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Щяр бир инсан цчцн
онун милли

мянсубиййяти
онун гцрур мянбяйидир.

Мян щямишя фяхр етмишям,
бу эцн дя фяхр

едирям ки,
Мян Азярбайъанлыйам!

Щейдяр Ялийев
ДАШКЯСЯНДАШКЯСЯН

БИЗИМ ЭЯЛИРЛЯРИМИЗ АРТЫР. БУ ИЛИН АЛТЫ АЙЫНДА ЭЯЛИРЛЯРИМИЗ ТЯХМИНЯН 400 МИЛЙОН МАНАТДАН ЧОХ
АРТМЫШДЫР. БИЗ, ИЛК НЮВБЯДЯ, БУ ВЯСАИТИ СОСИАЛ ЛАЙИЩЯЛЯРЯ ИСТИГАМЯТЛЯНДИРИРИК. БИЛДИЙИНИЗ КИМИ, БУ
ИЛ ЧОХ ЪИДДИ СОСИАЛ ПАКЕТ ТЯСДИГЛЯНДИ, МЦАВИНЯТЛЯР, О ЪЦМЛЯДЯН МЯЪБУРИ КЮЧКЦНЛЯР ЦЧЦН НЯ-
ЗЯРДЯ ТУТУЛАН МЦАВИНЯТЛЯР 50 ФАИЗ АРТЫРЫЛДЫ. ПРОБЛЕМЛИ КРЕДИТЛЯРЛЯ БАЬЛЫ ОЛАН МЯСЯЛЯ ЮЗ ЩЯЛЛИНИ
ТАПДЫ. МААШЛАР, ПЕНСИЙАЛАР АРТЫРЫЛДЫ. БУ, ЯЛБЯТТЯ КИ, ИСЛАЩАТЛАРЫН БИРБАША НЯТИЪЯСИДИР. ЧЦНКИ БУ
ИСЛАЩАТЛАР БИЗЯ ЯЛАВЯ ЭЯЛИРЛЯР ЭЯТИРИР ВЯ БИЗ БУ ЭЯЛИРЛЯРИ, ИЛК НЮВБЯДЯ, СОСИАЛ САЩЯЙЯ ЙЮНЯЛ-
ДИРИК. СОСИАЛ САЩЯ БУНДАН СОНРА ДА БИЗИМ ЦЧЦН ПРИОРИТЕТ САЩЯ ОЛАЪАГ. ЧЦНКИ АЗЯРБАЙЪАН ВЯТЯН-
ДАШЛАРЫ ИЛДЯН-ИЛЯ ДАЩА ДА ЙАХШЫ ЙАШАМАЛЫДЫР ВЯ БИЗ БУНА НАИЛ ОЛАЪАЬЫГ.

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ

БАКЫ ШЯЩЯРИ, 5 ИЙУЛ 2019-ЪУ ИЛ

• Ийунун 3-дя Президент Илщам Ялийев Дцнйа Банкынын нцмайяндя щейятини

гябул едиб. 

• Ийунун 3-дя Президент Илщам Ялийев Авропа Иттифагынын хцсуси нцмайяндясинин

башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб.

• Ийунун 10-да Президент Илщам Ялийев Бейнялхалг Мемарлар Иттифагынын нцма-

йяндя щейятини гябул едиб.

• Ийунун 11-дя Президент Илщам Ялийев АТЯТ Парламент Ассамблейасынын пре-

зидентини гябул едиб.

• Ийунун 12-дя Президент Илщам Ялийев ясаслы шякилдя тямир вя бярпа олунан “Йа-

нардаь” горуьунун ачылышында иштирак едиб.

• Ийунун 26-да Президент Илщам Ялийев Ъямшид Нахчывански адына Щярби Лисейдя

йенидянгурма ишляриндян сонра йарадылан шяраитля таныш олуб.

• Ийунун 30-да Президент Илщам Ялийев УНЕСКО-нун Баш директору Одре Азуле-

нин рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб.

• Ийулун 5-дя Президент Илщам Ялийев Бакынын Пираллащы районунда мяъбури кюч-

кцнляр цчцн салынан йени йашайыш комплексинин ачылышында иштирак едиб.

• Ийулун 8-дя Президент Илщам Ялийев Италийанын Туризм, Мешячилик, Гида вя Кянд

Тясяррцфаты назиринин рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб.

• Ийулун 9-да Президент Илщам Ялийевин вя Авропа Иттифагы Шурасынын Президенти

Доналд Тускун эюрцшц олуб.

• Ийулун 9-да Президент Илщам Ялийев вя Авропа Иттифагы Шурасынын Президенти До-

налд Туск мятбуата бяйанатларла чыхыш едибляр.

• Ийулун 10-да Президент Илщам Ялийев МЕДЕФ-я цзв олан ширкятлярин нцмайян-

дялярини гябул едиб.

• Ийулун 10-да Президент Илщам Ялийев НАТО Мцттяфиг Гцввяляринин Авропадакы

Али Команданынын башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб.

• Ийулун 10-да Президент Илщам Ялийев Русийа Силащлы Гцввяляринин Баш Гярарэащ

ряисинин рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб.

• Ийулун 19-да Президент Илщам Ялийев Сяудиййя Ярябистанынын Ядлиййя назиринин

башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб.

• Ийулун 19-да Президент Илщам Ялийев Гятярин Бялядиййя вя Ятраф Мцщит назирини

гябул едиб.

• Ийулун 20-дя Президент Илщам Ялийев Авропа Олимпийа Комитяляринин президен-

тини гябул едиб.

• Ийулун 21-дя Президент Илщам Ялийев ХВ Авропа Эянъляр Йай Олимпийа Фести-

валынын тянтяняли ачылыш мярасиминдя иштирак едиб.

• Ийулун 22-дя Президент Илщам Ялийев Чин Коммунист Партийасы Мяркязи Коми-

тясинин нцмайяндя щейятини гябул едиб.

• Ийулун 24-дя Президент Илщам Ялийев Бейнялхалг Астронавтика Федерасийасынын

президентини гябул едиб. 

• Ийулун 29-да Президент Илщам Ялийев Франсанын Игтисадиййат вя Малиййя назири-

нин башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб.

• Ийулун 31-дя Президент Илщам Ялийевин йанында сосиал-игтисади сащя иля баьлы

мцшавиря кечирилиб. 

ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: “БУ ЭЦН АЗЯРБАЙЪАНДА ЭЦЪЛЦ САЩИБКАРЛАР СИНФИ ЙАРАНЫБДЫР. ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫМЫЗЫН
ШАХЯЛЯНДИРИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТИНДЯ САЩИБКАРЛАРЫН ЧОХ БЮЙЦК РОЛУ ВАР. ДЮВЛЯТ ЮЗ ТЯРЯФИНДЯН ЧОХ ЪИДДИ

ИСЛАЩАТЛАРЫН АПАРЫЛМАСЫ ИСТИГАМЯТИНДЯ АДДЫМЛАР АТЫР ВЯ БУ ИСЛАЩАТЛАР ЙАХШЫ НЯТИЪЯЛЯР ВЕРИР”.



İ yunun 7də Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin iclas zalında keçirilən
Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP)

Daşkəsən rayon təşkilatı gənclər birliyinin V
konfransına gənclər mütəşəkkil hazırlıqla,
ruh yüksəkliyi ilə gəliblər.
Konfransda Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə

tinin Başçısı Әhəd Abıyev, Milli Məclisin depu
tatı Kamran Bayramov, YAP Daşkəsən rayon
təşkilatının sədri Meydanəli Yolçuyev, gənc fəal
lar, ictimaiyyət və KİV nümayəndələri iştirak ed
iblər.

Әvvəlcə tədbir iştirakçıları Daşkəsən şəhərinin
mərkəzində ucaldılmış ulu öndər Heydər Әliyevin
abidəsi önünə gül dəstələri qoyublar, ümummilli
liderin əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

Konfrans Dövlət himninin səsləndirilməsi ilə
başlanıb.

Konfransda YAP Daşkəsən rayon təşkilatı gən
clər birliyinin sədri Elşən Alıyev hesabat dövrü
ərzində rəhbərlik etdiyi birliyin gördüyü işlər
barədə məruzə ilə çıxış edib. YAPın keçdiyi zən
gin inkişaf yolundan danışan Elşən Alıyev qeyd

edib ki, ötən dövr ərzində YAP Daşkəsən rayon
təşkilatı öz sıralarını xeyli genişləndirib və bunun
da əsas hissəsini gənclər təşkil edir. “YAP
Daşkəsən rayon təşkilatının gənclər birliyinin
hədəfləri Partiya rəhbərliyinin qarşıya qoyduğu
məsələlər və gənclərin öz təşəbbüslərinin həyata
keçirilməsi ilə bağlıdır.  Bu vəzifələrin həyata
keçirilməsində fəallığı ilə seçilən YAP Daşkəsən
rayon təşkilatı gənclər birliyinin ətrafında toplaşan
gənclər əllərindən gələni əsirgəməyib, rayonun ic
timaisiyasi həyatına nəzərəçarpan nailiyyətlər

qazanıblar,” – deyə Elşən
Alıyev hesabat
məruzəsində vurğulayıb.

Fəal gənclərdən Aygün
İbrahimova və Cavid
Məmmədov hesabat
məruzəsi ətrafında çıxış
edərək Prezident cənab
İlham Әliyevin həyata
keçirdiyi dövlət gənclər
siyasətinin əhəmiyyətin 
dən bəhs ediblər. Qeyd ol
unub ki, dövlət başçısının
rəhbərlik etdiyi Yeni Azər
baycan Partiyası gəncliyin
inkişafına xüsusi diqqət
yetirir.

Konfransda Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə
tinin Başçısı Әhəd Abıyev nitq söyləyib. O,
çıxışında deyib:

– Bu gün biz Yeni Azərbaycan Partiyası
Daşkəsən rayon təşkilatı
gənclər birliyinin
növbəti, beşinci konfran
sına yığışmışıq.

Müasir və müstəqil
Azərbaycan dövləti öz
ardıcıl nailiyyətləri ilə
istər regionda, istərsə də
beynəlxalq aləmdə yük
sək səviyyədə ali
mövqeyini və nüfuzunu
bütün istiqamətlərdə
dünyada sübuta yetir
mişdir. Әsası ümummilli
lider Heydər Әliyev
tərəfindən müəyyən
edilmiş müdrik siyasi
kurs möhtərəm Prezident cənab İlham Әliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir. Әlbəttə ki, əldə

edilən nailiyyətlərin hər
biri ölkəmizdə yaranmış
sabitliyin təntənəsidir.
Ulu öndər Heydər Әliyev
hər zaman vurğulayırdı
ki¸ daxili sabitlik ol
madan heç bir güclü iqti
sadiyyata malik olmaq
mümkün deyil. Məhz bu
müdrik kəlamı əsas
götürən möhtərəm Prezi
dentimiz cənab İlham
Әliyev ölkəmizdə daxili
sabitlik yaradaraq Azər
baycanı bütün sahələr
üzrə hərtərəfli inkişaf
yolu ilə aparır.

Ölkəmizdəki daxili
sabitliyə, aparılan uğurlu xarici siyasətə, respub
likamızın hərtərəfli sosialiqtisadi inkişafına,
mədəniyyət, idman və gənclər siyasətinin xüsusi
yer tutmasında danılmaz əməyinə, misilsiz xid
mətlərinə, zəngin və möhtəşəm dövlətçilik
fəaliyyətinə görə möhtərəm Prezidentimiz İlham
Әliyev cənablarına və ölkəmizin Birinci vitse
prezidenti Mehriban xanım Әliyevaya bütün
daşkəsənlilər adından dərin təşəkkürümüzü və
minnətdarlığımızı bildiririk.

Biz bugünkü konfransda həm də gənc lə rimiz
barədə fi kir lə rimizi bildiririk. Ölkə  mizdə geniş 
miq yaslı tədbirlərin həyata keçirilməsində gənclə 
rimiz bütün mə sələlərlə bağlı dövlətçili yi mizi
müdafiə edərək siyasi mövqelərini ortaya qo yurlar,
dövlət baş çı sının həyata keçirdiyi siyasətə dəstək
lərini Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv olmaqla
nümayiş etdirirlər.

Təsadüfi deyil ki, 7 yüz min nəfərdən çox üzvü
olan Partiyamızın böyük hissəsini gənclər təşkil
edir. Onlar ölkə rəhbəri tərəfindən reallaşdırılan in
qilabi islahatlarda yaxından iştirak edirlər. Misal
üçün, biz əminliklə qeyd edə bilərik ki, cənab
Prezidentimizin ətrafında sıx birləşən daşkəsənli
gənclərimiz sosial şəbəkələrdə yüksək fəallıq nü
mayiş etdirərək müstəqil dövlətimizin maraqlarını
müdafiə edirlər. Daşkəsənli gənclər müxalifət
düşərgələrində toplaşan və sosial şəbəkələrdə
radikal, dağıdıcı təfəkkürə malik olan ünsürlərə
qarşı öz iradları ilə tutarlı cavablar verirlər. 

Mən müstəqil dövlətçiliyimizə və azərbay

cançılıq ideyasına sədaqət nümayiş etdirdikləri
üçün daşkəsənli gənclərə minnətdarlığımı və
təşəkkürümü bildirmək
istəyirəm.

Belə ki, ötən dövr
ərzində gənclərimiz ray
onun ictimaisiyasi həy
atında fəallıq
göstərmişlər. Bu müd
dətdə ölkədə keçirilmiş
prezident, parlament və
bələdiyyə seç kilərində
namizədliyi Yeni Azər
baycan Partiyası
tərəfindən irəli sürülən
lərin əhali ara sında
təbliğatını fəal gən
clərimiz də aparmış və bu
da Yeni Azərbaycan Par
tiyası namizədlərinin seçkilərdə birmənalı şəkildə
qalib gəlməsində öz müsbət təsirini göstərmişdir.
Bütün bunlar, əlbəttə ki, bizi və hər bir Daşkəsən
sakinini qürurlandırır.

Qeyd etməyi özümə borc bilirəm ki, bu gün
yaşadığımız Daşkəsən rayonu təkcə regiona deyil,
bütün Azərbaycana səs salıb. Dünyanın ən böyük
qızıl emalı zavodunun yataqlarından biri Daşkəsən
rayonda fəaliyyət göstərir, ölkəyə iqtisadi gəlir və
xaricdən valyuta gətirir. Bu çox sevindirici haldır.

Azərbaycanın bütün regionları kimi Daşkəsən

rayonu da özünün sürətli inkişaf dövrünün yaşayır.
Məhz ölkə rəhbəri möhtərəm Prezidentimiz

cənab İlham Әliyevin tapşırıq və tövsiyələri
əsasında Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti ötən
dövr ərzində rayonumuzda tikinti, quruculuq,
abadlıq işləri aparmışdır. Görülən işlərin miqyası
böyükdür. Onları sadalamaq uzun bir vaxt
aparardı. Ona görə də birbaşa demək istərdim ki,
artıq bizim rayonumuzun yeni siması müasir
şəhərləri xatırladır. Qısaca olaraq qeyd edim ki, bu
müddət ərzində onlarla məktəb, uşaq bağçası,
səhiyyə obyekti, inzibati və yaşayış binaları tik
ilmiş, rayonun tarixində heç vaxt asfaltlanmamış
ucqar dağ kəndlərinin yollarına yüksək keyfiyyətli
asfalt örtük çəkilmiş, müasir körpülər inşa olun
maqdadır. Eyni zamanda qazlaşma, elektrik və su
təchizatı sahələrində ardıcıl, dinamik işlər bu gün
də davam etdirilməkdədir. Әlbəttə, bunların hər
biri ölkə rəhbərimiz tərəfindən aparılan mütərəqqi
siyasətin, xüsusilə son dövrlərdə reallaşdırılan
ardıcıl islahatların bariz nümunələridir.

Çıxışımın sonunda Yeni Azərbaycan Partiyası
Daşkəsən rayon təşkilatının gənclər birliyinin
köhnə tərkibinə hazırkı dövrə qədər apardıqları
uğurlu fəaliyyətlərinə görə sağ olun deyirəm və
inanıram ki, onlar bundan sonra da Partiyanın
işlərində öz aktivliklərini davam etdirərək daha
böyük nai liyyətlər əldə edəcəklər.

Bugünkü konfransın işinə uğurlar arzulayır və
yeni seçiləcək tərkibə də ictimaisiyasi fəaliy yət 
lərində müvəffəqiyyətlər diləyirəm.

Eşq olsun Yeni Azərbaycan Partiyasının li de 
ri cənab İlham Әliyevə!

Ulu Öndərin ide ya la rına eşq olsun!
Yaşasın müasir müstəqil Azərbaycanın gənc 

ləri!
Milli Məclisin deputatı Kamran Bayramov isə

çıxışında gənсlərə xitab edərək onları ulu öndər
Heydər Әliyev ideyalarına sadiq, yenilməz,
mütəşəkkil qüvvə adlandırıb. O deyib: “YAPın

üzvü olmaq elə ulu öndərin ideyalarına sədaqət
deməkdir. Azərbaycan gənсliyi ölkəmizin diplo
matik uğurlarının qazanılmasında iştirak edir.
Beynəlxalq idman, o cümlədən nüfuzlu elm
yarışlarında qələbə qazanan gənсlərimizin Azər
baycan bayrağını yüksək pillələrdə dalğalandır
ması bütünlükdə gənсliyə göstərilən diqqətin
nümunəsidir. Partiyamızın sədri сənab İlham
Әliyevin qarşıya qoyduğu vəzifələrdən biri də yeni
təfəkkürlü insan yetişdirmək, gənсlərimizi azər
bayсançılıq ideyalarına sadiq ruhda tərbiyə et

məkdir. Sevindirici haldır ki, bugünkü gənсliyimiz
zamanın bütün çağırışlarına сavab verə biləсək
səviyyədə hazırlıqlıdır. Sizlərin bütün sahələrdə
qazandığınız uğurlar, əldə olunan nailiyyətlər
bütünlükdə Azərbayсanın daha da qüdrətlənməsinə
xidmət göstərir. Gənсlər bundan sonra da

üzərilərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən lay
iqincə gəlməli, Azərbayсanın uğurlarına
qısqanсlıqla baxan mənfur niyyətli qüvvələrə
siyasi hazırlıqları, elmdə, iqtisadiyyatda
qazandıqları nailiyyətləri ilə сavab verməli,
yaramaz milli xəyanətkarların apardıqları təxri
bat kampaniyalarının qarşısını sosial şəbə 
kələrdə fəallıq göstərməklə almalıdırlar”.

Çıxışının sonunda millət vəkili Kamran
Bayramov daşkəsənli gənсləri daim üzərilərində
işlə məyə, sabaha ümidlə baxmağa çağıraraq on
lara dövlətçilik işlərində, şəxsi həyatlarında
uğurlar arzulayıb.

Daha sonra konfransda təşkilati məsələlərə
baxılıb.

Bayramov Kənan Ramazan oğlu YAP
Daşkəsən rayon təşkilatı gənсlər birliyinin sədri
seçilib. Gənсlər birliyinin 7 nəfərdən ibarət idarə
heyəti, 15 nəfər şura üzvü də seçilib. YAP Re
spublika Gənсlər Birliyinin V konfransında işti
rak edəсək gənсlər müəyyənləşib.

Konfransın sonunda YAP sıralarına qəbul ol
unmuş gənclərə partiyanın üzvlük vəsiqələri
təqdim olunub.

Elmar ӘLİYEV
RİHBAnın İctimaisiyasi və humanitar

məsələlər şöbəsinin müdir müavini –
dini qurumlarla işin təşkilatçısı

İYUNUN 11DӘ DAŞKӘSӘN RAYON
İCRA HAKİMİYYӘTİNİN BAŞÇISI ӘHӘD
ABIYEVİN NÖVBӘTİ SӘYYAR QӘBULU
MUŞAVAQ KӘNDİNDӘ KEÇİRİLİB. 

Səyyar qəbulda rayonun hüquqmühafizə
orqanlarının, idarə, müəssisə, xidmət təşkilat
larının rəhbərləri, kənd sakinləri iştirak ediblər.

Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd
Abıyev qəbulda bildirib ki, möhtərəm Prezident
cənab İlham Әliyevin rəhbərliyi ilə regionların
sosialiqtisadi inkişafına yönəldilən səmərəli,
məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir, yeni iş yer
ləri yaradılır, yoxsulluğun aradan qaldırılmasına,
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət
dəstəyinin artırılmasına hərtərəfli qayğı göstərilir.

