
Fövqəladə gəlirlər   
Fövqəladə xərclər   
Gəlirdən çıxılan  vergilər və yığımlar -23193.91 -23458.24
Vergitutmadan əvvəl mənfəət 3578.97 -4560.76
Keçmiş illərin zərəri -3578.97  
Vergiyə cəlb olunan mənfəət 0 -4560.76
Mənfəət vergisi 0 0
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 0 -4560.76
Mənfəətdə iştirak payı:   
Səhmdarların payı 0,0000 0,0000
Azlıqların payı   
Səhmdarların payına düşən bir səhmin mənfəəti:   
1 (bir) səhmin əsas mənfəəti 0,0000 0,0000

Maliyyə hesabatlarının auditinə aid müstəqil auditorun hesabatı
“SAVALAN” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə

Şərtı̇ müsbət rəy 
Mən “Savalan” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra-şirkət) 2021-ci 
il dekabrın 31-nə  maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatından, məcmu gəlirlər 
haqqında hesabatından, kapitalda dəyişikliklər hesabatından və göstərilən 
tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, habelə uçot 
siyasətinin  əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa  təsviri də daxil  olmaqla, maliyyə 
hesabatlarına  edilən  qeydlərdən ibarət  maliyyə hesabatlarının  auditini 
aparmışam.
Məncə, hesabatımın “Şərti müsbət rəy üçün əsaslar” bölməsində əks etdirilən  
məsələnin nəticələri istisna olmaqla, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları şirkətin 
2021-ci  il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini 
və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini maliyyə 
hesabatlarının beynəlxalq standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli 
aspektlərdə ədalətli əks etdirir.

Sərbəst auditor – Əliyev Natiq Firuddin oğlu

“Zəfər yolu” səhnəyə gətirildi

Bu günlər mədəniyyət ocaqlarında Anım Günü ilə bağlı tədbirlər 
keçirilir. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı da öz yeni 
“Zəfər yolu “ tamaşası ilə Qələbəmizin sənət nümunəsini təqdim etdi. 

Nadir hallarda teatr tamaşala-
rı foyedən başlayır. Bu tamaşada 
foyedə quraşdırılmış “Səfərbərlik 
xidmətində” 2020-ci ilin sentyabrın-
da olduğu kimi, “ajiotaj yaranmış-
dı”. Xalq artisti, rejissor Azər Paşa 

Nemətov tamaşa zalında yaranan 
bu qarışıqlıq sayəsində Vətən 
müharibəmiz başlanan günlərdə 
demək olar ki, ölkənin bütün hərbi 
komissarlıqlarının qarşısındakı 
o ajiotajı, çaxnaşmanı, cəbhəyə 

getmək üçün “komissarlığın” 
həyətində, qapısında izdiham yara-
dan insanları göstərmək istəmişdi.

Elə foyedə cənab Prezident, 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
2020-ci il sentyabrın 27-də Vətən 
müharibəmizin başlandığını elan 
edən o məşhur çıxışı eşidildi. 
Foyedən başlanan tamaşa sonra-
dan səhnədə dramatik hadisələrə 
çevrildi.

Qeyd edək ki, səhnə əsəri 
Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə 
hazırlanıb. Azərbaycanın 44 gün-
lük Vətən müharibəsində qazan-
dığı tarixi qələbəyə ərməğan olan 
yeni tamaşanın rəssamı Əməkdar 
mədəniyyət işçisi İlham Elxanoğ-
lu, bəstəkarı Xalq  artisti Siyavuş 
Kərimi, rejissoru Emil Əsgərov, 
rejissor assistenti isə Nərmin 
Həsənovadır.

Yeni yaradıcılıq işində Xalq 
artistləri Nurəddin Mehdixanlı, 

Əli Nur, Əməkdar artistlər Hicran 
Nəsirova, Elxan Quliyev, Mətanət 
Atakişiyeva, Mirzə Ağabəyli, El-
nar Qarayev, Anar Heybətov, Ay-
şad Məmmədov, Mətləb Abdul-
layev, Elşən Rüstəmov, Rəşad 
Bəxtiyarov, aktyorlar Elçin Əfəndi, 
Cavidan Novruz və Vüsal Mustafa-
yev çıxış edirdilər.