Daşkəsənin sosialiqtisadi inkişafı, əhalini nara
hat edən problemlərin həlli istiqamətində görülən
tədbirlərdən, o cümlədən son illər Muşavaq
kəndində aparılmış abadıqquruculuq işləri barədə
danışan rayon rəhbəri əhalinin rifahının daha da
yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş tədbirlərin bundan
sonra da davam etdiriləcəyini vurğulayıb.

Sonra vətəndaşların müraciətləri dinlənilib.
Sakinlər cari ilin may ayının 19da və 24də

rayon ərazisində baş vermiş təbii fəlakətin vurduğu
ziyanların aradan qaldırılması, kənddaxili və kəndə
gələn avtomobil yolunun cari təmir olunması, elek
trik dirəklərinin dəyişdirilməsi, qaz xəttinin çək
ilməsi və digər məsələlər barədə müraciətlər
ediblər.

Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd
Abıyev qaldırılan məsələlərin həll edilməsi
məqsədilə əlaqədar qurumlara tapşırıqlarını verib.

Müraciətlərin əksəriyyəti yerində həllini tapıb.
Kənd sakinləri əhalinin problemlərinin həlli is

tiqamətində həyata keçirilən ardıcıl tədbirlərə,
göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbəri
cənab İlham Әliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

*** 
İYUNUN 12DӘ DAŞKӘSӘN RAYON

İCRA HAKİMİYYӘTİ BAŞÇISININ
NÖVBӘTİ SӘYYAR QӘBULU BAYAN
KӘNDİNDӘ OLUB.

Vətəndaşların növbəti səyyar qəbulunda
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Әhəd Abıyev Bayan kənd sakinləri ilə dəfələrlə
görüşdüyünü və həmin görüşlərdə qaldırılan
məsələlərin həlli istiqamətində mühüm işlərin
görüldüyünü bildirib. Qeyd edib ki, ötən dövrlərdə
kənddə tam müasir tələblərə cavab verən yeni
məktəb binası tikilmiş, abadlıq işləri aparılmış,
əhalinin elektrik enerjisi ilə fasiləsiz təmin olun
ması və qazlaşdırma sahəsində problemlər aradan
qaldırılmışdır.

Әhəd Abıyev çıxışında xüsusilə vurğulayıb ki,
hazırda Bayan kəndinin turizm potensialından

səmərəli istifadə edilməsi
prioritet olaraq qarşıya
qoyulub. Bu məqsədlə
Bayan kənd sakinlərinə
məxsus 10 evin seçilərək
təmiri və sonra da onların
turistlərə icarəyə verilməsi
pilot olaraq nəzərdə tutu
lub. Bu istiqamətdə əməli
işlərin görülməsinə yaxın
vaxtlarda başlanacaqdır.
Eləcə də, Dövlət Turizm
Agentliyinin həyata
keçirəcəyi “Təmiz kənd”
layihəsi çərçivəsində
Bayan kəndində yerləşən
t a r i x  m ə d ə n i y y ə t

abidələrinə gedən yollarda müvafiq abadlıq
işlərinin görülməsi üçün Agentliyin əməkdaşları
monitorinqlər aparıb və qiymətləndirmədən sonra
konkret tədbirləri özündə əks etdirən layihə hazır
lanacaqdır.

Qəbulda kənd sakinlərinin müxtəlif məsələlər
barədə müraciətləri qeydə alınıb. Müraciətlər kənd
ərazisində olan nasaz elektrik dayaqlarının dəy
işdirilməsi, uşaq bağçasının, kənd tam orta mək
təbinin əsaslı təmir edilməsi, kəndarası yolların
təmiri, işlə təmin olunma və digər şəxsi məsələlər
ilə bağlı olub.

Çıxışlarda müxtəlif məsələlərlə bağlı təkliflərlə
yanaşı ölkədə və rayonda həyata keçirilən
genişmiqyaslı quruculuqabadlıq işləri, yeni
yaradılan müasir yol infrastrukturu, Bayan kəndinə
təbii qaz xəttinin çəkilməsi, qəbulun keçirildiyi
ümumi orta məktəbin yeni binasının müasir for
mada tikilməsi barədə  razılıqla danışılıb, əhalinin
yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı ölkə
Prezidenti cənab İlham Әliyev tərəfindən qəbul ol
unan qərarlar yüksək qiymətləndirilib.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Әhəd Abıyev müraciətlərdə qaldırılan məsələlərin
icrası ilə bağlı aidiyyəti idarə, müəssisə və təşki
latların rəhbərlərinə müvafiq tapşırıqlarını verib. 

Әksər müraciətlər yerində müsbət həllini tapıb.
Səyyar qəbuldan razı qalan kənd sakinləri on

ların müraciətlərinə baxılmasına, qaldırdıqları
məsələlərin yerində araşdırılmasına, onları narahat
edən problemlərin həllinə görə möhtərəm Prezi
dent cənab İlham Әliyevə minnətdarlıqlarını ifadə
ediblər.

*** 
İYUNUN 19DA ÇOVDAR KӘNDİNDӘ

KEÇİRİLӘN SӘYYAR QӘBULDA
DAŞKӘSӘN RAYON İCRA HAKİMİYYӘ
TİNİN BAŞÇISI ӘHӘD ABIYEV, RAYONUN
HÜQUQMÜHAFİZӘ ORQANLARININ,
İDARӘ, MÜӘSSİSӘ, TӘŞKİLATLARININ
RӘHBӘRLӘRİ VӘ KӘND SAKİNLӘRİ İŞTİ
RAK EDİBLӘR.

Әhəd Abıyev səyyar qəbulda möhtərəm Prezi
dent cənab İlham Әliyev tərəfindən aparılan sosia
lyönümlü siyasətdən, minimum əmək haqlarının
ötən gün yenidən əhəmiyyətli dərəcədə artırıl
masından və son illər Daşkəsəndə aparılmış irim
iqyaslı tikintiquruculuq və abadlıq işlərindən söz
açıb. Qeyd edib ki, “Yeni Daşkəsən” layihəsində
“Çovdar” qızıl zavodunun işə salınması məsələsi
də əsas vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdu. Prezident
cənab İlham Әliyevin 11 fevral 2015ci il tarixli
müvafiq Sərəncamı ilə “Çovdar” qızıl zavodunun
müasir formada tikilərək hasilata başlaması
Daşkəsən rayonunda işsizliyi aradan qaldırmaqla

ölkə iqtisadiyyatının qeyrineft sektorunun
inkişafına da ciddi təkan verir.

Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı vurğulayıb
ki, “Daşkəsən rayonunun GəncəDaşkəsən (27
km)QuşçuÇovdarÇaykənd avtomobil yolunun
tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 4 aprel 2019cu il tar
ixli Sərəncamı olmuşdur. QuşçuÇovdarÇaykənd
avtomobil yolunun tikintisi işlərinə başlanmışdır.
Hazırda həmin işlər yüksək vüsətlə həyata keçir
ilir.

Әhəd Abıyev bildirib ki, Çovdar kəndinin elek
trik, su, qaz təchizatının daha da yaxşılaşdırılması
ilə bağlı işlər aparılır və əhali məcburi köçkünlər
üçün nəzərdə tutulan bütün imtiyazlardan istifadə
edir. Kənddə məktəb, tibb məntəqəsi, kitabxana
fəaliyyət göstərir. 

Daha sonra sakinlərin müraciətlərini dinləyən

Әhəd Abıyev qaldırılan məsələlərin icrası ilə bağlı
aidiyyəti idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbər
lərinə tapşırıqlarını verib. Müraciətlərin əksəriyyəti
yerində həll edilib.

Kənd sakinləri göstərilən diqqət və qayğıya görə
Prezident cənab İlham Әliyevə minnətdarlıqlarını
bildiriblər

*** 
İYUNUN 25DӘ NÖVBӘTİ SӘYYAR

QӘBUL RAYONUN UCQAR DAĞLIQ
ӘRAZİSİNDӘ YERLӘŞӘN YOLQULLAR
KӘNDİNDӘ KEÇİRİLİB.

Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd
Abıyev görüşdə Prezident cənab İlham Әliyevin
ölkənin sosialiqtisadi inkişafı, Azərbaycan vətən
daşlarının maddirifah halının yaxşılaşdırılması is
tiqamətində həyata keçirdiyi genişmiqyaslı
tədbirlərdən, geniş vüsət alan sosial islahatlardan,
eləcə də, dünyada baş verən hadisələrə,  qarşıdur
malara baxmayaraq, Azərbaycandakı ictimaisiyasi
sabitlikdən, o cümlədən, uğurla reallaşdırılan
mühüm regional və beynəlxalq layihələrdən, on
ların müsbət nəticələrindən danışıb.

Kənd sakinlərinin qaldırdığı problemlərlə
maraqlanan və onları dinləyən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd Abıyev aidiyyəti
orqanlara müvafiq tapşırıqlar verib, bəzi
müraciətlər yerində müsbət həllini tapıb.

Qəbulun sonunda  Әhəd Abıyev hazırda dövlə
timiz tərəfindən kəndlərin hərtərəfli inkişafı ilə
bağlı çoxlu sayda proqramların həyata keçir
ildiyini, mərhələmərhələ reallaşdırılan həmin lay
ihələrin bütün kənd yaşayış yerlərini əhatə
edəcəyini vurğulayıb.

Yolqullar kənd sakinləri vətəndaşlara göstərilən
yüksək diqqət və qayğıya görə ölkə Prezidentinə
minnətdarlıq ediblər. 

*** 
İYULUN 5DӘ DAŞKӘSӘN RAYON İCRA

HAKİMİYYӘTİNİN BAŞÇISI ӘHӘD
ABIYEV ASTAF KӘNDİNDӘ SAKİNLӘRLӘ
GÖRÜŞ KEÇİRİB.

Açıq havada keçirilən qəbulda Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd Abıyev, hüquq
mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə, təşkilat
ların, xidmət sahələrinin rəhbərləri və kənd
sakinləri iştirak ediblər.

Kənd sakinləri ilə görüşü giriş nitqi ilə açan
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd
Abıyev çıxışında qeyd edib ki, Prezident cənab
İlham Әliyev tərəfindən bu ilin əvvəlindən
ölkədə böyük sosial paketin icrasına başlan
mışdır. Həmin sosial paketin tərkib hissəsi
olaraq minimum əmək haqqı, pensiyalar, əlil
lərə verilən təqaüdlər əhəmiyyətli dərəcədə

artırılıb. Prezidentin
Fərmanı ilə problemli
krediti olan 800 min
nəfərdən çox şəxsə
dövlət büdcəsindən
kompensasiya ödənilib.
Bu günlərdə isə Prezi
dent cənab İlham
Әliyev ölkə əhalisinin
rifah halının güclən 
dirilməsi istiqamətində
növbəti addım atdı.
Belə ki, ölkə Preziden
tinin imzaladığı  sərən
camlarla minimum
əmək haqqı bir daha
artırılaraq sentyabrın 1

dən etibarən 180 manatdan  250 manata
qaldırıldı. Büdcədən maliyyələşən ayrıayrı qu
rumların işçilərinin aylıq vəzifə maaşları orta
hesabla 40 faiz artırıldı. Eyni zamanda dövlət
ümumi təhsil, həmçinin peşə təhsili müəs
sisələrində çalışan müəllimlərin əmək haqqı 20
faiz artırıldı. Bunlar Prezident cənab İlham
Әliyev tərəfindən aparılan düşünülmüş
siyasətin nəticəsidir və ölkə rəhbərinin yürüt
düyü sosial siyasətin əhalinin bütün
təbəqələrinin mənafeyinə xidmət etdiyini bir
daha da göstərir.

Son illər Daşkəsən rayonunda görülmüş işlər
barədə geniş məlumat verən Әhəd Abıyev ötən
dövr ərzində Astaf kəndində də xeyli abadlıqqu
ruculuq işlərinin aparıldığını, sakinlər tərəfindən
qaldırılan problemlərin həlli istiqamətində mühüm
addımların atıldığını diqqətə çatdırıb. Xüsusilə
vurğulayıb ki, DaşkəsənXoşbulaqAstaf avtomo
bil yolunun yenidən qurulması üçün müvafiq
sənədlər işlənib hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim
edilmişdir. Әhalinin elektrik enerjisi, rabitə və
içməli su ilə təminatı, məşğulluğunun artırılması
daim diqqətdə saxlanılır.

Sonra sakinlərin müraciətləri dinlənilib.
Müraciətlər kəndə gələn avtomobil yolunun təmiri,
tibb məntəqəsinin tikintisi, yararsız elektrik dirək
lərinin dəyişdirilməsi və digər məsələlər ilə bağlı
olub.

Hər bir sakinin müraciətinə həssaslıqla yanaşan
Әhəd Abıyev problemlərin araşdırılması və qanun
vericiliyin tələblərinə uyğun həllinə dair aidiyyəti
qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlar verib.
Qaldırılan məsələlərin bir qismi yerində həll edilib.

Sakinlər yerlərdə müraciətlərə baxılması üçün
yaradılan şəraitdən razılıq edərək göstərdiyi diqqət
və qayğıya görə Prezident cənab İlham Әliyevə
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

*** 
İYULUN 11DӘ ÇIRAQLI VӘ ALMALI

KӘND SAKİNLӘRİ İLӘ KEÇIRILӘN SӘY
YAR QӘBULDA DAŞKӘSӘN RAYON İCRA
HAKİMİYYӘTİNİN BAŞÇISI ӘHӘD
ABIYEV, HÜQUQMÜHAFİZӘ ORQAN
LARININ, TӘHSİL, SӘHİYYӘ,
MӘDӘNİYYӘT, DİGӘR XİDMӘT TӘŞKİ
LATLARININ RӘHBӘRLӘRİ, ӘRAZİ İCRA
NÜMAYӘNDӘSİ, BӘLӘDİYYӘ SӘDRİ VӘ
KӘND SAKİNLӘRİ İŞTİRAK EDİBLӘR.

Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd
Abıyev qəbulu giriş nitqi ilə açaraq qeyd edib ki,
əhali ilə mütəmadi olaraq keçirilən görüşlərdə əsas
məqsəd yerlərdə ümumi vəziyyəti öyrənmək və
narahatçılıq yaradan məsələləri həll etməkdir. 

Әhəd Abıyev Prezident cənab İlham Әliyev
tərəfindən ölkədə sosialiqtisadi sahədə həyata
keçirilən layihələr nəticəsində bütün sahələrdə
əsaslı dönüş yarandığını, əhalinin maddi rifahının
yaxşılaşdırılması istiqamətində müntəzəm olaraq
zəruri addımların atıldığını bildirib. Görülən işlərin
fonunda Daşkəsəndə də böyük uğurlar
qazanıldığını qeyd edən Әhəd Abıyev son illər
rayonda modul tipli yeni məktəb binalarının tik
ildiyini, yolların asfaltlaşdırıldığını, körpülərin
inşa edildiyini, qaz xətlərinin çəkildiyini, elektrik
təsərrüfatında təmir işlərinin davam etdirildiyini,
Daşkəsən şəhərinin sukanalizasiya sisteminin
yenidən qurulmasında son tamamlama işlərinin
aparıldığını və digər abadlıq işlərinin görüldüyünü
diqqətə çatdırıb.

Sonra vətəndaşların müraciətləri dinlənilib.
Sakinlər kəndə gələn avtomobil yolunun cari təmir
olunması, köhnəlmiş elektrik transformatorunun
dəyişdirilməsi, yeni içməli su xəttinin çəkilməsi və
digər məsələlər barədə müraciətlər ediblər.

Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd
Abıyev qaldırılan məsələlərin həll edilməsi
məqsədilə əlaqədar qurumlara aidiyyəti
tapşırıqlarını verib.
Müraciətlərin bir qismi
yerində müsbət həllini
tapıb. Kənddə yeni müasir
tipli elektrik transforma
torunun qısa müddətdə
quraşdırılması üçün
göstəriş verilib və həyata
keçirilib. 

Kənd sakinləri əhalinin
problemlərinin həlli is
tiqamətində aparılan
ardıcıl tədbirlərə,
göstərilən diqqət və
qayğıya görə ölkə rəhbəri
cənab İlham Әliyevə min
nətdarlıqlarını bildiriblər.

*** 
İYULUN 31DӘ DAŞKӘSӘN RAYON İCRA

HAKİMİYYӘTİNİN BAŞÇISI ӘHӘD
ABIYEVİN NÖVBӘTİ SӘYYAR QӘBULU
ӘMİRVAR KӘNDİNDӘ KEÇİRİLİB. 

Açıq havada keçirilən qəbulda kənd sakinləri ilə
növbəti görüşü giriş nitqi ilə açan Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd Abıyev bildirib ki,
Dövlət səviyyəsində qəbul edilən proqramların,
xüsusən, “Regionların sosialiqtisadi inkişafı
Dövlət Proqram”larının icrası ilə əlaqədar görülən
işlər nəticəsində Daşkəsən rayonunda, eləcə də
Әmirvar kəndində abadlıq və quruculuq işləri
geniş vüsət almışdır. Belə ki, 80 şagird yerlik
ӘmirvarӘhmədli kənd ümumi orta məktəbi

müasir formada yenidən tikilmiş, 360 şagird yerlik
Әmirvar kənd H. Qasımov adına tam orta məktəbi
isə əsaslı surətdə təmir edilmişdir. "Azərbaycan
Respublikası regionlarının 20142018ci illərdə
sosialiqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"na uyğun
olaraq 24,5 km uzunluğunda olan DaşkəsənӘmir
varQabaqtəpə avtomobil yolunun yenidən qurul
ması işlərində son tamamlama aparılır. Layihənin
icrası nəticəsində ərazidə 2 yeni avtomobil körpüsü
inşa edilmiş və zəruri nöqtələrdə 40 ədəd yeni
suötürücü dəmirbeton boruları tikilmişdir. Yeni
yolun çəkilməsi ilə yolboyu 9 yaşayış mən
təqəsində yaşayan 3 mindən çox vətəndaşın həyat
şəraitinin yaxşılaşmasına birbaşa təsir göstərən
kənd təsərrüfatının ayrıayrı sektorları inkişaf
edəcəkdir. Bununla yanaşı, ərazidə turizmin
inkişafına geniş imkanlar yaranmışdır.

Әhəd Abıyev son aylarda Prezident cənab İlham
Әliyevin sosial sahədə apardığı islahatlardan da
danışıb. Rayon rəhbəri qeyd edib ki, ilin
əvvəlindən həyata keçirilən islahatların davamı
olaraq Prezident cənab İlham Әliyevin ikinci sosial
paketini əhatə edən 18 iyun 2019cu il tarixli
sərəncamları, minimum pensiyanın artırılması
üçün yeni qanunvericilik təşəbbüsü isə əhalinin
rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində inqil
abi addımların ardıcıl xarakter aldığını göstərir. Bu
sərəncamlarla ölkədə minimum əməkhaqqının,
həmçinin müxtəlif sahələrdə çalışanların
maaşlarının artırılması təmin olunub. Ölkə
başçısının imzaladığı fərman və sərəncamlar sosial
sifariş olaraq birbaşa əhalinin problemlərinin
həllinə, rifahının yüksəlməsinə, güzəranının
yaxşılaşmasına və layiqli həyat səviyyəsinin təmin
olunmasına xidmət edir.

Daha sonra Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Әhəd Abıyev istər şəxsi, istərsə də kəndlə bağlı
müraciəti və təklifi olan sakinlərə öz müraciətlərini
etmələrini xahiş edib. 

Kənd sakinlərindən çıxış edənlər müraciətlə 

rində kəndə təbii qaz xəttinin çəkilməsinin, tibb
məntəqəsinin inşasının, EVXlərinin SİP kabellə
əvəz olunmasının və digər problemlərin həllinə
köməklik göstərilməsini xahiş ediblər.

Әhəd Abıyev sakinlər tərəfindən qaldırılan
məsələlərin həlli ilə əlaqədar aidiyyəti qurumların
rəhbərlərinə tapşırıqlarını verib. Müraciətlərin bir
qismi yerində  həll edilib.

Sakinlər rayonda, o cümlədən Әmirvar kəndin 
də gedən abadlıq, quruculuq, əsaslı yenidənqurma
işlərinə, xüsusilə yeni yolun əsaslı təmirinə görə
ölkə Prezidenti cənab İlham Әliyevə minnətdar
lıqlarını bildiriblər.

Vüqar MӘMMӘDOV  
RİHBAnın İnformasiya təminatı və

təhlil sektorunun müdiri
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ДАШКЯСЯН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ 
ЩЮРМЯТЛИ ЯЩЯД МИКАЙЫЛ ОЬЛУ АБЫЙЕВЯ

Hörmətli Әhəd Mikayıl oğlu Abıyev!
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Әliyevin müvafiq Sərəncamı ilə Siz “Azər

baycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (19182018)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı
ilə təltif edilmişsiniz. 

Hörmətli Әhəd müəllim! 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Әliyevin müvafiq Sərəncamı ilə “Azərbaycan

Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (19182018)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə təltif
edilməyinizi möhtərəm Prezidentimiz tərəfindən bütün daşkəsənlilərə verilən yüksək qiymət,
göstərilən ali diqqət və qayğı kimi dəyərləndirərək Sizi Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqil
liyinin qorunub saxlanılmasında və inkişafında, ölkənin ictimaisiyasi həyatında xidmətlərinizə görə
bu yubiley medalı ilə təltif edilməyiniz münasibəti ilə təbrik edirik. 

Sizə dərin hörmətlə,
Daşkəsən rayon ictimaiyyəti və ziyalıları

ДАШКЯСЯН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ ЯЩЯД АБЫЙЕВ АЙРЫ-АЙРЫ ЭЦНЛЯРДЯ РАЙОНУН КЯНДЛЯРИНДЯ, ЙАШАЙЫШ МЯНТЯГЯЛЯРИНДЯ, ЯРАЗИЛЯРДЯ ВЯТЯНДАШЛАРЫН СЯЙЙАР ГЯБУЛЛАРЫНЫ КЕЧИРИБ

ДАШКЯСЯНДЯ ЙЕНИ АЗЯРБАЙЪАН ПАРТИЙАСЫ РАЙОН ТЯШКЫЛАТЫ ЭЯНЪЛЯР БИРЛИЙИНИН В КОНФРАНСЫ КЕЧИРИЛИБ
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D aşkəsəndə iyunun 21də Dövlət qul
luqçularının peşə bayramı münasi
bətilə tədbir keçirilib.

Tədbirdə Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə

tinin Başçısı Әhəd Abıyev, hüquqmühafizə orqan

larının rəhbərləri, Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı

aparatının kollektivi, rayonun idarə və təşkilat

larında çalışan dövlət

qulluqçuları iştirak edi

blər.

Әvvəlcə tədbir işti

rakçıları ulu öndər Hey

dər Әliyevin  abidəsini

ziyarət edib, heykəli

önünə gül dəstələri qo

yaraq hörmət və ehti

ramlarını ifadə ediblər.

Daha sonra tədbir

Rayon İcra Hakimiyyə

tinin akt zalında davam

etdirilib.

Rayon İcra

Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd Abıyev yığıncaqda

nitq söyləyib. O, çıxışında deyib:

– Dövlət qulluqçularının peşə bayramı müna

sibəti ilə sizi təbrik edir, şərəfli peşənizdə hər

birinizə  müvəffəqiyyətlər və şəxsi həyatınızda

yeniyeni uğurlar arzulayır, sizlərə xoşbəxtlik, can

sağlığı, ailə səadəti diləyirəm.

23 iyun ölkəmizdə Dövlət qulluqçularının

peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Dövlət qul

luqçularının peşə bayramı çox hörmətli möhtərəm

Prezidentimiz cənab İlham Әliyevin 2006cı il 25

may tarixli sərəncamı ilə təsis edilib. BMT Baş As

sambleyası tərəfindən 23 iyun tarixinin BMTnin

“Dövlət Qulluğu Günü” elan edilməsi nəzərə alı

naraq, bu tarixin Azərbaycanda da Dövlət qul

luqçularının peşə bayramı günü elan edilməsi

qərara alınıb.

Bizim dövlətçilik konsepsiyamız ulu öndər

Heydər Әliyevin müəllifi olduğu strateji kurs

üzərində formalaşmış və həmin kursun layiqli

davamçısı çox hörmətli möhtərəm Prezidentimiz

cənab İlham Әliyev tərəfindən bu gün yeni dövrün

tələblərinə uyğun olaq zənginləşdirilir.

Möhtərəm Prezident cənab İlham Әliyev

dövlət qulluqçularına müasir, sivil, demokratik

vətəndaş cəmiyyətinin tələblərinə cavab verən

dövlət idarəçiliyi sisteminin daim inkişaf et

dirilməsi üçün dövlət qulluqçularının qarşısına

əlavə vəzifələr qoymuşdur. Belə ki, hər bir dövlət

qulluqçusu dünyada gedən qlobal proseslərdən

xəbərdar olmalı, informasiya texnologiyalarını,

müasir demokratik idarəçilik üsullarını mənim

səməlidir.

Günbəgün inkişaf edən, çiçəklənən, ulu öndər

Heydər Әliyevin müqəddəs sözləri ilə desək,

dünyaya günəş kimi doğan Azərbaycan özünün

Dövlət idarəetmə sistemi ilə dünya dövlətləri

sırasında bu gün qabaqcıl yerlərdədir. 

Dövlət qulluqçularının maddi rifahının

yaxşılaşdırılması daim diqqət mərkəzindədir.

Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Әliyev

tərəfindən dövlət qulluqçularının əmək haqlarının

bu günlərdə 50 faiz artırılması da dövlət qulluqçu

larına göstərilən daimi diqqət və qayğının əyani

göstəricisidir.

Göstərdiyi diqqət və qayğıya görə möhtərəm

Prezidentimiz cənab İlham Әliyevə öz dərin

təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk.

Dövlətimizin inkişafı, tərəqqisi və rifahı nam

inə hər bir dövlət qulluqçusu öz vəzifəsini vic

danla, Vətənə, xalqa sədaqət hissi ilə yerinə

yetirməyə borcludur. 

Mən Sizin hər

birinizi 23 iyun – Dövlət

qulluqçularının peşə

bayramı günü münasi

bəti ilə bir daha da təbrik

edirəm.

Peşə bayramınız

mübarək olsun.

Digər çıxış edənlər

də dövlət qulluqçularını

təbrik ediblər, hər bir

dövlət qulluqçusuna

Dövlətə, Vətənə xid

mətdə ən ideal örnəyin

məhz möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Әliyev

olduğunu bildiriblər.

Sonda Daşkəsən  Rayon İcra Hakimiyyəti

Başçısı Aparatının əməkdaşları – Sənədlərlə və

vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri

Sahib Әhmədov, İnformasiya təminatı və təhlil

sektorunun müdiri Vüqar Məmmədov, böyük

mütəxəssis Şahnaz Tağıyeva dövlət qulluğunda

səmərəli fəaliyyətlərinə görə Daşkəsən Rayon İcra

Hakimiyyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunublar.

Elmar ӘLİYEV
RİHBAnın İctimaisiyasi və humanitar

məsələlər şöbəsinin müdir müavini –
dini qurumlarla işin təşkilatçısı

A zərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Әliyevin tapşırığına və böl
gələrdə vətəndaşların qəbulu cədvəlinə

uyğun olaraq, Baş Prokurorun birinci müavini, II
dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Rüstəm Usubov

iyunun 7də Daşkəsən
Rayon Prokurorluğunun
inzibati binasında Daşkəsən
və Kəlbəcər rayonlarından
olan vətəndaşları qəbul
edib.

Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd
Abıyev ilə Baş Prokurorun
birinci müavini Rüstəm
Usubov qəbuldan əvvəl
ümummilli lider Heydər
Әliyevin Daşkəsən şəhərinin
mərkəzində ucaldılmış
abidəsi önünə gül dəstələri
qoyaraq ulu öndərin əziz
xatirəsini ehtiramla yad edib 
lər.

Baş Prokurorluğun məsul əməkdaşlarının, habelə
əlaqədar prokurorların iştirakı ilə keçirilən qəbulda
vətəndaşların müraciətlərində qaldırılan və bilavasitə
prokurorluq orqanlarının səlahiyyətlərinə aid olan
məsələlərin operativ şəkildə həll edilməsi üçün Baş

Prokurorluğun əlaqədar struktur qurumlarının rəhbər
lərinə və rayon prokurorlarına müvafiq göstərişlər
verilib.

Vətəndaşların ərizə və şikayətlərində qaldırılan
məsələlərin bir qismi yerində həllini tapıb, eyni za

manda prokurorluğun səlahiyyətlərinə aid olmayan
digər məsələlərlə bağlı müraciətlərin araşdırılması
üçün aidiyyəti üzrə göndərilməsi təmin edilib.

Yekunda rayon prokurorlarının iştirakı ilə müşavirə
keçirilməklə vətəndaşların müraciət lərinə obyektiv

baxılması və onların qəbulu
işinin təşkili ilə bağlı
tövsiyə və tapşı rıqlar ver
ilib. 

Daşkəsəndə Baş Proku 
ro run birinci müavini
Rüstəm Usubovun qəbu
luna gələn vətəndaşlar
müraciətlərə baxılması
üçün yaradılan şəraitdən
razılıq edərək göstərdiyi
diqqət və qayğıya görə
möhtərəm Prezident cənab
İlham Әliyevə minnətdar
lıqlarını bildiriblər.

Sənan HӘSӘNOV
RİHBAnın Hüquq

şöbəsinin məsləhətçisi

İ yunun 25də Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə
tinin inzibati binasında ictimaiyyət nüma yən 

də lərinin və Azərbaycan Vətən Müharibəsi
Ve teranları İctimai Birliyinin sədr müavini Elmar
Məmmədovun iştirakı ilə keçirilən görüşdən əvvəl
Qarabağ müharibəsi veteranları, əlilləri və şəhid
ailələri ümummilli lider Heydər Әliyevin Daşkəsən
şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsi önünə gül
dəstələri qoyaraq Ulu Öndərin əziz xatirəsini ehti
ramla yad ediblər.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət himninin səs
ləndirilməsi və torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü
uğrunda həlak olmuş Vətən övladlarının əziz
xatirəsinin yad edilməsi ilə başlanan tədbiri Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd Abıyev giriş
sözü ilə açıb. O, çıxışında  deyib:

– 26 iyun – Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin bayramı günü  münasibətilə başda
möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş Komandan cənab
İlham Әliyev olmaqla, ölkəmizin ərazi bütövlüyü
uğrunda xüsusi xidmət göstərmiş Qarabağ müharibəsi

veteranlarını, əlillərini və şəhid ailələrini, o cümlədən
Daşkəsən rayonu ərazisindəki N saylı hərbi hissənin
komandiri polkovnik Әflatun Nurəliyevi, Azərbaycan
Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin sədr
müavini Elmar Məmmədovu Daşkəsən rayon icti
maiyyəti adından təbrik edirik, hər birinizə möhkəm
can sağlığı, uzun ömür, ailə səadəti arzulayırıq.

Birmənalı olaraq deyə bilərik
ki, Qarabağ müharibəsi əlil
lərinə, veteranlarına və şəhid
ailələrinə yüksək dövlət qayğısı
göstərilir. Ulu öndər Heydər
Әliyevin bu təbəqədən olan in
sanlara göstərdiyi qayğını,
dövlət siyasətini onun layiqli
davamçısı möhtərəm Preziden
timiz cənab İlham Әliyev uğurla
davam etdirir, onları daim
diqqət mərkəzində saxlayır.

Bu gün Azərbaycan Ordusu
nun əldə etdiyi nailiyyətlər, ən
müasir texnika və avadanlıqlara
təchiz edilməsi,  şəxsi heyətin

yüksək döyüş hazırlığı və mənəvipsixoloji vəziyyəti, ordu
quruculuğu sahəsində həyata keçirilən islahatlar, xalq ilə

ordu arasındakı sıx birlik deməyə tam əsas verir ki,
rəşadətli ordumuz hər an qüdrətli dövlətimizin  Ali Baş
Komandanı cənab İlham Әliyevin döyüş əmrlərinin uğurla

yerinə yetirməsinə hazırdır.
Hər kəs yaxşı bilir və

məlumdur ki, dövlət başçısı
cənab İlham Әliyevin rəhbər
liyi ilə həyata keçirilən ordu
siyasətinin əsas is
tiqamətlərindən birini Azər
baycanın ərazi bütövlüyü
uğrunda xidmət göstərmiş
müharibə veteranlarının, əlil
lərin, şəhid ailələrinin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi,
onların problemlərinin vax
tında həllinə nail olunması
təşkil edir və onlar dövlətin
etibarlı sosial müdafiə sistemi

ilə təmin edilərək hərtərəfli diqqət və qayğı ilə əhatə
olunmuşlar.

Belə ki, ölkənin Birinci vitseprezidenti Mehriban
xanım Әliyeva Qarabağ müharibəsi veteranları, əlil
ləri və şəhid ailələri, bu kateqoriyadan olan bütün
vətəndaşlarımızla mütəmadi olaraq görüşlər keçirir,
onların mənzillərlə təmin edilməsi, maddisosial

məişət şəraitlərinin yaxşılaş 
dırması istiqamətində tədbirlər
görür. 

Daşkəsən rayonunda da
Qarabağ müharibəsi veteran
larına, əlillərə və şəhid ailələrinə
qayğı göstərilir. Hazırda rayon
umuzda 256 nəfər Qarabağ
müharibəsi veteranı, 80 nəfər
Qarabağ əlili vardır.

Siz Qarabağ döyüşlərində rə şa 
dətlə vuruşmuşsunuz. Bü tün bunlar
isə gənclərimiz üçün hər zaman
əyani nümunədir. Ali Baş Koman
danımız cənab İlham Әliyevin
dediyi kimi, müharibə zamanı
şəhid olmuş, öz sağlamlığını itirmiş vətəndaşlarımız cəmiy 
yətin dəyərli insanlarıdır, bizim qəhrəmanlarımızdır.

Biz sizinlə fəxr edirik!
Ulu öndər Heydər Әliyev

ideyalarına və siyasətinə hər
zaman sədaqət nümayiş etdirən
biz, daşkəsənlilər inanırıq ki,
dövlət başçısı möhtərəm cənab
İlham Әliyevin rəhbərliyi ilə işğal
altında olan tarixi torpaqlarımız
tezliklə düşməndən azad olu
nacaq, şəhidlərimizin müqəddəs
qanı yerdə qalmayacaqdır.
Məcburi qaçqın və köçkün soy
daşlarımız da öz dədəbaba yurd
larına qayıdacaqlar.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvə lərin

Ali Baş Komandanı cənab İlham Әliyevə eşq olsun!
Eşq olsun Azərbaycan ordusunun zabitlərinə,

əsgərlərinə və mülki əməkdaşlarına!
Yaşasın müasir müstəqil Azərbaycanımız!
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd

Abıyevin nitqindən sonra Azərbaycan Vətən Müharibəsi
Veteranları İctimai Birliyinin sədr müavini Elmar Məm
mədov çıxış edərək Prezident cənab İlham Әliyevin
Qarabağ müharibəsi əlillərinə, veteranlarına və şəhid
ailələrinə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə İctimai Bir
liyin bütün üzvləri adından minnətdarlığını ifadə edib. 

Digər çıxış edənlər də ölkə rəhbərliyinin Qarabağ

müha ri bəsi əlillərinə və veteranlarına, o cümlədən şəhid
ailələrinə göstərdiyi diqqət və qayğıdan söz açıblar.
Bildiriblər ki, ölkə Prezidenti cənab İlham Әliyevin rəh
bərliyi ilə Daşkəsən rayonunda da yaradılan hər cür
şəraitə görə qazilər bu qayğını gündəlik həyatlarında hiss
edir. Bunu rayonda keçirilən tədbirlərə dəvət almaqların
dan, bayramlarda, xüsusi günlərdə yad olunmaqlarından,
ke çi rilən bu cür səmimi görüşlərdən, müraciət lərinə həs
sas münasibətdən aydın şəkildə görmək olar.

Görüşdə Qarabağ müha ri bəsi veteranı kimi
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd
Abıyev və rayondan olan Qarabağ mü ha ribəsi veter
anları və əlillərinin bir qismi Azərbaycan Vətən
Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyi tərəfindən təsis
edilmiş “Milli Ordu100” və “Müharibə Veteranı
1994” medalları ilə təltif olunub.

Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd Abıyev
bir qrup Qarabağ müharibəsi döyüşçüsünə və əlillinə
qiymətli hədiyyələr təqdim edib.

Әhəd Abıyev görüşə yekun vuraraq istər dövlət,
istərsə də ölkə  rəhbərimiz cənab İlham Әliyev
tərəfindən Qarabağ müharibəsi veteranlarına, əlillərinə
və şəhid ailələrinə  göstərilən diqqət və qayğının bundan
sonra da yüksək səviyyədə olacağını bildirib, bu cür
görüşlərin davamlı olaraq keçiriləcəyini qeyd edib və
Qarabağ veteranlarına müstəqil Azərbaycanın çiçəklən
məsi naminə gördükləri işlərdə uğurlar arzulayıb.

İlahə XIDIROVA
RİHBAnın İnformasiya təminatı və təhlil 

sektorunun aparıcı məsləhətçisi

İyulun 2də keçirilmiş tədbirdə Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd Abıyev,

hüquqmühafizə orqanlarının rəhbərləri, polis
şöbəsinin şəxsi heyəti, veteranlar və ictimaiyyət nü
mayəndələri iştirak ediblər.

Әvvəlcə tədbir iştirakçıları ümummilli lider
Heydər Әliyevin Daşkəsən şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstələri qoyaraq Ulu
Öndərin əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Hey
dər Әliyev Mərkəzində ümummilli liderin həyat və
fəaliyyətinin ayrıayrı dövrlərini özündə əks etdirən
guşələrə baxışdan sonra tədbir Daşkəsən Rayon
Polis Şöbəsində davam etdirilib.

Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı
Әhəd Abıyev giriş sözü
ilə tədbiri açaraq peşə
bayramı münasibətilə
polis işçilərini təbrik
edib, ölkəmizdə
sabitliyin və əminaman
lığın qorunmasında
polisin xidmətlərindən,
dövlətin hüquqmühafizə
orqanları işçilərinə
göstərdiyi daimi diqqət
və qayğıdan söz açıb.

O, çıxışında deyib:
–  Bu gün Azərbaycan

Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin şəxsi heyə
tinin peşə bayramıdır.
Başda hörmətli nazir Vi
layət Eyvazov olmaqla,
Daşkəsən Rayon Polis
Şöbəsinin bütün şəxsi
heyətini təbrik edirəm.

Bildiyiniz kimi
Azərbaycan polisi

Vətənə, xalqa və torpaqlarımızın müdafiəsi
uğrunda ləyaqətlə xidmət etmiş, ulu öndər Heydər
Әliyevin rəhbərliyi altında formalaşıb dövlətin
əsas güclü dayaqlarından birinə çevrilmişdir.

Cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, ictimai asayişin
qorunmasında, ölkə əhəmiyyətli kütləvi tədbirlər za
manı ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsində və
xüsusi tapşırıqların yerinə yetirilməsində fərq lən 
diklərinə görə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin bir qrup əməkdaşları, o cümlədən
Daşkəsən Rayon Polis Şöbəsinin rəisi, polis
polkovniki Orucov Vəfadar Adil oğlu da “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı

Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Әliyev
tərəfindən xidməti vəzifələri yerinə yetirərkən
fərqləndiyinə görə peşə bayramında “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif olunması  barədə qəbul edilmiş qərar
Daşkəsən rayon polisinin hər bir əməkdaşına, həm çi 
nin bütün Daşkəsən rayonuna verilən qiymətdir.

Bu təltifə görə möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Әliyevə minnətdarlığımızı bildiririk. 

Daşkəsən Rayon Polis Şöbəsinin rəisi Orucov Və
fadar Adil oğlunu həm “Vətən uğrunda” medalı ilə
təltif edilməsi, həm də ona “polkovnik” rütbəsinin ver
ilməsi münasibətilə təbrik edirik.

Bir daha da 2 iyul – Azərbaycan Polisi Günü mü
nasibətilə Daxili İşlər naziri hörmətli Vilayət Eyvazovu

və Daşkəsən Rayon Polis
Şöbəsinin bütün şəxsi heyə
tini, veteranlarımızı təbrik
edirəm, onlara möhkəm can
sağlığı, xoşbəxtlik və bu
şərəfli xidmətlərində yeni
yeni uğurlar arzulayıram.