Səhnə əsərində cəbhəyə 
yola düşdüklərinə şahid oldu-
ğumuz oğullardan cəmi birinin 
ailəsinə şəhidlik xəbəri gəlir. Bu 
da Xalq artisti Əli Nurun canlan-
dırdığı atanın oğlu idi. Xatırladaq 
ki, Əli Nurun ehtiyata buraxılan 
hərbçi oğlu Rövşən Nurzadə də 
Vətən müharibəsinə könüllü qatıl-
mışdı və Şuşa döyüşləri zamanı 
qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə 
ucalmışdı. Həyatda şəhid atası 
olan sənətkarımız Əli Nur səhnədə 
də eyni taleni yaşadı–ikinci dəfə 

şəhid atası olmaq qüruruna nail 
oldu. Tamaşada mənfur ermənilər 
tərəfindən xaincəsinə bombalanan 
Gəncə, Bərdə faciələri də unudul-
mamışdı. Nurəddin Mehdixanlının 
ailə başçısını canlandırdığı ailənin 
fonunda bu faciələrdəki günahsız 
qurbanların ümumiləşdirilmiş ob-
razları yaradılmışdı. 

Tamaşanın çox təsirli epi-
zodlarından biri də Azərbaycan 
səhnəsində əsgərlərimizin Şuşaya 
qalxdığını əks etdirən səhnə idi. 

Tamaşada ən uğurlu tapıntılar-
dan biri isə mükəmməl musiqidir. 
Vətən müharibəmizi, o günlərdə ya-
şadığımız ayrı-ayrı, hətta bir-birinə 
zidd o hissləri ən gözəl şəkildə əks 
etdirən musiqi Siyavuş Kərimi yara-
dıcılığının ən möhtəşəm nümunəsi 
idi. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Bu şəhər qocaman Xəzərin sahilində mayak kimi işıq saçır. Təəssübkeş 
lənkəranlıların bir əli elə hey doğma şəhərin üstündədir. Şəhərin təbəssümü 
sayılan parklarda küləyin xışıltısı, güllərin işıltısı, qurub-yaradan əllərin sığalı 
ilə daşlar da “gül açır”. Yağışda çimən ağacların mirvari sırğaları Lənkəran adlı 
tabloya əlvan çalarlar qatır. 

Gələn il Lənkəranda özünəməxsus 
bir yubiley ilidir. Düz 189 il əvvəl – 
 1833-cü ildə burada şəhərsalmanın 
təməli qoyulub, Lənkəran qalası isteh-
kamlarının baş planı tərtib və təsdiq olu-
nub. Şəhərsalmanın ilkin mərhələsində 
məscid və 117 dükanlı iki bazar plan-
laşdırmanın əsas elementi kimi götürü-
lüb. XIX əsrin sonunda isə şəhər artıq 
4 hissəyə bölünmüşdü. Bunlar Qala, 
Böyük Bazar, Kiçik Bazar, Sütəmurdov 
səmtləri idi. Şəhərin mərkəzi hissəsinə 
– tarixi qala ərazisinə lənkəranlılar elə 
indi də Qala deyirlər. Dəniz sahili boyun-
ca ərazi Sütəmurdov adlanır. O vaxtlar 
burada, əsasən, gəlmələr, vəzifəli rus-
lar və türklər yaşayırdı. Lənkəran XX 
əsrin əvvəllərində Şuşa, Şəki, Quba ilə 
müqayisədə həm inkişaf etmiş şəhər 
təsərrüfatına, həm də xüsusi abadlığına 
görə seçilirdi. Memarlıq baxımından çox 
sayda orijinal evlər burada hələ də qalır. 
Zövqlə tikilmiş ayrı-ayrı binaların hərəsi 
bir abidədir. 

Bu binalardan biri Xan sarayı – ha-
zırkı Tarix-diyarşünaslıq muzeyidir. Yaşı 
yüzü keçib. Yaraşıqlı bina ötən əsrin 
əvvəllərində Mirəhməd xan Talışinskinin 
həyat yoldaşı Tuğra xanımın (həm də 
əmisi qızı olub, yəni o da xan nəslindən 
idi) şərəfinə tikilib. Sarayın layihəsini adı 
məlum olmayan fransız memar hazırla-
yıb, inşaat materialları da Bakıdan gəmi 
ilə daşınıb gətirilib. 