Çıxış edən Daşkəsən
Rayon Polis Şöbəsinin
rəisi polis polkovniki Və
fadar Orucov əvvəlcə
Azərbaycan Respub
likasının Daxili İşlər naziri
generalpolkovnik Vilayət

Eyvazovun  təbrik mək
tubunu  şöbəsinin şəxsi
heyətinə oxuyub, sonra
Azərbaycan polisinin
yaranması və inkişaf tar
ixi haqqında danışıb.
Polis rəisi polkovnik Və
fadar Orucov “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif
edilməsinə və ona
göstərilən böyük etimada
görə möhtərəm Prezident
cənab İlham Әliyevə
minnətdarlıq edib.

Bildirib ki, Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları
Azərbaycan qanunlarına, xalqa, Vətənə, ümummilli
lider Heydər Әliyev ideyalarına və Prezident cənab
İlham Әliyevə daim sadiqdirlər, onlar ictimai asay
işin, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorun
masında bundan sonra da şərəflə çalışacaqlar.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Әhəd Abıyev tədbirin sonunda polis əməkdaşlarına
və veteranlarına fəxri fərmanlar, qiymətli hədiy yə 
lər təqdim edib.

Elmar ӘLİYEV
RİHBAnın İctimaisiyasi və humanitar

məsələlər şöbəsinin müdir müavini –
dini qurumlarla işin təşkilatçısı

ДАШКЯСЯН РАЙОНУНДА ДЮВЛЯТ ЭЮМРЦК КОМИТЯСИ СЯДРИНИН
МЦАВИНИ, ЭЮМРЦК ХИДМЯТИ ЭЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТЫ ЯСЭЯР
АБДУЛЛАЙЕВ ВЯТЯНДАШЛАРЫН ГЯБУЛУНУ КЕЧИРМИШДИР

Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti cənab İlham Әliyevin
tapşırığına əsasən mərkəzi icra

hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin böl
gələrdə vətəndaşların qəbulu cədvəlinə
uyğun olaraq iyunun 24də Dövlət Gömrük
Komitəsi sədrinin müavini, gömrük xid
məti generalleytenantı Әsgər Abdullayev
Daşkəsən rayon sakinlərini qəbul etmişdir.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə
tinin Başçısı Әhəd Abıyev ilə Dövlət
Gömrük Komitəsi sədrinin müavini,
gömrük xidməti generalleytenantı Әsgər
Abdullayev qəbuldan əvvəl ümummilli
lider Heydər Әliyevin Daşkəsən şəhərinin
mərkəzində ucaldılmış abidəsi önünə gül
dəstələri qoyaraq Ulu Öndərin əziz
xatirəsini dərin ehtiramla yad etmişlər.

Qəbul zamanı sakinlərin gömrük
məsələləri ilə bağlı müraciətləri dinlənilib.

Vətəndaş müraciətlərinin araşdırıl
ması və qaldırılan məsələlərin qanunveri
ciliyin tələblərinə uyğun olaraq həllinə
dair Komitənin aidiyyəti strukturlarının
rəhbərlərinə tapşırıqlar verilmişdir. Eyni
zamanda səsləndirilən müxtəlif təkliflər, şikayət xarakterli müraciətlər nəzarətə götürülmüşdür.

Qaldırılan məsələlərin bir qismi yerində həll edilmişdir. Komitənin səlahiyyətlərinə aid olmayan
məsələlərlə bağlı müraciətlər isə müvafiq qurumlara çatdırılması üçün qeydiyyata alınmışdır.

Qəbula gələn vətəndaşlar müraciətlərə baxılması üçün yerlərdə yaradılan şəraitdən razılıq
edərək göstərdiyi ali diqqət və qayğıya görə möhtərəm Prezident cənab İlham Әliyevə min
nətdarlıqlarını bildirmişlər.

ДАШКЯСЯНДЯ ЕКОЛОЭИЙА ВЯ ТЯБИИ СЯРВЯТЛЯР НАЗИРИНИН
МЦАВИНИ РАУФ ЩАЪЫЙЕВ ВЯТЯНДАШЛАРЫН ГЯБУЛУНУ КЕЧИРИБ

P rezident cənab İlham Әliyevin vətəndaşların təklif, irad və şikayətləri ilə yerində
tanış olmaq üçün mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinə verdiyi

tapşırıq və tövsiyələrə uyğun olaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirinin müavini Rauf
Hacıyev iyulun 26da Daşkəsəndə vətəndaşlarla görüşüb.

Qəbul zamanı vətəndaşların şikayət və təklifləri dinlənilib, müraciətlərə baxılıb. Vətən
daşların müraciəti əsasən ətraf mühitin mühafizəsi, meşələrin qorunması, geologiya, biomüx
təliflik, ətraf mühitin monitorinqi və s. məsələlərlə bağlı olub.

Müraciətlərin araşdırılmasına və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq həllinə dair
nazirliyin aidiyyəti strukturlarının rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Qaldırılan məsələlərin bir
qismi yerində həll edilib. Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olmayan məsələlərlə bağlı müraciətlər
isə müvafiq qurumlara çatdırılması üçün qeydiyyata alınıb.

Vətəndaşlar yerlərdə müraciətlərə baxılması üçün yaradılan şəraitdən razılıq edərək
göstərdiyi diqqət və qayğıya görə möhtərəm Prezident cənab İlham Әliyevə minnətdarlıqlarını
bildiriblər.

ДАШКЯСЯНДЯ ДЮВЛЯТ ГУЛЛУГЧУЛАРЫНЫН ПЕШЯ БАЙРАМЫ ГЕЙД ОЛУНУБ

ДАШКЯСЯНДЯ БАШ ПРОКУРОРУН БИРИНЪИ МЦАВИНИ РЦСТЯМ УСУБОВ ВЯТЯНДАШЛАРЫН ГЯБУЛУНУ КЕЧИРИБ

ДАШКЯСЯНДЯ 26 ИЙУН – АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ СИЛАЩЛЫ ГЦВВЯЛЯРИ ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ ГАРАБАЬ МЦЩАРИБЯСИ ВЕТЕРАНЛАРЫ, ЯЛИЛЛЯРИ ВЯ ШЯЩИД АИЛЯЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШ КЕЧИРИЛИБ

ДАШКЯСЯН РАЙОНУНДА АЗЯРБАЙЪАН ПОЛИСИ ЭЦНЦ ГЕЙД ЕДИЛИБ



İ yunun 11də Daşkəsəndə Səhiyyə Nazirliyinin B.
Eyvazov adına ElmiTədqiqat Hematologiya və

Transfuziologiya İnstitutunun nəzdindəki Mərkəzi
Qan Bankı talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkən
uşaqlar üçün qanvermə aksiyası keçirib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham

Әliyevin təsdiq etdiyi "Hemofiliya və talassemiyadan əziyyət
çəkən uşaqlara qayğı" Dövlət Proqramına uyğun olaraq
keçirilən aksiyada rayonda fəaliyyət göstərən bütün idarə,
müəssisə və təşkilatların işçiləri, gənclər, o cümlədən icti
maiyyət nümayəndələri yüksək həvəslə və könüllü olaraq
iştirak edərək, hemofiliya və talassemiya xəstəliklərindən
əziyyət çəkən, qana ehtiyacı olan uşaqların köməyinə çatmaq
üçün bu nəcib və humanist xarakterli aksiyaya qoşulublar.

Aksiyasının keçirilməsində əsas məqsədlərdən biri də
tədarük olunan qan ehtiyatını artırmaqdır.

Respublika Mərkəzi Qan Bankı tərəfindən ezam ol
unmuş xüsusi tibb briqadasının həkimhematoloqları
tərəfindən hər bir donorun sağlamlığı onlardan qan analizi
götürülərək əvvəlcədən müəyyənləşdirilib. Aksiyada işti
rak edənlər qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar
üçün könüllü qan verməyin xeyirxah və savab iş, o cüm
lədən vətəndaşlıq borcu olduğunu bildiriblər.

Səhər saat 10dan axşam 17dək davam edən aksiya

zamanı 300  nəfərdən çox könüllü müayinədən keçib, on
ların 63 nəfərindən qan götürülüb.

Yığılan qan ehtiyatı xüsusi laboratoriyada müay
inədən keçirildikdən sonra yoxlanılaraq talassemiya və
digər qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən uşaqlar üçün is
tifadə olunacaqdır.

İ yunun 14də Daşkəsən rayonun bütün tam orta
məktəblərində ənənəvi “Son zəng” tədbirləri tən

tənəli surətdə və yüksək təşkilatçılıqla qeyd olunmuş
dur.

Bu il rayonun 25 ümumtəhsil məktəbində təhsil alan
şagirdlərdən 188 nəfəri məzun adını qazanmışdır.

Tərtib edilmiş qrafikə uyğun olaraq Daşkəsənin icti
maisiyasi, sosialiqtisadi həyatında fəallıq göstərən nü
mayəndələr “Son zəng” şənliklərində iştirak etmişlər.
Tədbirlərdə ölkəmizdə təhsilin inkişafı istiqamətində
görülən işlər, bu sahədə Daşkəsəndə həyata keçirilən
ardıcıl layihələr barədə danışılmış, müstəqil həyata qədəm
qoyan məzunlara uğurlar, ölkəmiz və xalqımız üçün lay

iqli övlad olmaları, sentyabrda məktəbə gələcək, sinif
otaqlarına ilk kövrək addımlarını atacaq birincilərə
mübarək qədəmlər, bol uğurlar arzulanmışdır.

Xüsusilə qeyd edilmişdir ki,  Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti cənab İlham Әliyev və Respublikanın
Birinci vitseprezidenti Mehriban xanım Әliyeva
tərəfindən  xalqımızın gələcəyi olan uşaqlara və gənclərə
göstərilən diqqət və qayğı, onların sağlam və bilikli

böyüməsi istiqamətində həyata keçirilən işlər Daşkəsən
rayonunda da öz əksini tapmışdır. Son illərdə rayonda
aparılan genişmiqyaslı abadlıqquruculuq işləri
çərçivəsində ən ucqar kəndlərdə belə yeniyeni məktəb bi

naları tikilmiş, modul tipli məktəblər quraşdırılmış, əsaslı
təmir işləri görülmüş, lazımi avadanlıqla təchiz olunmuş
və təhsil müəssisələrində çalışan müəllimpedaqoji
heyətin diaqnostik qiymətləndirilməsi keçirilərək məvaci
bləri artırılmışdır. Bu da təhsilin keyfiyyətinə öz müsbət
təsirini göstərmişdir. Həmin tədbirlər davam etdirilir.

“Son zəng” tədbirlərində şagirdlərin hazırladığı bir
birindən maraqlı ədəbibədii kompozisiyalar nümayiş olunmuş,
on birincilərin inamlı çıxışları, mənalı ürək sözləri bu gənclərin
Vətənin layiqli övladları olacağına inamı daha da artırmışdır.

“Son zəng” çalındıqdan sonra sehrli "Bilik açarı"nı
birincilərə verən məzunlar məktəbə əlvida demişlər.

Zaur MӘMMӘDOV
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İ yunun 14də Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
təşkilatçılığı ilə 15 İyun – Milli Qurtuluş Günü mü

nasibətilə “Milli qurtuluşa gedən yol” adlı dəyirmi
masa keçirilib.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin konfrans za
lında keçirilən tədbirdə Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısının müavini Namiq Süleymanov xalqımızın həy
atında bu günün böyük tarixi əhəmiyyəti və 1993cü ildə
ölkəmizdə yaranmış vəziyyətlə bağlı geniş məlumat verib. 

O, qeyd edib ki, tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi
daxil olmuş 15 iyun sadəcə təqvim bayramı deyil, böyük
ictimaisiyasi və tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür.
Ümummilli lider Heydər Әliyevin 1993cü il iyunun 15də
yenidən hakimiyyətə qayıtması xalqımızın çoxəsrlik tarix
inə taleyüklü möhtəşəm siyasi hadisə kimi daxil olmuşdur.

Tale elə gətirib ki, 19911993cü illər müstəqilliyimizin ilk
illərinə təsadüf etsə də, ölkəmizin müasir tarixində hərc
mərclik, özbaşınalıq, anarxiya dövrü kimi xatırlanır. Həmin
dövrdə yalnız bir çıxış yolu var idi. Bu çıxış yolu görkəmli
dövlət xadimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Mə
clisinin Sədri, Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri Heydər
Әliyevin Bakıya dəvət olunmasından ibarət idi. Azərbaycan
dövlətçiliyinin gələcəyindən narahat olan xalqın ziyalıları
ulu öndər Heydər Әliyevə müraciət ünvanladılar. Xalq Hey
dər Әliyevin hakimiyyətə qayıdışını təkidlə tələb edirdi. Bu
müraciətləri nəzərə alan dahi rəhbər Bakıya qayıtdı. Bu
qayıdış xalqın istəyi, tarixi zərurət idi. Bu qayıdış insanların
qəlbinə bir inam və rahatlıq toxumu səpdi, ölkənin təh
lükələrdən xilas olacağına inamı artırdı.

Namiq Süleymanov habelə Prezident cənab İlham

Әliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın bugünkü sürətli
inkişafından da danışıb.

Digər çıxış edənlər də bildiriblər ki, ümummilli lider
Heydər Әliyevin adı ilə bağlı olan Milli Qurtuluş Günü
Azərbaycan tarixinin şanlı qürur səhifəsinə çevrilib. Prezi
dent cənab İlham Әliyevin həyata keçirdiyi uğurlu daxili
və xarici siyasət Azərbaycanın inkişafını daha da
sürətləndirib. Bu isə Ümummilli lider Heydər Әliyevin
əsasını qoyduğu siyasətin davamlılığından xəbər verir.

Tədbirin sonunda “Qurtuluş mübarizəsinin qalibi”
adlı sənədli film nümayiş oluolunub.

Elmar ӘLİYEV
RİHBAnın İctimaisiyasi və humanitar

məsələlər şöbəsinin müdir müavini –
dini qurumlarla işin təşkilatçısı

“МИЛЛИ ГУРТУЛУША ЭЕДЯН ЙОЛ”

İyunun 1də Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin və Rayon
Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə şəhərin Heydər
Әliyev meydanında  “1 İyun – Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi
Günü”nə həsr olunmuş bayram tədbiri keçirilib.

Tədbirdə Daşkəsən rayon İcra Hakimiyyətinin məsul əmək
daşları, mədəniyyət müəssisələrinin, Gənclər və İdman idarəsinin
işçiləri, ümumtəhsil və məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin müəl
lim və şagird kollektivləri, valideynlər, ictimaiyyət nümayəndələri
iştirak ediblər.

Әvvəlcə tədbir iştirakçıları uşaqların əl işlərindən ibarət
sərgiyə baxıblar.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini Ca
vanşir Qocayev giriş nitqi ilə çıxış edərək Rayon İcra Hakimiyyə

tinin Başçısı Әhəd Abıyevin adından “1 İyun – Uşaqların
Beynəlxalq Müdafiəsi Günü” münasibəti ilə uşaqları təbrik edib,
onlara göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb. Qeyd edib ki, 1950
ci il iyunun 1də BMT Baş Assambleyası tərəfindən təşkil olunan
"Qadınların Beynəlxalq Konfransı"nda uşaq hüquqlarının təmin
edilməsi ilə bağlı təkliflər səslənib və elə həmin tədbirdə də 1 iyun
tarixini uşaqların beynəlxalq müdafiəsinə həsr etmək  barədə
qərar qəbul olunub. Bundan sonra həmin gün Uşaqların Beynəlx
alq Müdafiəsi Günü kimi tarixə düşüb.  Azərbaycanda uşaq prob

lemləri hər zaman diqqət mərkəzindədir. Ulu öndər Heydər
Әliyev uşaqlara dövlət səviyyəsində qayğını həmişə diqqət
mərkəzində saxlayırdı. Həmin kurs möhtərəm Prezident cənab
İlham Әliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Respublikamızın
hər yerində olduğu kimi rayonumuzda da bu sahəyə xüsusi diqqət
yetirilir. Uşaqlarımızın normal yaşaması, hüquqlarının qorunması,
təhsili, sağlamlığı, əyləncəsinin təşkili üçün müxtəlif tədbirlər
həyata keçirilir. 

Digər çıxış edənlər də keçirilən görüşü, səslənən dəyərli fikir
ləri uşaqlara olan qayğının əyani sübutu kimi qiymətləndiriblər.
Uşaqlara göstərdikləri sonsuz qayğıya, onların parlaq gələcəyi
naminə həyata keçirdikləri çoxsaylı işlərə görə ölkə başçısı cənab
İlham Әliyevə və Birinci vitseprezident çox hörmətli Mehriban
xanım Әliyevaya təşəkkürlərini ifadə ediblər.

Bayram tədbirində rayonun incəsənət ustaları ilə yanaşı,
istedadlı uşaqların ifasında konsert proqramları, rəqslər, balaca
idmançıların nümunəvi çıxışları və səhnəciklər nümayiş et
dirilib.

İsax MӘMMӘDOV 
Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsinin 

Daşkəsən rayon nümayəndəsi

Bu gün bəşəriyyəti düşündürən ən ağrılı problemlərdən
biri narkomaniya və geniş anlamda narkotizmdir.

Narkomanlığın tarixi qədimdir. Xaşxaş qozasından alı
nan şirə tibbi məqsədlər üçün istifadə edilmişdir. Yazıçı Lev
Tolstoy deyirdi: “Mən dünyada iki böyük bədbəxtlik
tanıyıram, bunlardan biri vicdan əzabı, o biri də sağalmaz
xəstəlik olan narkomaniyadır”.

Yunanca yuxu mənasındakı “narke”dən gələn və ingilis
dilinə “narkotik” olaraq keçən narkotik sözü keyitmə xü
susiyyəti olan, keyidən, eşitməz hala gətirən deməkdir.
Kimyəvi xüsusiyyətləri ilə canlı orqanizmlərin quruluşuna
təsir edən, suiistifadə halında isə cəmiyyət quruluşu üçün
böyük ölçüdə təxribata səbəb olan bu maddələr həm də ictimai
istiqamətdə iqtisadi və sosial çöküntü meydana gətirir.

Siqaretdən başlayaraq bütün narkotiklərin ən böyük zərəri
və təxribatı onun birbaşa beyinə,  mərkəzi sinir sisteminə təsir et
məsidir. Narkotik insanı tarazlıqdan, normal yaşam və davranışlar
dan uzaqlaşdırır. Zəka və yaddaş pozğunluqlarına gətirib çıxarır.
Zəhərlənmə halında isə yüksək dozaya meyilli hüceyrələr məhv
olur. Narkotik asılılığı yaşayan insan ölü halına gəlir. İntiharların,
cinayətlərin, anarxiyanın əsasında narkotik durur. Daxili və xarici
düşmənlərin ən ağır silahı “narkotik” və narkotik xəstəliklərin
dağıdıcı gücü olan “narkotik mədəniyyətidir”. 

Doza həddinin aşılması və zəhərli maddələrin qarışığı baş bey
inə öldürücü təsir göstərir. Beyin qabığı yavaşyavaş ölür. Narko
man natamam insana çevrilir. Bəzən hərəkət edə bilmir, heç bir
reaksiya göstərmir, düşünmür. Onların beyinləri ancaq fizioloji pros
esləri idarə edə bilir. Onları yedirtdikdə yeyir, danışa, əşyalardan is
tifadə edə bilmirlər. Beləcə illərlə ömür sürürlər. İnsanın bütün
maraqları, ümidləri, qarşısına qoyduğu məqsədlər getdikcə sönür. 

Son illər respublikamızda da narkotik vasitələrə və
narkotik vasitələrin dövriyyəsinə  qarşı mübarizə daha da gü
clənmiş, bu sahəyə cavabdeh olan dövlət orqanları ilə yanaşı,
ictimai təşkilatlar da fəallığını xeyli artırmışlar.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Әliyev
narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə
qarşı mübarizəni ümumdövlət vəzifəsi hesab edərək, 1996cı
il avqustun 26da müvafiq fərman imzalamış və problemin
həlli üçün keçirilən tədbirlər keyfiyyətcə yeni mərhələyə
qədəm qoymuşdur.