Tarixi mənbələrə görə, 1912-ci 
ildə Tiflis şəhərində, kübar cəmiyyətə 
məxsus toplum içərisində Qafqaz 
gözəli müsabiqəsi keçirilib və həmin 
müsabiqədə Tuğra xanım fərqlənərək 
1-ci yeri tutub. Elə bu qalibiyyətindən 
sonra da ərindən Lənkəranın ən gözəl 
yerində özü üçün bənzərsiz bir saray 
hədiyyə istəyib. Beləliklə, qısa vaxt-
da şəhərin ilk hündürmərtəbəli bina-
sı – 12 otaqlı, 812 kvadratmetrlik əla 
saray tikilərək hasilə gəlib. Üçüncü 
mərtəbəsindən baxanda Xəzər dənizi 
tam görünürmüş. O vaxtlar mühafizəçilər 
üst qatdakı şüşəli eyvandan ətrafa 
nəzarət edirmişlər. Cənubda ilk dəfə 

elektrik işıqlandırma və istilik sistemi də 
bu binada qurulub. 

Sarayı sevimli xanımı üçün tikdi-
rib ona hədiyyə edən Mirəhməd xan 
 1916-cı ildə Fransada vəfat edib, 
Vətənə gətirilərək Lənkəranda dəfn olu-
nub. Gözəl Tuğra xanım isə ondan son-
ra həmin evdə qala bilməyərək, Bakıya 
köçüb və sovet quruluşunun sərt üzü ilə 
qarşılaşmalı olub. Ömrünün sonlarında 
hətta hamamda kisəçi də işləyib. “Qaf-
qaz gözəli” adına layiq görülmüş talış 
xanım əfəndisinin həyat hekayəsi belə 
başa çatıb. Qeyri-adi layihəli Xan sarayı 
isə, dediyimiz kimi, bu günə qədər qalır 
və muzey kimi istifadə olunur. 

Lənkəranın hazırkı rəhbərliyi şəhərin 
abadlığını gündəlik nəzarətində saxlayır, 
həm klassik üslubun qorunmasını təmin 
edir, həm də modern memarlığın yara-
dılmasına rəvac verir. Camaat da, öz 
növbəsində, şəhərin gözəlliklərinə rəng 
qatmağa çalışır. Taleh Qaraşovun rayo-
na rəhbərliyi dövründə bu cənub diyarı 
daha da müasirləşib, zəruri infrastruk-
turu formalaşıb, yeni-yeni tikililər şəhəri 
daha da gözəgəlimli edib. Sözügedən 
binada SSRİ dövründə şəhər soveti 
yerləşib. Bina sonradan muzeyə çev-
rilib. Sonuncu dəfə sarayın 100 illiyi ilə 
əlaqədar bina əsaslı şəkildə gözəl təmir 
olunub və işlər 2015-ci ildə başa çat-
dırılıb. Həmin il Prezident İlham Əliyev 

Lənkərana səfərləri zamanı buraya 
gələrək muzeyin şəraiti ilə tanış olub. 

Lənkərana gələn qonaqların hər 
zaman ziyarət edəcəkləri yerlərdən 
biri də Lənkəran Tarix Diyarşünaslıq 
Muzeyi, yaxud Mirəhməd xanın evidir. 
Muzeydə 7 minə yaxın eksponat qoru-
nur. Bunlardan 3-ü Tuğra xanıma aid 

cehiz güzgülərdir. Onlara arxası daş 
güzgülər deyilir, Venetsiyadan gətirilib 
və xanımın şəxsi əşyalarıdır. Əslində, 
belə güzgülərin sayı 6 olub, 1917-ci ilin 
Oktyabr inqilabı dövründə saray talan 
olunanda onların yarısı oğurlanıb. Bu-
rada Mirəhməd xana aid əşyalar da var. 
Bir də binada analoqu olmayan gözəl 
bir əşya var ki, o da çilçıraqdır. Özəlliyi 
ondan ibarətdir ki, deyilənə görə, zama-
nında şamlarla yandırılıb, zənciri olub və 
aşağıya qədər çəkilirmiş. Hazırda çilçı-
raq bərpa olunaraq daha da gözəlləşib, 
elektrik cərəyanı ilə işlədilir. Burada yer 
alan eksponatların böyük əksəriyyəti 
16–18-ci əsrləri əhatə edir. Ovçuluq, 
məişət alətləri, silahlar, qadınların zinət 
əşyaları, sənətkarlar tərəfindən hazırlan-
mış dulusçuluq məmulatları və sair var. 
Muzeyin ən qədim eksponatları Neolit 
dövründən qalma sümük bıçaqlar, daş 
çapacaqlardır.

...Lənkərana gedəndə dəfələrlə Xan 
sarayı ilə üzbəüzdəki çay bağçasın-
da oturub dostlarımla söhbət etmişəm. 
Tez-tez də istər-istəməz baxışlarım sa-
rayın üzərində ilişib qalıb. Düşünmüşəm 
ki, doğrudan da, bizim tariximiz, 
mədəniyyətimiz xalqımızın ən böyük 
zinəti, sərvətidir. 

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Maraqlı tarixi bilgilər

Lənkəranın əzəmətli 
Xan sarayı 

“EaPEC 2022” 
beynəlxalq konfransı 

davam edir
GEANT Assosiasiyasının təşəbbüsü 

və koordinasiyası ilə həyata keçirilən, 
Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrini əhatə edən 
“EaPConnect” layihəsi çərçivəsində 
reallaşdırılan “5-ci Şərq Tərəfdaşlığı 
E-infrastrukturlar Konfransı” (EaPEC 2022) 
seksiya iclasları ilə davam edir.

Tədbirdə AMEA-
nın elmi-tədqiqat ins-
titutlarının rəhbərləri, 
70-ə yaxın ölkəni, 
o cümlədən mü-
vafiq beynəlxalq 
təşkilatları və nü-
fuzlu xarici şirkətləri 
təmsil edən alim və 
mütəxəssislər iştirak 
edirlər.

Konfransın birin-
ci günündə, rəsmi 

açılış mərasimindən sonra “E-təlim, e-bacarıqlar: 
təhsil və tədqiqatın inkişaf etdirilməsi”, “Açıq elm: 
əməkdaşlıq və biliyin yayılması”, “Elm və təhsil 
üçün kibertəhlükəsizlik” və “Big Data və yüksək 
məhsuldarlıqlı kompüterlər” istiqamətləri üzrə seksiya 
iclasları keçirilib.

Seksiya iclaslarında “Avropada açıq və ədalətli 
elm üçün təlim ekosisteminin yaradılması”, “Milli 
Rəqəmsallaşma İmpuls Proqramı”, “Təhsil üçün SURF 
e-kontenti”, “Milli tədqiqat və təhsil şəbəkələri milli 
səviyyədə öyrənmə texnologiyalarının qəbulunu necə 
sürətləndirə bilər?”, “ULAKBİM-də “open access”in 
tətbiqi tarixi”, “AzScienceNet: nailiyyətlər, çağırışlar 
və perspektivlər”, “GRENA-da kibertəhlükəsizlik”, 
“Mərkəzi və Şərqi Avropada kibertəhlükəsizlik labo-
ratoriyası və təhsil təşəbbüsləri” və s. mövzularda 
məruzələr təqdim olunub.

Məruzələr ətrafında geniş müzakirələr aparılıb, su-
allar cavablandırılıb.

“Xalq qəzeti”

 “Azərsu” ASC-nin 
sədr müavini Masallıda 
vətəndaşlarla görüşüb
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, digər 

idarəetmə qurumlarının rəhbərlərinin 2022-ci ilin sent-
yabr ayında şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu 
cədvəlinə uyğun olaraq “Azərsu” ASC-nin sədr müavi-
ni Köçərli Həsənov sentyabrın 28-də Masallı şəhərində 
Masallı və Yardımlı rayonlarından olan vətəndaşları 
qəbul edib.

ASC-dən AZƏRTAC-a bildirilib ki, qəbuldan əvvəl “Azərsu” 
ASC-nin sədr müavini Köçərli Həsənov və Masallı Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Araz Əhmədov ümummilli lider Heydər 
Əliyevin abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstəsi düzərək ulu öndərin 
əziz xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər.

Masallı şəhəri Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən qəbulda Ma-
sallı və Yardımlı rayonlarından 46 nəfər iştirak edib. Vətəndaşların 
müraciətləri içməli su təchizatı və tullantı sularının axıdılması 
xidmətləri, işə qəbul və digər məsələlərlə bağlı olub. Müraciətlərin 
qısa müddətdə araşdırılaraq zəruri tədbirlərin görülməsi barədə 
aidiyyəti struktur bölmələrinin rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib.