Bu fərman əsasında ölkəmizdə 2000ci ilədək  narkoman
lığın yayılmasına, narkotik vasitələrin və psixotrop mad
dələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə
Ümummilli Proqram hazırlanmış, Narkomanlığa və Narkotik
Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə  Qarşı Mübarizə  üzrə
Dövlət Komissiyası yaradılmış, 18 iyun 1999cu ildə isə Milli
Məclis tərəfindən “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu qəbul olunmuşdur. Bu Qanunun
başlıca əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda narkotik
tərkibli bitkilərin kultivasiyası, narkotik vasitələrin və
psixotrop maddələrin istehsalı, dərman preparatlarının və
xammalın hazırlanması qanunla qadağan edilmişdir.

Bəşəri bəla olan narkomaniyanın sərhəd tanımadan
genişlənməsi ölkəmiz üçün həlli vacib məsələlərdən birinə
çevrildiyindən, dövlətimiz bütün qüvvə və imkanlarını səfərbər
edərək bu bəlanın kökünün kəsilməsi istiqamətində gedən əsaslı
beynəlxalq mübarizəyə qoşulub, bu sahədə həyata keçirilən işlər
çərçivəsində zəruri qanunvericilik bazası yaradılıb, institusional
islahatlar həyata keçirilib. Azərbaycan müvafiq beynəlxalq

sənədlərə və təşəbbüslərə qoşulub. Narkotik vasitələrin qanun
suz dövriyyəsinə qarşı mübarizə ilə bağlı Prezident cənab İlham
Әliyevin 13 fərmanı, 36 qanunu və  54 sərəncamı, Nazirlər Kabi
netinin isə 23 qərar və 5 sərəncamının qəbulu ölkəmizdə məhz
bu bəlaya qarşı görülən işlərin ciddiliyinin nəticəsidir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013cü il 24 iyun
tarixli 2966 nömrəli Sərəncamı ilə “Narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və
narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 20132018ci illər üçün
Dövlət Proqramı” təsdiq edilmiş və uğurla həyata keçirilmişdir.
“Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursor
larının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə
dair 2019–2024cü illər üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyul 2019cu il
tarixli Sərəncamı olmuşdur. Həmin Sərəncam Daşkəsən ray
onunda da rəhbərlik və icra üçün qəbul edilmişdir. 

Narkotizmlə mübarizədə bütövlükdə cəmiyyətin,
dövlətin, xalqın, nəhayət hər bir şəxsin fərdi və birgə fəaliyyət
inə, barışmaz münasibətinə və əməli köməyinə böyük ehtiyac
vardır. Narkomanlıq eynən narkotiklərin qanunsuz
dövriyyəsinin coğrafiyası kimi sərhəd tanımır. Bu dəhşətli
xəstəlik dinindən, dilindən, irqindən, sosial vəziyyətindən və
s. asılı olmayaraq hamı üçün eyni dərəcədə təhlükəlidir; o,
cinayətkarlığı, zorakılığı və sosial düzənsizlik yaradır, QİÇS
in sürətlə artmasına təkan verir, sosialiqtisadi inkişafı səngidir,
ailə və icmaları dağıdır, sosial partlayışlara sürükləyir. 

Namiq SÜLEYMANOV
RİHBnin müavini, Narkomanlığa və narkotik vasitələrin 

qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Daşkəsən
rayon Komissiyasının sədri

ДАШКЯСЯНИН ЦМУМТЯЩСИЛ МЯКТЯБЛЯРИНДЯ “СОН ЗЯНЭ” ТЯДБИРЛЯРИ

НАРКОМАНИЙА САЬАЛМАЗ ХЯСТЯЛИКДИР

İ yunun 13də Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti
Ombudsmanın Gəncə regional mərkəzi  ilə birgə

“15 İyun 1993cü il: Dövlətçiliyin xilasının və insan
hüquqlarının intibahının başlanğıc tarixi”
mövzusunda tədbir keçirib.

Daşkəsən Rayon Heydər Әliyev Mərkəzində təşkil ol
unmuş tədbirdə Rayon İcra Hakimiyyətinin baş məs
ləhətçisi Orxan Həsənov, Rayon Gənclər və İdman
idarəsinin rəisi Samir Həsənov, Ombudsmanın Gəncə re
gional mərkəzinin rəhbəri Səbuhi Abbasov və ictimaiyyət
nümayəndələri iştirak ediblər.

Çıxış edənlər qeyd ediblər ki, 1993cü il iyunun 15i
Azərbaycan tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olub
və həmin tarixdən sonra Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Әliyevin xilaskarlıq missiyası ilə həyata
keçirdiyi tədbirlər nəticəsində dövlətçiliyimiz yox olmaq

təhlükəsindən xilas edilib. Bu gün milli qurtuluş ide
ologiyasının təntənəsi, müstəqil respublikamızın davamlı

inkişafında özünü bütün sahələrdə büruzə verir, regionda
və dünyada Azərbaycanın nüfuzu daha da artır.

Tədbirdə qeyd olunub ki, tariximizə Milli Qurtuluş
Günü kimi daxil olmuş 1993cü ilin 15 iyun günü hər bir
vətənpərvər azərbaycanlı üçün çox əzizdir. 26 il əvvəl
yenicə müstəqilliyini qazanan respublikamızı dağılmaq
dan, məhv olmaqdan xilas edən ulu öndər Heydər
Әliyevin düşünülmüş siyasəti sayəsində Azərbaycan öz
müstəqilliyini və dövlətçiliyini qoruyub saxlaya bilmişdir.
Heydər Әliyevdən sonra isə bu siyasəti möhtərəm Prezi
dentimiz cənab İlham Әliyev uğurla inkişaf etdirir, Azər
baycan daha da möhkəmlənir və qüdrətlənir.

Sonda mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb.
Aidə NAĞIYEVA 

RİHBAnın Sosialiqitsadi inkişafın təhlili və 
proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdir müavini

ДАШКЯСЯНДЯ 15 ИЙУН – МИЛЛИ ГУРТУЛУШ ЭЦНЦНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ ТЯДБИР КЕЧИРИЛИБ

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Әhəd Abıyev və Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının kollektivi
Daşkəsən şəhər İӘDÜNnin mühasibi Şahmalı Әləkbərova

QARDAŞI ӘLӘKBӘROV ELXAN HӘMİD OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

***
Daşkəsən Rayon Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının baş həkimi Mirzəkərim Tağıyev və RMXnin kollektivi RMXnin əczaçısı

Zaman Әliyevə 
ATASI  ӘLİYEV MӘZAHİR RӘHİM OĞLUNUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
***

Daşkəsən Rayon Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının baş həkimi Mirzəkərim Tağıyev və RMXnin kollektivi RMXnin baş
mühasibi Kəmalə Әhmədovaya 

ANASI  MAHMUDOVA ӘRKİNAZ MEHDİ QIZININ
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Cəfərova Xalidə Məhəmməd qızının adına verilmiş JN
0021 (kod 50610038) torpağa mülkiyyət hüququna dair Dövlət
aktı itdiyi üçün etibarsız sayılır. 

*** 
Daşkəsən rayonu Alaçançallar kənd sakini Məmmədov

Hamlet Böyükkişi oğlunun adına verilmiş torpağın mülkiyyət
hüququna dair JN0076 nömrəli (kod 50610038) Dövlət aktı
itdiyi üçün etibarsız sayılır.

*** 
Daşəsən şəhəri Səməd Vurğun küçəsi ev 4, mənzil 4ün

Məmmədov Razim Qədir oğlunun adına verilmiş 18.11.1994
cü il tarixli 751 nömrəli Qeydiyyat vəsiqəsi itdiyi üçün
etibarsız sayılır. 

*** 
Daşkəsən şəhəri Nizami küçəsi bina 20, mənzil 59un

Bağırova Nəzakət Məhərrəm qızının adına verilmiş
08.12.1992ci il tarixli 97 nömrəli Qeydiyyat vəsiqəsi itdiyi
üçün etibarsız sayılır. 

*** 
Daşkəsən şəhəri Tofiq İsmayılov küçəsi bina 36, mənzil

29un Rzayev Arif İman oğlunun adına verilmiş 13.02.1995
ci il tarixli 862 nömrəli Qeydiyyat vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız
sayılır. 

*** 
Daşkəsən rayonu Qıyıqlı kənd sakini Abdullayev Ceyhun

Dəmir oğlunun hərbi bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

ELANLAR

ДАШКЯСЯНДЯ “1 ИЙУН – УШАГЛАРЫН БЕЙНЯЛХАЛГ МЦДАФИЯСИ ЭЦНЦ”

S əyyar "ASAN xidmət”in nümayəndələri iyu
nun 13dən 27dək texnika ilə təchiz olunmuş
xüsusi avtobusla Daşkəsən şəhərində əhaliyə

səyyar xidmət göstəriblər. 
Səyyar “ASAN xidmət”in həyata keçirilməsinin əsas

məqsədi dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara daha rahat, yeni və
innovativ üsullarla təqdim edilməsi, vətəndaşlar üçün əlçatan
lığın təminatı və vətəndaş məmnunluğuna nail olunmasıdır.

15 gün müddətində həftənin 6 iş günü saat 10:00dan
18:00dək səyyar şəkildə göstərilən xidmətlər Azərbaycan
Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sosial
Müdafiə Fondu, Әmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi və
Әdliyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim olunub.

Xidmətlərə notariat fəaliyyəti, vətəndaşlıq vəziyyəti
aktlarının dövlət qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqələrinin ver
ilməsi və dəyişdirilməsi, ümumvətəndaş pasportlarının
verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəy
işdirilməsi, əmək pensiyalarının təyin edilməsi, mənzillər
üzərində mülkiyyət hüquqlarının ilkin və təkrar dövlət
qeydiyyatına alınması barədə çıxarışların, texniki pasport
ların verilməsi, torpaq üzərində mülkiyyət hüquqlarının
təkrar dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın,

həmin torpaq sahəsinin planının və ölçüsünün verilməsi,
daşınmaz əmlakın təsvirinə, dövlət qeydiyyatına alınmış
hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə)
dair dövlət reyestrindən arayışların verilməsi, fərdi yaşayış
evləri üzərində mülkiyyət hüquqlarının təkrar dövlət qey
diyyatına alınması barədə çıxarışların, texniki pasportların
verilməsi, bank xidməti (dövlət rüsumlarının və xidmət
haqlarının qəbulu), tərcümə xidməti və tibb xidməti daxil
edilib.

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən səyyar

“ASAN xidmət”in rayonda təşkili üçün lazımı şərait
yaradılaraq bütün texniki köməklik göstərilib. 

Daşkəsən şəhəri Heydər Әliyev Mərkəzinin
qarşısında fəaliyyət göstərmiş səyyar “ASAN xidmət”ə
15 gün ərzində funksional yardımçı xidmətlər də daxil ol
maqla sakinlər tərəfindən ümumilikdə 849 müraciət edilib

və onlara yüksək səviyyədə xidmət göstərilib. 
Belə bir şəraitin yaradılmasına görə bu xidmətdən

yararlanan hər bir Daşkəsən rayon sakini ölkə rəhbəri
cənab İlham Әliyevə dərin minnətdarlığını bildirib.

ДАШКЯСЯНДЯ НЮВБЯТИ ГАНВЕРМЯ АКСИЙАСЫ

ДАШКЯСЯНДЯ СЯЙЙАР “АСАН ХИДМЯТ” ФЯАЛИЙЙЯТ ЭЮСТЯРИБ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /_Ceyhun_
    /-1
    /1GYFZinjaroLat
    /a_AlgeriusBlw
    /a_AlgeriusBrk
    /a_AvanteTitulInline
    /A_Cey_AlbertusExtraBold
    /A_Cey_ArialCyrill
    /A_Cey_ArialCyrillbold
    /A_Cey_ArialCyrillBolditalic
    /A_Cey_ArialCyrillitalic
    /A_Cey_ArialRUS
    /A_Cey_ArsisD
    /A_Cey_AVARA
    /A_Cey_Azerbaijan
    /A_Cey_Belwe
    /A_Cey_Bernhard
    /A_Cey_Betina-script
    /A_Cey_BRATISHKA
    /A_Cey_ClassicAzery
    /A_Cey_COM
    /A_Cey_ETIBARNumber
    /A_Cey_F1
    /A_Cey_Folio
    /A_Cey_FreeDomtoAzer
    /A_Cey_FreeSet
    /A_Cey_FUTURAGaradagh
    /A_Cey_FUTURALatin
    /A_Cey_FuturaPress
    /A_Cey_Galleria
    /A_Cey_GARADAGH-2000
    /A_Cey_GARADAGHCEMENT
    /A_Cey_GazetLigth
    /A_Cey_GazetLigthLatin
    /A_Cey_Hazel
    /A_Cey_IBLIS
    /A_Cey_IceAgeLatin
    /A_Cey_ILNARE
    /A_Cey_IMPERIAL
    /A_Cey_Jupiterelisstudio
    /A_Cey_KHAN
    /A_Cey_KHAZAR
    /A_Cey_MELEKLatin
    /A_Cey_MISISIPIcyr
    /A_Cey_NATIONALHOLIDAY
    /A_Cey_NUMERATOR
    /A_Cey_Orijinal
    /A_Cey_SEMA
    /A_Cey_Seyahet
    /A_Cey_SHAH
    /A_Cey_Steamer
    /A_Cey_Symbol
    /A_Cey_Tepegz
    /A_Cey_TimesCyrill
    /A_Cey_TimesCyrillBold
    /A_Cey_TimesCyrillBoldItalic
    /A_Cey_TimesCyrillitalic
    /A_Cey_UltraCondensed
    /A_Cey_ulu-TURK
    /A_Cey_Univers-Bold
    /A_Cey_UniversLatin
    /A_Cey_VETEN
    /A_Cey_XARABA
    /A_Cey_YUSIF-DETSKI
    /A_CEYHUN
    /A_Ceyhun-***Fargane
    /A_CeyhunLatin_OLD
    /A_CeyhunTagiyevLatin
    /A_Cey-NONEY---Cyrill
    /A_Cey-NONEYKinsky
    /A_CeyParsekCyrVer2.00
    /a_LatinoRgNr
    /a_LatinoTitulB&W
    /a_LatinoTitulBr
    /a_LatinoTitulPlDc
    /A1Bold
    /A1LatBold
    /A1LatBoldItalic
    /A1LatNormal
    /A1LatNormalLitalic
    /A1LatTmsBold
    /A1LatTmsBoldItalic
    /A1LatTmsNormal
    /A1Normal
    /A2ArialAzCyrBold
    /A2ArialAzCyrBoldItalic
    /A2ArialAzCyrItalic
    /A2ArialAzCyrNormal
    /A2ArialAzLatBold
    /A2ArialAzLatBoldItalic
    /A2ArialAzLatItalic
    /A2ArialAzLatNormal
    /A2ArialCyrBold
    /A2ArialCyrBoldItalic
    /A2ArialCyrItalic
    /A2ArialCyrNormal
    /A2TimesAzCyrNormal
    /A2TimesAzLatNormal
    /A2TimesCyrNormal
    /A3ArialAzCyrBold
    /A3ArialAzCyrBoldItalic
    /A3ArialAzCyrItalic
    /A3ArialAzCyrNormal
    /A3ArialAzLatBold
    /A3ArialAzLatBoldItalic
    /A3ArialAzLatItalic
    /A3ArialAzLatNormal
    /A3ArialRusBold
    /A3ArialRusBoldItalic
    /A3ArialRusItalic
    /A3ArialRusNormal
    /A3CourierAzCyrBold
    /A3CourierAzCyrBoldItalic
    /A3CourierAzCyrItalic
    /A3CourierAzCyrNormal
    /A3CourierAzLatBold
    /A3CourierAzLatBoldItalic
    /A3CourierAzLatItalic
    /A3CourierAzLatNormal
    /A3CourierRusBold
    /A3CourierRusBoldItalic
    /A3CourierRusItalic
    /A3CourierRusNormal
    /A3TimesAzCyrBold
    /A3TimesAzCyrBoldItalic
    /A3TimesAzCyrItalic
    /A3TimesAzCyrNormal
    /A3TimesAzLatBold
    /A3TimesAzLatBoldItalic
    /A3TimesAzLatItalic
    /A3TimesAzLatNormal
    /A3TimesRusBold
    /A3TimesRusBoldItalic
    /A3TimesRusItalic
    /A3TimesRusNormal
    /Aaalh
    /AaalhBold
    /AaalhBoldItalic
    /AaalhItalic
    /Aaalt
    /AaaltBold
    /AaaltBoldItalic
    /AaaltItalic
    /AAAZLatRamazan
    /AAAZLatRamazanBold
    /AAAZLatRamazanItalicBoldItalic
    /AAAZLatRamazanRegulerItalicRegulerItalic
    /AachenDEE-Medi
    /AAlbionicBW
    /AAlgerius
    /AAlgeriusCaps
    /AardvarkLatinBold
    /AardvarkNormal
    /AardvarkPSMT
    /AAz_Decor_Lat-BoldItalic
    /AAZ_TimesRoman
    /AAzAkademyCyr
    /AAzAkademyCyrBold
    /AAzAkademyCyrBoldItalic
    /AAzAkademyCyrItalic
    /AAzBankGothicRusLight
    /AAzBankGothicTurLight
    /AAzBelwe-MediumBT
    /AAzDecorCyrBoldItalic
    /AAzDecorCyrItalicItalic
    /AAzDecorLatItalicItalic
    /AAZEnglish157Tur
    /AAzeriArtScripteNormal
    /AbadiMT-CondensedLight
    /AcademiaBol
    /AcademiaItali
    /Academy
    /AcademyBold
    /Academy-BoldCyrillic@
    /AcademyC
    /AcademyC-Bold
    /AcademyC-Italic
    /Academycond
    /AcademyEngravedLetPlain
    /AcademyHo
    /Academy-Italic
    /AcademyItalic-BoldItalic
    /AcademyMultiNormal
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AceBinghamSH
    /ACeyAzerbaijan
    /ACeyBookmanCyryllicBold
    /ACeyBookmanNewStyleBold
    /ACeyChicagoPlain
    /ACeyClassic
    /ACeyCMVersion1
    /ACeyCourierNormal
    /ACeyCricketHeavyNormal
    /ACeyELIKLATINTTF
    /ACeyELIKTTF
    /ACeyFEMIDAAzeryCop
    /ACeyFEMIDAOldAzery
    /ACeyFrameNormal
    /ACeyGazetLigthPlain
    /ACeyGranitNormal
    /ACeyhunFarganeNormal
    /ACeyMAKEDONBold
    /ACeyNONEYCyrillNormal
    /ACeyNONEYKinskyNormal
    /ACeyPresentScriptNormal
    /ACharmingFont
    /ACharmingFontExpanded
    /ACharmingFontItalic
    /ACharmingFontLeftleaning
    /ACharmingFontOutline
    /ACharmingFontSuperexpanded
    /AchenCyrBold
    /AcmoSSKItalic
    /AddisonLibbySH
    /AdLibBT-Regular
    /AdmirationPains
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /Adolescence
    /AdSultanFatih
    /AdverAzeri
    /AdverGothic
    /AdverGothicAZADLIQ
    /AdverGothicAzeri
    /AdverGothicCamC
    /AdverGothicHo
    /AdverGothic-Italic
    /AdverGothicMultiBold
    /AdverGothicPlain
    /AdverGothicRusLat
    /AdverLatin
    /AF_Tabook-NormalTraditional
    /AGA-Arabesque
    /AGA-ArabesqueDesktop
    /AGA-GranadaRegular
    /AGAILKMonitorbMultiBold
    /AGAILKMonitorMultiNormal
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /Agatha-Modern
    /AGAvantGardeCyrBook
    /AGBenguiat
    /AGBenguiatAzerBook
    /AGBenguiatCyrBold
    /AGBenguiatCyrBoldBold
    /AGBenguiatCyrBook
    /AGCenturyOldStyleBold
    /AGCenturyOldStyleCyrBold
    /AGCenturyOldStyleCyrRoman
    /AGCooper
    /AGCooperCyrItalic
    /AGCooperCyrItalicNormal
    /AGCooperCyrRoman
    /AGCooperItalic
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AGFutura
    /AGGaramondCyrBold
    /AGGaramondCyrLight
    /AGHelvetica
    /AGHelveticaBold
    /AGHelveticaBoldItalic
    /AGHelveticaCyrBold
    /AGHelveticaCyrBoldOblique
    /AGHelveticaCyrOblique
    /AGHelveticaCyrRoman
    /AGHelveticaItalic
    /AGHlvCyrillicBold
    /AGHlvCyrillicBold-Italic
    /AGHlvCyrillicNormal
    /AGHlvCyrillicNormal-Italic
    /AGKorneliaBold
    /AGKorneliaNormal
    /AGOptCyrillicBold
    /AGOptCyrillicBold-Italic
    /AGOptCyrillicNormal
    /AGOptCyrillicNormal-Italic
    /AGRevueCyrItalic
    /AGRevueCyrMedium
    /AGRevueCyrRomanMedium
    /AGSouvenir
    /AGSouvenirBold
    /AGSouvenirBoldItalic
    /AGSouvenirCyrBold
    /AGSouvenirCyrBoldItalic
    /AGSouvenirCyrItalic
    /AGSouvenirCyrRoman
    /AGSouvenirItalic
    /AGUniversity
    /AGUniversityCyrObliqueMedium
    /AGUniversityCyrRomanNormal
    /AGUniversityItalic
    /AharoniBold
    /Aharoni-Bold
    /AHelverBold
    /AHelverBoldItalic
    /AHelverItalic
    /AHlvCyrBold
    /AHlvCyrBoldItalic
    /AHlvCyrNormal
    /AHlvCyrNormalItalic
    /AHlvLatBold
    /AHlvLatBoldItalic
    /AHlvLatNormal
    /AHlvLatNormalItalic
    /AkhbarMT
    /AkhbarMT-Bold
    /Akram
    /Aksent
    /AksentBold
    /Aladdin
    /Albertus-Bold
    /Albertus-ExtraBold
    /AlbertusExtraBoldCyr-Regular
    /AlbertusExtraBold-Regular
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMediumCE-Regular
    /AlbertusMediumCyr-Regular
    /AlbertusMedium-Italic
    /AlbertusMedium-Regular
    /AlbertusMT
    /AlbertusMT-Italic
    /Aldo-SemiBold
    /AlefbetNormal
    /Alexandria-Medi
    /AlfonsoWhiteheadSH
    /Algerian
    /AlgerianBasDEE
    /AlgerianD
    /AlgerianMultiBold
    /AlgerianRA
    /AlkAzHlvCBold
    /AlkAzHlvCBoldItalic
    /AlkAzHlvCNormal
    /AlkAzHlvCNormalItalic
    /AlkAzHlvLBold
    /AlkAzHlvLBoldItalic
    /AlkAzHlvLNormal
    /AlkAzHlvLNormalItalic
    /AlkAzParsekNormal
    /AlkAzTmsCBold
    /AlkAzTmsCBoldItalic
    /AlkAzTmsCNormal
    /AlkAzTmsCNormalLitalic
    /AlkAzTmsLBold
    /AlkAzTmsLBoldItalic
    /AlkAzTmsLNormal
    /AlkAzTmsLNormalItalic
    /AllegroBT-Regular
    /AllureSSK
    /Alphonetic
    /AlternateGothicNo2BT-Regular
    /Alternativ
    /AlwaysRadio
    /AmazeBold
    /AmazeItalic
    /AmazeNormal
    /Ambassadore
    /Ambassadore-Bold
    /Ambassadore-BoldItalic
    /Ambassadore-Italic
    /AmbassadoreType
    /Amelia_DG
    /AmericanaBT-ExtraBoldCondensed
    /AmericanTypItcDEE-Medi
    /AmericanTypItcTEE-BoldItal
    /AmericanUncD
    /American-Uncial-Normal
    /AmerigoBT-BoldA
    /AmerigoBT-ItalicA
    /AmerigoBT-RomanA
    /AmerTypewriterITCbyBT-Bold
    /AmerTypewriterITCbyBT-Medium
    /AMNesiBernhardNormal
    /AMNesiNewtonXC
    /AMNesiRoslGotMdNormal
    /Amorinda
    /AmorindaAlternates
    /Amydor
    /AnabelleScript
    /AndaleMonoIPA
    /Andalus
    /AndyMacarthurSH
    /Angelots
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /AnimalComedians
    /Anna
    /AnnaCTT
    /AnnaCTT-Bold
    /AnnaLightCTT
    /AnneBoleynSH
    /AnslaLa
    /AntiquaAzeri
    /AntiquaAzeriBold
    /AntiquaAzeriBoldItalic
    /AntiquaAzeriItalic
    /AntiquaL
    /AntiquaLBold
    /AntiquaLBoldItalic
    /AntiquaLightSSK
    /AntiquaLItalic
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOliveCompact-Regular
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Roman
    /Antonio
    /Antonio-Bold
    /Antonio-Light
    /AntonioMountbattenSH
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /AphroditeSlimPro
    /Aquarelle
    /Arabia
    /Arabian
    /ArabicTypesetting
    /ARABIInsert
    /Arapcaharekeli
    /Arbat
    /Arbat-Bold
    /Arb-Naskh
    /Arb-Quraan
    /Arb-TimesNewRoman
    /ArchitecturePlain
    /Arial
    /ArialABold
    /ArialABoldItalic
    /ArialAItalic
    /ArialAlternative
    /ArialAlternativeSymbol
    /ArialANormal
    /ArialAZADLIQ
    /ArialAZADLIQBold
    /ArialAZADLIQBoldItalic
    /ArialAZADLIQItalic
    /ArialAzCyr
    /ArialAzCyrBold
    /ArialAzCyrBoldItalic
    /ArialAzCyrItalic
    /ArialAzerCyr
    /ArialAzeri
    /ArialAzeriBold
    /ArialAzeriBoldItalic
    /ArialAzeriConv
    /ArialAzeriCyr
    /ArialAzeriCyrBold
    /ArialAzeriCyrBoldItalic
    /ArialAzeriCyrItalic
    /ArialAzeriCyrNormal
    /ArialAzeriCyrNormalItalic
    /ArialAzeriItalic
    /ArialAzeriLat
    /ArialAzeriLatBold
    /ArialAzeriLatBoldItalic
    /ArialAzeriLatItalic
    /ArialAzeriLatNormal
    /ArialAzeriLatNormalItalic
    /ArialAzLat
    /ArialAzLatBold
    /ArialAzLatBoldItalic
    /ArialAzLatItalic
    /ArialAzLatNormal
    /ArialBackslanted
    /Arial-Black
    /ArialBlackA
    /ArialBlackAzCyr
    /ArialBlackAzLat
    /Arial-BlackItalic
    /ArialBlackL
    /ArialBlackR
    /ArialBold
    /ArialBoldItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialCyrAliDjamal
    /ArialCyrMT
    /ArialCyrMT-Bold
    /ArialCyrMT-BoldItalic
    /ArialCyrMT-Italic
    /Arial-ItalicMT
    /ArialLBold
    /ArialLBoldItalic
    /ArialLItalic
    /ArialLNormal
    /ArialMT
    /ArialMTBlack
    /ArialMultiBold
    /ArialMultiNormal
    /ArialNarrow
    /ArialNarrowAzCyr
    /ArialNarrowAzCyrBold
    /ArialNarrowAzCyrBoldItalic
    /ArialNarrowAzCyrItalic
    /ArialNarrowAzLat
    /ArialNarrowAzLatBold
    /ArialNarrowAzLatBoldItalic
    /ArialNarrowAzLatItalic
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialNarrow-Regular
    /ArialRBold
    /ArialRBoldItalic
    /ArialRItalic
    /ArialRNormal
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoldBoecklin
    /ArnoldMultiBold
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /ArribaArribaLetPlain
    /ArrowsAPlentySH
    /ArrusBT-Black
    /Arsis
    /ArsisDEE-Regu
    /ArsisDEE-ReguItal
    /ArtfulBeauty
    /Artistik-AzLat
    /ArtScript
    /ArtScriptUnicodeaz-tr
    /AshtonsHand-Plain
    /AssadSadatSH
    /Astra
    /Astro
    /AstronC
    /AstronCyrillic
    /AstronMultiBold
    /AstronMultiBoldItalic
    /Astro-SemiBold
    /ATimesCyrBold
    /ATimesCyrBoldItalic
    /ATimesCyrNormal
    /ATimesCyrNormalLitalic
    /ATimesLatBold
    /ATimesLatBoldItalic
    /ATimesLatNormal
    /ATimesLatNormalLitalic
    /AtlanticInline-Normal
    /Atrax
    /AuroraBT-BoldCondensed
    /AuroraBT-RomanCondensed
    /AustereLightCapsSSK
    /AvalonPSMT
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /AvantGarGotItcTEE-Book
    /AvantGarGotItcTEE-BookObli
    /AvantGarGotItcTEE-Demi
    /AvantGarGotItcTEE-DemiObli
    /Avanti
    /AvantiBold
    /AvantiBoldItalic
    /AvantiItalic
    /AXP-JournalSansCBold
    /AXP-JournalSansCItalic
    /AXP-MyslCBold
    /AXP-MyslCBoldItalic
    /AXP-MyslCItalic
    /ayman15
    /Az_AcademyBoldItalic
    /Az_AcademyCYRKT
    /Az_Academy-Italic
    /Az_Akademy_Lat-Normal
    /Az_Compact
    /AZ_CYRTUR
    /AZ_OLDNormal-Bold
    /AZ_OLDNormal-BoldItalic
    /AZ_OLDNormal-Italic
    /AzAadvar
    /AzAcademyCYRKTBold
    /AZAcademyLATBold
    /AZAcademyLATBold-Italic
    /AZAcademyLATItalic
    /AZAcademyLATNormal
    /AzAchen1Bold
    /AzAdverGothic
    /AzAdverGothic1
    /AzAdverGothiccyrItalic
    /AzAdverGothiccyrNormal
    /AzAdverGothiclatItalic
    /AzAdverGothiclatNormal
    /AzAdvGothicCyrl
    /AzAGCooperNewCyr
    /AZAKIRUS
    /Az-Alban-LAT
    /AzAlbertusLat
    /AZAntiquaLATNormal
    /AZApprenticeLAT
    /AZApprenticeLATItalic
    /AzArabiaLat
    /AZArbatBold
    /AzArialCyrBoldItalic
    /AzArialCyrItalic
    /AZArialLATBold
    /AZArialLATBold-Italic
    /AZArialLATItalic
    /AzAriallatNormal
    /AZArialLATRegilar
    /AzArialStandard
    /AZAstraLATItalic
    /AZAstraLATNormal
    /AzAvalon
    /AzAvalonBold
    /AzAvalonBoldItalic
    /AzAvalonItalic
    /AzBahamas
    /AzBahamasHeavy
    /AzBaltika1Bold
    /AzBernhardFashionBT
    /AzBodnoff
    /AzBodnofflatNormal
    /AzBookmanOldStyle
    /AzBookmanStandard
    /AzBroadway
    /AzBroadway-Italic
    /AzCasablanca
    /AzCastle
    /AzCenturionOld
    /AzCenturionOldBoldItalic
    /AzCenturyGothic
    /AzCenturySchoolbook
    /AzCharlemagne-Bold
    /AzCharlemagne-BoldItalic
    /AzCharlemagne-Italic
    /AzCharlemagneRegular
    /AzChicagoPlain
    /AzClarendonCondensedBold
    /AzCompact1Bold
    /AzCompactBold
    /AzCompBold
    /AzCooperLatBlack
    /AzCopperplate-Bold
    /AzCopperplate-BoldItalic
    /AzCopperplate-Italic
    /AzCricketHeavyNormal
    /AzCupertino
    /AzcyrFuturaBlack
    /AzCyrMyNormal
    /AZCyrTimes
    /AZCyrTimesNewRomanBoldItalic
    /AzDawnCastle
    /AzDecor
    /AzELEKTTF
    /Azerbaijanaz
    /Azerbaijan-Font
    /AzerCyr
    /AzerHelvCyr1Bold
    /AzerHelvCyr1Normal
    /Azeri
    /AzeriAcademy
    /AzeriAcademy-Bold
    /AzeriAcademy-BoldItalic
    /AzeriAcademy-Italic
    /AzeriAdverGothic
    /AzeriAlgerian
    /AzeriAmazone-Italic
    /AzeriArabicKT
    /AzeriArialCyr
    /AzeriArialCyr1
    /AzeriArialCyrBold
    /AzeriArialCyrBoldItalic
    /AzeriArialCyrItalic
    /AzeriArialLat
    /AzeriArialLatBold
    /AzeriArialLatBoldItalic
    /AzeriArialLatItalic
    /AzeriBach-Medium
    /AzeriBahamas
    /AzeriBazooka
    /AzeriBelweder-Normal
    /AzeriBenquiatFreestyle
    /AzeriBodnoff-Normal
    /AzeriBodoniMTUltraBoldItalic
    /AzeriBookman-Bold
    /AzeriBookmanLat
    /AzeriBraggadocio
    /AzeriBroadwayEngraved
    /AzeriCharlemagne
    /AzeriCharlemagne-Bold
    /AzeriCharlemagne-BoldItalic
    /AzeriCharlemagne-Italic
    /AzeriCooper
    /AzeriCooperCyr
    /AzeriCooperLat
    /AzeriCopperplate
    /AzeriCourierLat
    /AzeriCricket-Italic
    /AzeriDecorLat
    /AzeriDesdemona
    /AzeriDiplomat-Italic
    /AzeriDomcrat-Semi-expanded
    /AzErieBlack
    /AzeriElektron
    /AzErieLight
    /AzeriFillmore
    /AzeriFrance
    /AzeriFrance-Bold
    /AzeriFrance-BoldItalic
    /AzeriFrance-Italic
    /AzeriFranceLat
    /AzeriFreedom
    /AzeriFreeport
    /AzeriFreeport-Bold
    /AzeriFreeScript-Normal
    /AzeriFWF_Latin-UltraLight
    /AzeriGalleria
    /AzeriHandBrush
    /AzeriHazel-Plain
    /AzeriHelv
    /AzeriHelveticaCyr
    /AzeriHelveticaLatNormal
    /AzeriHelveticaLatNormalItalic
    /AzeriHerold
    /AzeriHoliday
    /AzeriHomewardBound
    /AzeriHomewardBound-Italic
    /AzeriImpact
    /AzeriJoker
    /AzeriKorinna
    /AzeriKorinna-Bold
    /AzeriKorinna-BoldItalic
    /AzeriKorinna-Italic
    /AzeriKursiv
    /AZERIlatAzerTmsLatNor100
    /AzeriLatinClassic
    /AzeriLatino
    /AzeriLucida
    /AzeriLucida-Italic
    /AzeriMaturaMTScriptCapital-DemiBold
    /AzeriMemor
    /AzeriMemor-Italic
    /AzeriMemorLat
    /AzeriMoney
    /AzeriMotorLat
    /AzeriMystic
    /AzeriMystic-Bold
    /AzeriMysticLat
    /AzeriOnyxAlternative
    /AzeriParagon
    /AzeriParsek
    /AzeriParty
    /AzeriPickwick
    /AzeriPresentScript
    /AzeriPresentScript-Bold
    /AzeriPresentScript-BoldItalic
    /AzeriPresentScript-Italic
    /AzeriRenfrew
    /AzeriRenfrew-Italic
    /AzeriRevueLat
    /AzeriRockwell-ExtraBold
    /AzeriSchool
    /AzeriScript
    /AzeriSSerifeCyr
    /AzeriSteamer
    /AzeriSubway
    /AzeriSult2VafNormal
    /AzeriSvoboda
    /AzeriTechnical
    /AzeriTechnical-Bold
    /AzeriTechnical-BoldItalic
    /AzeriTechnical-Italic
    /AzeriTechnoLat
    /AzeriTimesCyr
    /AzeriTimesCyrBold
    /AzeriTimesCyrBoldItalic
    /AzeriTimesCyrItalic
    /AzeriTimesCyrNormal
    /AzeriTimesLat
    /AzeriTimesLatBold
    /AzeriTimesLatBoldItalic
    /AzeriTimesLatItalic
    /AzeriUnicorn
    /AzeriUnicorn-Italic
    /AzeriUnicornLat
    /AzeriVogue
    /AzeriVogue-Bold
    /AzeriVogue-BoldItalic
    /AzeriVogue-Italic
    /AzeriVogueLat
    /AzeriVremya
    /AzeriYupiter
    /AzeriZurich
    /AzerLat
    /Azer-LatCourierNormal
    /AzerTimesCyrForVent
    /AzerTimesCyrForVentBold
    /AzerTimesCyrForVentLitalic
    /AzerWeb
    /AzFastLatTimes