“Elmin İnkişafı Fondu beyin mərkəzləri ilə elmi qurumlar arasında 
əməkdaşlığın inkişafında lazımi dəstəyi göstərməyə hazırdır”

Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 28-də Beynəlxalq Münasibətlərin 
Təhlili Mərkəzinin (BMTM) təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Beyin 
Mərkəzlərinin I Forumu keçirilib.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Elmin  İnkişafı 
Fondunun (EİF) icraçı direktoru 
Mehriban İmanova tədbirlə bağlı 
fikirlərini “Xalq qəzeti”nin oxucuları 
ilə bölüşüb:

– Bu gün Azərbaycanda el-
min inkişafı dövlət siyasətinin 
mühüm prioritetlərindən biridir. 
Elm və texnologiyanın inkişafı, 
ölkədə qabaqcıl innovasiya siste-
minin nəzəri, metodoloji və tətbiqi 
elmi əsaslar üzərində formalaş-
dırılması Azərbaycan Respubli-
kasının dövlət siyasətinin strateji 
məqsədlərindəndir. 

Analitik araşdırma mərkəzlərinin 
dövlətçiliyin inkişafına töhfəsinin 
artırılması müasir dövrün tələbinə 

çevrilib. Beyin mərkəzləri dövlətin 
mühüm məsələləri ilə bağlı 
problemlərin, əsasən, öncədən 
sezilməsinə və həllinə yönəlmiş 
tədqiqatlar aparan, qərar qəbul 
edən şəxslərə konkret tövsiyələr 
təklif edən qurumlardır.

Hazırda ölkəmizdə “Türk– 
İslam” Araşdırma Mərkəzi, Qafqaz 
Tədqiqat Resurs Mərkəzi, “REGİ-
ON” Beynəlxalq Analitik Mərkəz 
(RBAM), Beynəlxalq Münasibətlərin 
Araşdırılması Mərkəzi, İqtisadi və 
Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) və 
digər analitik mərkəzləri fəaliyyət 
göstərir.

Həm beyin mərkəzləri, həm 
də elmi tədqiqatlarla məşğul 
olan qurumlar Azərbaycanın 

elmi potensialı və nüfuzunun 
yüksəlməsinə xidmət edir. Be-
yin mərkəzlərinin ölkənin elmi-
tədqiqat müəssisələri və təşkilatları 
ilə birgə fəaliyyət göstərməsi, 
bütövlükdə, elmin koordinasiyası-
nın təkmilləşdirilməsi istiqamətində 
vacib məsələlərdəndir.

Forumda səslənən fikirlərdən bu 
qənaətə gəldim ki, Azərbaycanda be-
yin mərkəzlərinin  inkişafı, səmərəli 
əməkdaşlıq əlaqələrinin təşkili, 
ölkədaxili və ölkəxarici siyasətdə 
baş verən aktual məsələlərin 
peşəkar dəyərləndirilməsi, ana-
litikanın keyfiyyətini yüksəltmək 
məqsədilə respublikanın elmi-in-
tellektual potensialından, alim və 
mütəxəssislərin təcrübələrindən fay-
dalanmaq olduqca vacibdir. Eyni za-
manda, beyin mərkəzlərində prioritet 
istiqamətlərdə aparılan tədqiqatların  
reallaşdırılması, müasir informasiya 
texnologiyalarının geniş tətbiqi, el-
min maliyyələşdirilməsi və kommer-
siyalaşdırılması, innovativ biliklərin 
artırılması son dərəcə aktual 
məsələlərdir.

İnanıram ki, beyin mərkəzləri ilə 
elmi-tədqiqat institutları və labora-
toriyalar arasında birgə layihələrin 

həyata keçirilməsi, tədqiqatların 
aparılması dövlət səviyyəsində 
aktual problemlərin tez bir zaman-
da həll edilməsinə təkan verəcək. 
Beyin mərkəzləri arasında elm 
adamlarının da iştirakı ilə ictimai 
müzakirələr, konfranslar, seminar-
lar və digər tədbirlər təşkil etmək də 
bu yöndə vacib addımlardan hesab 
edilməlidir.

Elmin İnkişafı Fondu da öz 
növbəsində beyin mərkəzləri ilə 
AMEA-nın, eləcə də Elm və Təhsil 
Nazirliyinin tabeliyində olan elmi 
müəssisə və təşkilatlar arasında 
münasibətlərin qurulmasında ma-
raqlıdır və bu kimi əməkdaşlıqların 
inkişafında lazımi dəstəyi 
göstərməyə hər zaman hazırdır. 

Qabil YUSİFOĞLU,  
“Xalq qəzeti”
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