    /AzFrance
    /AzFranceBold
    /AzFranceBoldItalic
    /AzFranceItalic
    /AzFrance-Italic
    /AzFreeport
    /AzFutura1Light
    /AzFuturisBold
    /AzFuturisCondBold
    /AzGildiaTitulGr
    /AzHeavyNormal
    /AzHelvCondenBold
    /AzHelvCondenBoldItalic
    /AzHelvCondenNormal
    /AzHelvCondenNormalItalic
    /AzHelvCyrBold
    /AzHelvCyrBoldItalic
    /AzhelvcyrCondenBold
    /AzHelvCyrdosBold
    /AzHelvCyrdosBoldItalic
    /AzHelvCyrdosNormal
    /AzHelvCyrdosNormalItalic
    /AzHelvCyrNormal
    /AzHelvCyrNormalItalic
    /AzHelveticaBold
    /AzHelveticaBoldItalic
    /AzHelveticaLATBold
    /AzHelveticaLATBoldItalic
    /AzHelveticaLATNormal
    /AzHelveticaLATNormalItalic
    /AzHelveticaNormal
    /AzHelveticaNormalItalic
    /AzHelvLAT1Bold
    /AzHelvLATBold
    /AzHelvLATBoldItalic
    /AzHelvLATNormal
    /AzHelvLatNormal
    /AzHelvLATNormalItalic
    /AzHelvNewCyrBoldItalic
    /AzHelvNewCyrItalic
    /AzHelvNewCyrNormal
    /AzhelvsemNormal
    /AzHermes1Normal
    /AzHermesNormal
    /AzHerold1Normal
    /AzHeroldBold
    /AzHeroldNormal
    /AzHomewardBound
    /AzHomewardBoundItalic
    /AzInformLat
    /AzInformNormal
    /AzJavANJava
    /AzJournal
    /AzJournalItalic
    /AzJournalSanslatNormal
    /AzJupiter
    /AzJupiterItalic
    /AzKabelLatBold
    /AzKComBold
    /AzKorinnaBold
    /AzKorkut
    /AzlArial
    /AzLArial
    /AzlArialBold
    /AzLArialBold
    /AzlArialBoldItalic
    /AzLArialBoldItalic
    /AzLArialItalic
    /AzlArialItalic
    /AzLatinAadvar
    /AzLatinCupertino
    /AzLatinMeqsedRoman
    /AzLatinoStandard
    /AzLatinRenfr
    /AzLatMy
    /AzLatMyBold
    /AzLatMyItalic
    /AzLatPlain
    /AzLatRamaz
    /AzLatRamaz-
    /AZLATTimesBold
    /AZLATTimesNewRomanNormalItalic
    /AzLPalatinoLinotype
    /AzLPalatinoLinotypeBold
    /AzLPalatinoLinotypeBoldItalic
    /AzLPalatinoLinotypeItalic
    /AzLTahoma
    /AzLTahomaBold
    /AzLTimes
    /AzLTimesBold
    /AzLTimesBoldItalic
    /AzLTimesItalic
    /AzLTimesJMH
    /AzMemor
    /AzMotor
    /AzMystical
    /AzNesi1Lage
    /AzNesiLage
    /AzNewton
    /AZOL
    /AZOLD2Normal
    /AZOLDNormal
    /AzParagon
    /AzParkCyrNormal
    /AzParkLatNormal
    /AzParsek
    /AzParsek1
    /AzPosterBodoniBTRoman
    /AzPresident
    /AzRenfrew
    /AzRevue1Cyrillic
    /AzRevueCyrillic
    /AzrHelvCyrforVentBold
    /AzrHelvCyrforVentBoldOblique
    /AzrHelvCyrforVentNormal
    /AzrHelvCyrforVentOblique
    /AzrHelvCyrillicBold
    /AzrHelveticaLATBold
    /AzrHelveticaLATBoldOblique
    /AzrHelveticaLATNormal
    /AzrHelveticaLATNormalOblique
    /AzrTimesLat
    /AzrTimesLatBold
    /AzrTimesLatBoldItalic
    /AzrTimesLatItalic
    /AZrubicveysLAT
    /AzScript
    /AzScriptlatItalic
    /AzStaccato555BT
    /AzSwitzerlCond
    /AzTechnical
    /AzTicker
    /AzTimesCyrBold
    /AzTimesCyrBoldItalic
    /AzTimesCyrCompr
    /AzTimesCyrComprBoldItalic
    /AzTimesCyrComprLitalic
    /AzTimesCyrill
    /AzTimesCyrillBold
    /AzTimesCyrillBoldItalic
    /AzTimesCyrillItalic
    /AzTimesCyrItalic
    /AzTimesCyrNormal
    /AzTimesCyrNormalItalic
    /AzTimesCyrNormalLitalic
    /AZTimesLAT
    /AzTimesLat
    /AzTimesLatBold
    /AzTimeslatBold
    /AZTimesLATBold
    /AzTimesLatBoldItalic
    /AzTimeslatBoldItalic
    /AZTimesLATBold-Italic
    /AzTimesLatIMP
    /AzTimeslatItalic
    /AZTimesLATItalic
    /AzTimeslatNormal
    /AzTimesLatNormal
    /AzTimesLatNormalItalic
    /AzTms97Cyr
    /AzTms97Cyr-Bold
    /AzTms97Cyr-Bold-Italic
    /AzTms97Cyr-Italic
    /AzTms97Lat
    /AzTms97Lat-Bold
    /AzTms97Lat-Bold-Italic
    /AzTms97Lat-Italic
    /AzTms97LatLine
    /AzTypoUprightBT
    /AzUnicorn
    /AzUnicorn-Bold
    /AzUnicorn-BoldItalic
    /AzUnicorn-Italic
    /AzVetrenBold
    /AzVogue
    /AzXeniaCondensed
    /AzXeniaNT
    /AzZurichCalligraphicItalic
    /AzZurichItalic
    /BabyBabyNormal
    /Baccarat
    /BahamasHeavyPSMT
    /BahamasLightPSMT
    /BahamasPSMT
    /Balloon
    /BalloonBT-Bold
    /BalloonBT-ExtraBold
    /BalloonBT-Light
    /Baltica
    /BalticaAzeriBold
    /Baltica-BoldItalic
    /BalticaCoursivaMultiNormalItalic
    /Baltica-Italic
    /BalticaMultiBold
    /BalticaMultiNormal
    /BangleBold
    /BangleItalic
    /BangleNormal
    /BangLetPlain
    /BanjomanOpenBold
    /BankGothicBT-Light
    /BankGothicBT-Medium
    /barcod39
    /BartBold
    /BartItalic
    /BartNormal
    /BARUZA
    /BARUZL
    /BARUZR
    /BaskervilleHandcut
    /BaskervilleHandcutBOLD
    /BaskervilleHandcutBOLDITALIC
    /BaskervilleHandcutITALIC
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /BauerBodoniBT-Titling
    /Bauhaus93
    /BauhausHeavyLight
    /BauhausITCbyBT-Bold
    /BauhausITCbyBT-Light
    /BauhausITCbyBT-Medium
    /Bauhaus-Light
    /BazookaRegular
    /BBadr
    /BBadrBold
    /BDBockloo
    /BDCursif
    /BDDavinci
    /BDDenver
    /BDEastSide
    /BD-EngavedNarrow
    /BDEngravedBlack
    /BD-EngravedRegular
    /BDGarmonde
    /BDGraduate
    /BD-Hanover
    /BDInternational
    /BD-Journal
    /BDJournalWide
    /BD-JurassicBlack
    /BDKeyboard
    /BDMerced
    /BDMiami
    /BDMiamiSkyline
    /BD-ModernArt
    /BDOxford
    /BD-Poster
    /BD-Quattra
    /BD-Renaissance
    /BDSantaMonica
    /BDShadow
    /BDSpringer
    /BDSymbols
    /BDWestSide
    /BebasNeue
    /BebasNeueBold
    /BebasNeue-Thin
    /BedrockPlain
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BelweBT-Bold
    /BelweBT-Light
    /BelweBT-Medium
    /BelweBT-RomanCondensed
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BenguiatITCbyBT-BoldItalic
    /BenguiatITCbyBT-Book
    /BenguiatITCbyBT-BookItalic
    /BenguiatItcTEE-Bold
    /BenguiatItcTEE-BoldItal
    /BenguiatItcTEE-Book
    /BenguiatItcTEE-BookItal
    /BennieGoetheSH
    /BeradonFrames
    /BeradonScript
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BermudaSolid
    /BernardMT-Condensed
    /Bernhard
    /BernhardAntique
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /Bertram
    /BertramLetPlain
    /BetinaScript
    /BetinaScriptC
    /BetinaScriptCBold
    /BetinaScriptUnicodeaz-tr
    /BibiGodivaSH
    /BibiNehruSH
    /BibleScrT
    /BickhamScriptPro3
    /BickhamScriptPro3-Bold
    /BickhamScriptPro3-SemiBold
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BickhamScriptTwo
    /BiminiBold
    /BiminiItalic
    /BiminiNormal
    /BinnerD
    /BinnerDEE
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlacklightD
    /BlackoakStd
    /BlarneySCapsSSKBold
    /BlippoBlack
    /BlippoBlaDEE
    /BlondieBurtonSH
    /Bloody
    /BobbyPinRegular
    /BodegaDisplaySSK
    /BodnoffPSMT
    /Bodoni
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-Bold-DTC
    /Bodoni-BoldItalic
    /Bodoni-BoldItalic-DTC
    /BodoniBT-Bold
    /BodoniBT-BoldCondensed
    /BodoniBT-BoldItalic
    /BodoniBT-Book
    /BodoniBT-BookItalic
    /BodoniCameoC
    /BodoniCyrillicAzBold
    /Bodoni-Italic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BodoniMTUltraBoldItalic
    /Bodoni-Poster
    /Bodoni-Roman-DTC
    /Bodoni-RomanItalic-DTC
    /BoinkLetPlain
    /BoldItalicArt
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookAntiqua-Regular
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /BookmanITCbyBT-Demi
    /BookmanITCbyBT-DemiItalic
    /BookmanITCbyBT-Light
    /BookmanITCbyBT-LightItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyleBold
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookmanOldStyle-Regular
    /BookshelfSymbolOne-Regular
    /BookshelfSymbolSeven
    /BookshelfSymbolThree-Regular
    /BookshelfSymbolTwo-Regular
    /BookwomanDemiItalicSH
    /BookwomanDemiSH
    /BookwomanExptLightSH
    /BookwomanLightItalicSH
    /BookwomanLightSH
    /BookwomanMonoLightSH
    /BookwomanSwashDemiSH
    /BookwomanSwashLightSH
    /Boulevard
    /Boyarsky-BoldItalic:00
    /BR_NTCourierVK-Normal
    /BR_NTTierce-Bold
    /BR_NTTierce-BoldItalic
    /BradleyHandITC
    /Braggadocio
    /BraggadocioMultiBold
    /BraggadocioMultiBoldItalic
    /BrailleSH
    /Breaker
    /BreakFill
    /BreakFill-Bold
    /BreakFill-ExtraLight
    /BreakFill-Light
    /BreakFill-SemiBold
    /Breeze
    /BreezeBold
    /BremenBT-Black
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /BritannicMedium
    /BritannicMediumBOLD
    /Broadway
    /BroadwayEngravedBT-Regular
    /BroadwayRuslatNormal
    /BrochurePlain
    /BronxLetPlain
    /BrooklynPSMT
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BruceOldStyleBT-Roman
    /BrushScrDEE
    /BrushScript
    /BrushScriptBT-Regular
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /BrushType-SemiBold-Italic
    /BuckyMerlinSH
    /BulletsMultiNormal
    /BusoramaITCbyBT-Medium
    /BuxomD
    /BYagut
    /BYagutBold
    /ByDesign-Borders1
    /ByDesign-Borders2
    /ByDesign-Borders3
    /ByDesignBorders4
    /ByDesignJurassic
    /ByDesignNegative
    /ByDesignNorthern
    /ByDesignNorway
    /CaesarOpen
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Calligraph
    /Callista
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /CamelliaDEE
    /CameronStendahlSH
    /CancunPlain
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /CandyCaneUnregistered
    /Canter-Bold
    /Canter-Light
    /CapsuulaAz
    /Carlisle
    /CarlTellerSH
    /Carmen
    /CarrieCattSH
    /Carrington
    /CasablancaPSMT
    /Caslon3
    /Caslon3ITALIC
    /Caslon540
    /Caslon540ITALIC
    /CaslonBT-Bold
    /CaslonBT-BoldItalic
    /CaslonOpenfaceBT-Regular
    /Cassandra
    /CassTaylorSH
    /Castellar
    /CastleT-Bold
    /CastleT-Book
    /CastleT-Ligh
    /CastleT-Ultr
    /CataneoBT-Bold
    /CataneoBT-Light
    /CataneoBT-RegularSwash
    /Centaur
    /Century
    /Century725BT-Black
    /Century725BT-Bold
    /Century725BT-BoldCondensed
    /Century725BT-Italic
    /Century725BT-Roman
    /Century725BT-RomanCondensed
    /Century751BT-BoldB
    /Century751BT-BoldItalicB
    /Century751BT-ItalicB
    /Century751BT-No2ItalicB
    /Century751BT-RomanB
    /Century751BT-RomanNo2B
    /Century751BT-SemiBold
    /Century751BT-SemiBoldItalicB
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyGothic-Regular
    /CenturyOldStyTEE-Bold
    /CenturyOldStyTEE-Regu
    /CenturySchlbkCyrillicBT-Bold
    /CenturySchlbkCyrillicBT-BoldIt
    /CenturySchlbkCyrillicBT-Italic
    /CenturySchlbkCyrillicBT-Roman
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbookBOLDITALIC
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Bold
    /CenturySchoolbookBT-BoldCond
    /CenturySchoolbookBT-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Italic
    /CenturySchoolbookBT-Monospace
    /CenturySchoolbookBT-Roman
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CenturySchTEE-Bold
    /CenturySchTEE-BoldItal
    /CenturySchTEE-Regu
    /CenturySchTEE-ReguItal
    /CeraStencil-Bold
    /CeraStencil-Medium
    /Cey_ODLAR-YURDU
    /Cey_PIRAT-line
    /CeyAyrisBlokLATINBlack
    /CeyDomCasualBT
    /CeyFUTURANewStyle
    /CeyGOZYASHIBold
    /Ceyhun
    /CeyJournal
    /CeyJournalBold
    /CeyJournalBoldItalic
    /CeyJournalItalic
    /CeyJournalLatinBold
    /CeyJournalLatinBoldItalic
    /CeyJournalLatinItalic
    /CeyJupiterElisStudio
    /CeyMARLBOROASTRA
    /CeyMISISIPIBold
    /CeyNesiNormal
    /CeyRAMILEYBoldItalic
    /CeyVESTIImperial
    /CeyVetren
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /CGTimes-Regular
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /CharlesworthPlain
    /Charting
    /ChartreuseParsonsSH
    /ChaseCallasSH
    /ChasmBold
    /ChasmItalic
    /ChasmNormal
    /ChasThirdSH
    /CheltenhamBT-Roman
    /CheltenhamItcTEE-Bold
    /CheltenhamItcTEE-Book
    /ChicagoPlain
    /ChildBonaparteSH
    /Chiller-Regular
    /Chords
    /ChromaSSK
    /ChuckWarrenChiselSH
    /ChuckWarrenDesignSH
    /CiaoBella
    /CiaoBellaFlowers
    /CiaoBellaLaurels
    /CiaoBellaLeaves
    /CiaoBellaStems
    /Cicek
    /CityBlueprint
    /CityD-Bold
    /CityDEE-Bold
    /CityDEE-Ligh
    /CityDEE-Medi
    /CityD-Ligh
    /CityD-Medi
    /Clarendon
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Book
    /ClarendonBT-Black
    /ClarendonBT-Bold
    /ClarendonBT-Light
    /ClarendonBT-Roman
    /ClarendonCondensed-Bold
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /ClarendonExtended-Bold
    /ClassicRussianBold
    /ClassicRussianBoldItalic
    /ClassicRussianItalic
    /ClassicRussianPlain
    /ClaudeCaesarSH
    /Clearface-Heavy-DTC
    /Clocks
    /CluKennedySH
    /CoalHandLuke-CoalHandLuke
    /Coaster
    /CodexSSK
    /CODON
    /CoffeeCamusInitialsSH
    /ColetteColeridgeSH
    /Collins
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /CommercialPiBT-Regular
    /CommercialScrDEE
    /CommercialScriptBT-Regular
    /CommonBullets
    /Compact
    /CompactaBT-Black
    /CompactaBT-Bold
    /CompactaBT-BoldItalic
    /CompactaBT-Italic
    /CompactaBT-Light
    /CompactaBT-Roman
    /CompactaPEE-Blac
    /Compact-Bold
    /Compact-BoldItalic
    /Compact-Italic
    /Complex
    /ComputersBusines
    /Condens-Bold
    /Condens-BoldItalic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlack-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CooperBT-Medium
    /CooperPlanck2LightSH
    /CooperPlanck4SH
    /CooperPlanck6BoldSH
    /CooperPlanck8HeavySH
    /Copperplate
    /Copperplate-Bold
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothicBT-Heavy
    /CopperplateGothicBT-Roman
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /Coronet
    /CoronetItalic
    /Coronet-Regular
    /Corrida-Bold
    /CorridaCyrillic
    /CorridaMultiNormal
    /CosmicTwoPlain
    /CottagePlain
    /Cottonwood
    /CountryBlueprint
    /Courier
    /CourierBOLD
    /Courier-Bold
    /CourierBOLDITALIC
    /Courier-Bold-Italic
    /Courier-BoldOblique
    /CourierCondensed
    /CourierCondensed-Bold
    /CourierCondensed-BoldItalic
    /CourierCondensed-Italic
    /CourierCTT-Bold
    /CourierCTT-BoldItalic
    /CourierCTT-Italic
    /CourierCTT-Regular
    /CourierCyrillic
    /CourierCyrPS
    /CourierCyrPS-Bold
    /CourierCyrPS-BoldInclined
    /CourierCyrPS-Inclined
    /CourierITALIC
    /CourierMCY-Bold
    /CourierMCY-BoldObli
    /CourierMCY-Ligh
    /CourierMCY-LighObli
    /CourierMultiBold
    /CourierMultiBoldItalic
    /CourierMultiNormal
    /CourierMultiNormalItalic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Normal
    /Courier-Normal-Italic
    /Courier-Oblique
    /CourierTM
    /CourierTM-Bold
    /CourierTM-BoldItalic
    /CourierTM-Italic
    /CourierWINC
    /CourierWINC-Bold
    /CourierWINC-BoldItalic
    /CourierWINC-Italic
    /CourtierC
    /CourtierC-Bold
    /CourtierC-BoldItalic
    /CourtierC-Italic
    /Cow-Spots
    /CreditBlockExtraCondensed
    /CreditBlock-UltracondensedRegul
    /CreepyRegular
    /CricketBold
    /Crystal
    /CurlzMT
    /CushingITCbyBT-Heavy
    /CushingITCbyBT-HeavyItalic
    /CushingItcTEE-Heav
    /CushingItcTEE-HeavItal
    /Cut-n-Paste
    /CutoffPro-Bold
    /CutoffPro-BoldItalic
    /CutoffPro-Italic
    /CutoffPro-Regular
    /CybilListzSH
    /CyrillicChancellor
    /CyrillicCooper
    /CyrillicGaramond
    /CyrillicGaramondBold
    /CyrillicGaramondItalic
    /CyrillicGoth
    /CyrillicHeavy
    /CyrillicHover
    /CyrillicOld
    /CyrillicRevue
    /CyrillicRibbon
    /CyrillicUniversity
    /DancingintheRainbow
    /DataGlyph-Regular
    /DaunPenh
    /DauphinPlain
    /DavesHand-Plain
    /David
    /David-Bold
    /DavidTransparent
    /Decor
    /Decor6Di
    /Decorated035BT-Regular
    /DecorAzLat
    /Decor-Bold
    /Decor-Italic
    /DecorLat
    /DecorTh
    /DecorTh-Bold
    /DecoType-NaskhExtensions
    /Dekorativ
    /DellaRobbiaBT-Bold
    /DellaRobbiaBT-Roman
    /Derby
    /Desdemona
    /Desire-Pro
    /DevanagariNormal
    /DeVinneBT-Text
    /DextorD
    /DFCalligraphicOrnamentsLET
    /DfCalligraphicOrnamentsLetPlain
    /DFDiversionsLET
    /DFDiversitiesLET
    /DFGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DFMincho-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFMincho-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFMincho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-W9-WIN-RKSJ-H
    /DG_Aachen
    /DG_MasterCard
    /DG_Pump
    /DixielandPSMT
    /DizzyDomingoSH
    /DizzyFeiningerSH
    /DocTermanBoldSH
    /DodoCasalsSH
    /DodoDiogenesSH
    /DokChampa
    /DolphinBold
    /DolphinItalic
    /DolphinNormal
    /DomCasual
    /DomCasualBT-Regular
    /DomDiagonalBT-Bold
    /DomDiagonalBT-Regular
    /Domkrat
    /DomkratBold
    /DomkratBoldItalic
    /DomkratItalic
    /DomkratNormal
    /DoorJamb
    /Dotum
    /DotumChe
    /DraegerAkzidenz-Bold
    /DraegerAkzidenz-Ligh
    /DraegerAkzidenz-Regu
    /DraegerAkzidenz-ReguItal
    /DraegerLogo
    /DrgerNormal
    /DTnaskh0
    /DTnaskh1
    /DTnaskh2
    /DTnaskh3
    /DTthuluth0
    /Dutch801BT-Bold
    /Dutch801BT-BoldItalic
    /Dutch801BT-ExtraBold
    /Dutch801BT-Italic
    /Dutch801BT-Roman
    /Dutch801CyrillicBT-Roman
    /DynastyBlackCond
    /DynastyBlackExt
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EdithDaySH
    /EdwardianScriptITC
    /EklekticPlain
    /Electron
    /Electron_cyr
    /ElectronBold
    /ElectronPlain
    /ElegantGaramondBT-Bold
    /ElegantGaramondBT-Italic
    /ElegantGaramondBT-Roman
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /Elisia
    /ELSultanFatih
    /EmbassyBT-Regular
    /EmGravesSH
    /EmpireBT-Regular
    /EngelEinsteinSH
    /English111PrestoBT-Regular
    /English111VivaceBT-Regular
    /English157BT-Regular
    /EngraversGothicBT-Regular
    /EngraversMT
    /EngraversOldEnglishBT-Regular
    /EngraversRomanBT-Bold
    /EngraversRomanBT-Regular
    /EnviroD
    /EnviroSCDEE
    /EpsilonCTT
    /Eraser
    /EraserDust
    /ErasITC-Bold
    /ErasITCbyBT-Bold
    /ErasITCbyBT-Book
    /ErasITCbyBT-Demi
    /ErasITCbyBT-Medium
    /ErasITCbyBT-Ultra
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /ErasItcPEE-Ultr
    /ErasItcTEE-Bold
    /ErasItcTEE-Demi
    /ErasItcTEE-Ligh
    /ErasItcTEE-Medi
    /Erika
    /Erika-Bold
    /ErnestBlochSH
    /EstrangeloEdessa
    /EtiSchoolAzLatBold
    /EtiSchoolAzLatBoldItalic
    /EtiSchoolAzLatItalic
    /EtiSchoolAzLatNormal
    /EuphemiaCAS
    /EurasiaBold
    /EurasiaItalic
    /EurasiaNormal
    /Europe
    /Europe-Italic
    /EuroRoman
    /EuroRomanOblique
    /Eurostile
    /Eurostile-Bold
    /EurostileExtended-Black
    /EurostileExtended-Roman
    /EveagitaLuxuryCap
    /EvropaBold
    /EvropaNormal
    /Exotic350BT-Bold
    /Exotic350BT-DemiBold
    /Exotic350BT-Light
    /ExpoPlain
    /ExxPresleySH
    /FalstaffFestivalMT
    /FastracFashion
    /Favorit
    /Fboulder
    /Fdecor
    /FelixTitlingMT
    /Fences-Regular
    /FetteEngschrift
    /FetteFraktur
    /Fiesta
    /Fiesta-Bold
    /FigaroMT
    /FillmoreMultiBold
    /FillmoreRegular
    /FixedMiriamTransparent
    /FlamencoD
    /FlamencoInlD
    /FlareGothic
    /FlareGothicBOLD
    /FlareGothicBOLDITALIC
    /FlareGothicITALIC
    /FlareLightGothic
    /FlareLightGothicITALIC
    /FlatBrushBold
    /FlatBrushItalic
    /FlatBrushNormal
    /Fleetwood
    /FleurFordSH
    /FloraC
    /FloraC-Bold
    /FlowerNormal
    /Fmotor
    /Foglihten
    /FolioBT-BoldCondensed
    /FolioTEE-BoldCond
    /FolioTEE-Medi
    /FolliesLetPlain
    /FootlightMTLight
    /ForefrontBookObliqueSH
    /ForefrontBookSH
    /ForefrontDemiObliqueSH
    /ForefrontDemiSH
    /FormalScript421BT-Regular
    /ForteMT
    /FractionsAPlentySH
    /FranklinCondGothic
    /FranklinCondGothicITALIC
    /FranklinExtraCondGothic
    /FranklinGothic
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothicITALIC
    /FranklinGothicITCbyBT-Book
    /FranklinGothicITCbyBT-BookItal
    /FranklinGothicITCbyBT-Demi
    /FranklinGothicITCbyBT-DemiItal
    /FranklinGothicITCbyBT-Heavy
    /FranklinGothicITCbyBT-HeavyItal
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FranklinGotItcTEE-Book
    /FranklinGotItcTEE-BookItal
    /FranklinGotItcTEE-Demi
    /FranklinGotItcTEE-DemiItal
    /FranklinGotItcTEE-HeavItal
    /FrankRuehl
    /FredFlahertySH
    /Freehand471BT-Regular
    /Freehand521BT-RegularC
    /Freehand575BT-RegularB
    /Freehand591BT-RegularA
    /FreeSet
    /FreeSetCUnicode
    /FreeSetCUnicode-Bold
    /FreeSetCUnicode-Italic
    /Freestyle
    /FreestyleScrDEE
    /FreestyleScrDEE-Bold
    /FreestyleScriptITC-Bold
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FrenchVogue
    /FrenchVogueBOLD
    /FrizQuadrataITCbyBT-Bold
    /FrizQuadrataITCbyBT-Roman
    /FrizQuaItcTEE-Bold
    /FrizQuaItcTEE-Regu
    /FrugalSans-Bold
    /FrugalSans-BoldItalic
    /FrugalSans-Light
    /FrugalSans-LightItalic
    /FrutigerSAINBdv1Bold
    /FrutigerSAINItv1Italic
    /FrutigerSAINRmv1Roman
    /FrutigerSBINBdv1Bold
    /FrutigerSBINItv1Italic
    /FrutigerSBINRmv1Roman
    /FrutigerSCINBdv1Bold
    /FrutigerSCINItv1Italic
    /FrutigerSCINRmv1Roman
    /FrysBaskervilleBT-Roman
    /Funstuff
    /Fusion
    /FuturaAzBlack
    /FuturaBlack
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-ExtraBlackCondensed
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightCondensed
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumCondensed
    /FuturaBT-MediumItalic
    /FuturaCondensedPlain
    /FuturaEugenia
    /FuturaEugeniaHo
    /FuturaEugenia-Italic
    /FuturaLightLight
    /FuturaPressPress
    /FuturaStd-Book
    /FuturaStd-Light
    /FuturaTEE-Bold
    /FuturaTEE-BoldCond
    /FuturaTEE-Book
    /FuturaTEE-Ligh
    /FuturaTEE-LighCond
    /FuturaTEE-Medi
    /FuturaTEE-MediCond
    /Future
    /FuturisExtraC
    /FuturisExtraCBold
    /FuturisExtraCyrillic
    /FuturisShadowC
    /Futurist
    /FZ-JAZZY103D
    /FZ-JAZZY143D
    /FZ-JAZZY143DEX
    /FZ-JAZZY143DITALIC
    /FZ-JAZZY143DLEFTY
    /FZ-JAZZY173D
    /FZ-JAZZY173DITALIC
    /FZ-JAZZY193D
    /FZ-JAZZY313D
    /FZ-JAZZY313DITALIC
    /GabbyGauguinSH
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /GalantBold
    /GalantItalic
    /GalantNormal
    /GalliardITCbyBT-Roman
    /Garamond
    /Garamond_Condenced-Bold
    /Garamond_Condenced-Normal
    /Garamond_Condenced-Normal-It
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /GaramondCTT
    /GaramondCTT-Bold
    /GaramondCTT-BoldItalic
    /GaramondCTT-Italic
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /GaramondITCbyBT-Bold
    /GaramondITCbyBT-BoldCondensed
    /GaramondITCbyBT-BoldCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BoldItalic
    /GaramondITCbyBT-Book
    /GaramondITCbyBT-BookCondensed
    /GaramondITCbyBT-BookCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BookItalic
    /GaramondItcTEE-Bold
    /GaramondItcTEE-BoldCond
    /GaramondItcTEE-BoldCondItal
    /GaramondItcTEE-BoldItal
    /GaramondItcTEE-Book
    /GaramondItcTEE-BookCond
    /GaramondItcTEE-BookCondItal
    /GaramondItcTEE-BookItal
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /Garamond-Medium
    /Garamond-MediumItalic
    /GaramondNo4CyrTCY-Ligh
    /GaramondNo4CyrTCY-LighItal
    /GaramondNo4CyrTCY-Medi
    /GaramondNo4TEE-Ligh
    /GaramondNo4TEE-Medi
    /GaramondPremrPro
    /Garamond-Roman
    /Garamond-RomanItalic
    /GarrisonCondSans
    /GarrisonCondSansBOLD
    /GarrisonExtraBoldSansBOLD
    /GarrisonExtraCondSans
    /GarrisonKayo
    /GarrisonLightSans
    /GarrisonLightSansBOLD
    /GarrisonLightSansBOLDITALIC
    /GarrisonLightSansITALIC
    /GarrisonSans
    /GarrisonSansBOLD
    /GarrisonSansBOLDITALIC
    /GarrisonSansITALIC
    /GarryMondrian3LightItalicSH
    /GarryMondrian3LightSH
    /GarryMondrian4BookItalicSH
    /GarryMondrian4BookSH
    /GarryMondrian5SBldItalicSH
    /GarryMondrian5SBldSH
    /GarryMondrian6BoldItalicSH
    /GarryMondrian6BoldSH
    /GarryMondrian7ExtraBoldSH
    /GarryMondrian8UltraSH
    /GarryMondrianCond3LightSH
    /GarryMondrianCond4BookSH
    /GarryMondrianCond5SBldSH
    /GarryMondrianCond6BoldSH
    /GarryMondrianCond7ExtraBoldSH
    /GarryMondrianCond8UltraSH
    /GarryMondrianExpt3LightSH
    /GarryMondrianExpt4BookSH
    /GarryMondrianExpt5SBldSH
    /GarryMondrianExpt6BoldSH
    /GarryMondrianSwashSH
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /GazeBold
    /GazeItalic
    /GazeNormal
    /GDT
    /Gecko
    /GeographicSymbolsPSMT
    /Geometric212BT-BookCondensed
    /Geometric212BT-HeavyCondensed
    /Geometric231BT-BoldC
    /Geometric231BT-HeavyC
    /Geometric231BT-LightC
    /Geometric231BT-RomanC
    /Geometric415BT-BlackA
    /Geometric706BT-BlackCondensedB
    /GeometricSlab703BT-Bold
    /GeometricSlab703BT-BoldCond
    /GeometricSlab703BT-BoldItalic
    /GeometricSlab703BT-Light
    /GeometricSlab703BT-LightItalic
    /GeometricSlab703BT-Medium
    /GeometricSlab703BT-MediumCond
    /GeometricSlab703BT-MediumItalic
    /GeometricSlab703BT-XtraBold
    /GeorgeMelvilleSH
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /Giza
    /GizaStencil
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoldEngl
    /GondolaSD
    /GondolaSD-Swash
    /GoodBadUgly
    /GothicE
    /GothicG
    /GothicI
    /GothicRusMedium
    /Goudy
    /Goudy-Bold
    /Goudy-BoldItalic
    /Goudy-ExtraBold
    /GoudyHandtlAzLatCOR
    /GoudyHandtooled
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyHeavyfaceBT-Regular
    /GoudyHeavyfaceBT-RegularCond
    /Goudy-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyOldStyTEE-Bold
    /GoudyOldStyTEE-ExtrBold
    /GoudyOldStyTEE-Regu
    /GoudyStout
    /GraceAdonisSH
    /GradPlain
    /GranitBold
    /Granite
    /Grappa
    /GreatVibes
    /GreekC
    /GreekS
    /GrizzlyITCbyBT-Regular
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /GymnasiacompressedPlain
    /Haettenschweiler
    /Hair
    /Hamerslag
    /Hamerslag-Bold
    /Hamerslag-Demibold
    /Hamerslag-Heavy
    /HandelGotD-Bold
    /HandelGotD-Ligh
    /HandelGothicBT-Regular
    /HankKhrushchevSH
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HeatherScriptTwo
    /Helmsley
    /HELVABold
    /HELVABoldItalic
    /HELVANormal
    /HELVANormalItalic
    /HelvCondenced
    /Helvetica
    /Helvetica_Condenced-Normal
    /Helvetica_Light-Normal
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /HelveticaMultiBold
    /HelveticaMultiBoldItalic
    /HelveticaMultiNormal
    /HelveticaMultiNormalItalic
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HELVETICRBold
    /HELVETICRBoldItalic
    /HELVETICRItalic
    /HELVETICRNormal
    /HELVLBold
    /HELVLBoldItal
    /HELVLItal
    /HELVLNormal
    /HenryPatrickSH
    /Heritage
    /HeritageBOLD
    /Heritage-ExtraBold
    /Hermes-Regular
    /Hermes-Thin
    /Hesabat_Fatih
    /Hesabat_Futura
    /Hesabat_Helv
    /Hesabat_Helv-Bold
    /Hesabat_Helv-BoldItalic
    /Hesabat_Helv-Italic
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HLFNT-Condensed
    /Hobo
    /HoboDEE
    /HoboStd
    /HolidayHome
    /HoloLensMDL2Assets
    /HomePlanning
    /HomePlanning2
    /HomewardBoundPSMT
    /HoneyMoon
    /HQPB1
    /HQPB2
    /HQPB3
    /HQPB4
    /HQPB5
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldCondensed
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-ExtraBold
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-LightItalic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /Humanist521BT-UltraBold
    /Humanist521BT-XtraBoldCondensed
    /Humanist777BT-BlackB
    /Humanist777BT-BlackCondensedB
    /Humanist777BT-BoldCondensedB
    /Humanist777BT-LightB
    /Humanist777BT-RomanB
    /Humanist777BT-RomanCondensedB
    /Ibrahim
    /IceAgeD
    /IlkDers
    /IlkDersDotted
    /IM_FELL_FLOWERS_1
    /ImageArabian
    /Imaginations
    /ImaginationStation
    /Impact
    /ImpactUnicode
    /Imperiya
    /ImprintMT-Shadow
    /ImpulsBT-Regular
    /IndentureEnglishPenmanDemo
    /Industrial736BT-Italic
    /Industrial736BT-Roman
    /InfoAzCyr
    /InfoAzCyrBol
    /InfoAzCyrBolItal
    /InfoAZCyrNor
    /InfoAZCyrNorItal
    /InformalRoman-Regular
    /InformC
    /InformCBold
    /InformCTT-Regular
    /InformMultiBold
    /InformMultiNormal
    /InformTT-Regular
    /Inkpen2
    /Inkpen2Chords
    /Inkpen2Script
    /Inkpen2Special
    /Inkpen2Text
    /IrinaCTT
    /IsarCAT
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /IslamicUnits1
    /ISOCP
    /ISOCP2
    /ISOCP3
    /ISOCPEUR
    /ISOCPEURItalic
    /ISOCT
    /ISOCT2
    /ISOCT3
    /ISOCTEUR
    /ISOCTEURItalic
    /Italic
    /ItalicC
    /ItalicT
    /ITCAvantGardeStd-Bk
    /ITCAvantGardeStd-BoldCn
    /Izhitsa
    /IzhitsaC
    /IzhitsaCTT
    /IzhitsaMultiBold
    /Izhitza
    /JackiesHand-Plain
    /Japanese-Generic1
    /JavaneseText
    /Jikharev
    /Jikharev-Bold
    /JikharevWd
    /JillianGothicBOLDITALIC
    /JokermanLetPlain
    /Jokerman-Regular
    /JosefKPaneuropean
    /Journal
    /Journal-Bold
    /JournalBoldCyrillic
    /Journal-BoldItalic
    /JournalCTT
    /JournalCTT-Bold
    /JournalCTT-Italic
    /JournalCyrillic
    /Journal-Italic
    /JournalItalicCyrillic
    /JournalPlain
    /JournalSans
    /JournalSans-Bold
    /JournalSansBoldCyrillic
    /JournalSans-BoldItalic
    /JournalSansCTT
    /JournalSansCyrillic
    /JournalSans-Italic
    /JournalSansItalicCyrillic
    /JournalSansSerifBold
    /JournalSansSerifBoldItalic
    /JournalSansSerifItalic
    /JournalSansSerifPlain
    /JuiceITC-Regular
    /JupiterPlain
    /KabarettD
    /Kabel
    /KabelBold
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Demi
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /KADinoSob
    /Kaliakra
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /KAMonster
    /Karelia
    /Karelia-Bold
    /Karelia-BoldItalic
    /Karikatura
    /Karikatura-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /Kashmir
    /KauflinnBOLDITALIC
    /KaufmannBT-Bold
    /KaufmannBT-Regular
    /KaushanScript-Regular
    /KeltBold
    /KeltItalic
    /KeltNormal
    /KhasayAdverGothic
    /KhasayBenguiatBold
    /KhasayBernhard
    /KhasayBruskovayaPlain001001
    /KhasayPoster
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /Kidnap
    /KidsPlain
    /KidTYPEPaint
    /KinoMT
    /KirbysHand-Plain
    /Kirilce
    /KirKorinnaBold
    /KirTimesBold
    /KirTimesBoldItalic
    /KirTimesNormal
    /KirTimesNormalItalic
    /KladezPlain
    /KoalaPSMT
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /Komikaze
    /Korean-Generic1
    /KorinnaAzBold
    /KorinnaITCbyBT-Bold
    /KorinnaITCbyBT-KursivBold
    /KorinnaITCbyBT-KursivRegular
    /KorinnaITCbyBT-Regular
    /KorinnaMultiBold
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KudosCondSSK
    /Kufi
    /KufiOutlineShaded
    /KunstlerScript
    /KursivC
    /La_-Academy
    /LaAcademy
    /LaAcademyBold
    /LAacademyItalic
    /LaAchen
    /LaAzHelvBold
    /LaAzHelvNormal
    /LaAzTimesBold
    /LaAzTimesNormal
    /LaBaltica
    /LaBalticaBold
    /LaBalticaBoldItalic
    /LaBalticaItalic
    /LAcademyBoldItalic
    /LaChatteaMaman
    /LAchen
    /LaCooperBold
    /LaDecor
    /LAFBBold
    /LainieDaySH
    /LaKorinnaBold
    /LAlbertusBold
    /LAlbertusNormal
    /LandscapePlanning
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /LaParsek
    /LarisaScript
    /LasVegasD
    /LatAcademyCoursiveMultiNormalItalic
    /LatAcademyMultiBold
    /LatAcademyMultiNormal
    /LatCourierMultiBold
    /LatCourierMultiNormal
    /LatDec
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LaTimesBold
    /LaTimesNormal
    /Latin
    /Latin725BT-Medium
    /Latino
    /LatinoPal3LightItalicSH
    /LatinoPal3LightSH
    /LatinoPal4ItalicSH
    /LatinoPal4RomanSH
    /LatinoPal5DemiItalicSH
    /LatinoPal5DemiSH
    /LatinoPal6BoldItalicSH
    /LatinoPal6BoldSH
    /LatinoPal7ExtraBoldSH
    /LatinoPal8BlackSH
    /LatinoPalCond4RomanSH
    /LatinoPalCond5DemiSH
    /LatinoPalCond6BoldSH
    /LatinoPalExptRomanSH
    /LatinoPalSwashSH
    /LatinWidD
    /LatinWide
    /LatKorinnaBold
    /LatRusTimesNormal
    /LatTimes
    /LatTimesBold
    /LatTimesCoursiveMultiBoldItalic
    /LatTimesCoursiveMultiNormalItalic
    /LaXeniaC
    /LazurskyBold
    /LazurskyBoldItalic
    /LazurskyItalic
    /LazurskyPlain
    /LBodnoff
    /LBoulder
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LeeToscanini3LightSH
    /LeeToscanini5RegularSH
    /LeeToscanini7BoldSH
    /LeeToscanini9BlackSH
    /LeeToscaniniInlineSH
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldItalic
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothicMT
    /LetterGothicMT-Bold
    /LetterGothicMT-BoldOblique
    /LetterGothicMT-Oblique
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LetterGotLCY-Bold
    /LetterGotLCY-Medi
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LFutura
    /LFuturaBold
    /LFuturaBTLight
    /LFuturaBTLightItalic
    /LFuturaCondensed
    /LFuturaCondensedBold
    /LFuturaExtra
    /LHeather
    /LiberateBold
    /LiberateNormal
    /Liberty
    /LibertyBT-Regular
    /LifeTEE-Bold
    /LifeTEE-Regu
    /LImpact
    /LinoLetterCutRagged
    /LinusPSMT
    /Lithograph
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /Lithos-Black
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /Lithos-Regular
    /LMarket
    /LMotor
    /LMystical
    /Louisville
    /LouisvilleBOLD
    /LowEaRegular
    /LQuantium
    /LStamp
    /LSubway
    /LSultanFatih
    /LTimesBold
    /LTimesBoldItalic
    /LTimesNormal
    /LTimesNormalItalic
    /LTransist
    /LubalinGraItcTEE-Bold
    /LubalinGraItcTEE-Book
    /LubalinGraItcTEE-Medi
    /LubalinGraph-Book
    /LubalinGraph-BookOblique
    /LubalinGraph-Demi
    /LubalinGraph-DemiOblique
    /LubalinGraphITCbyBT-Book
    /LuciaBT-Regular
    /LucianBT-Bold
    /LucianBT-Roman
    /LucidaBlackletter
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaIcons-Regular
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /LucidaUnicodeCalligraphy
    /LucidaUnicodeCalligraphy-Bold
    /LXenia
    /LydianCursiveBT-Regular
    /LyndaCursiveBold
    /LyndaCursiveNormal
    /M&H_Arial-MHBlack
    /M&H_Arial-MTBlack
    /M&H_COURER
    /M&H_COURERBold
    /M&H_COURERBoldItalic
    /M&H_COURERItalic
    /M&H_futuraExtra
    /M&H_FWF_Kiril
    /M&H_FWF_Latin
    /M&H_Parisian-BT
    /M&H_Phyllis-Italic
    /M&H_RodeoLight_k
    /M&H_RodeoLight_kB
    /M&H_RodeoLight_l
    /M&H_RodeoLight_t
    /M&H_VantaKirilThinPlain
    /M&H_Vanta-LatinThinPlain:001.001
    /M&H_Windsor-LightCondensedBT
    /M&N_Benquiat-Fristy
    /M&Nesi_Party
    /M&Nesi_RoslGotMd
    /M&NHelvlat
    /M&NHelvlatBold
    /M&NHelvlatBoldItalic
    /M&NHelvlatItalic
    /M&NKorinna
    /M&NKorinnaBoldItalic
    /M&NKorinnaItalic
    /M&NKorinnalat
    /M&NKorinnalatBoldItalic
    /M&NKorinnalatItalic
    /M&NLucida
    /M&NLucidaItalic
    /MachineITCbyBT-Regular
    /MachineItcDEE-Regu
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MajesticX-2
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /MalgunGothic-Semilight
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /MapmakerThin
    /Map-Symbols
    /MaracaExtrabold
    /MarckScript-Regular
    /MarcusHobbesSH
    /MariageD
    /Marigold
    /MarkPro
    /MarkPro-Black
    /MarkPro-BlackItalic
    /MarkPro-Bold
    /MarkPro-BoldItalic
    /MarkPro-Book
    /MarkPro-BookItalic
    /MarkPro-ExtraLight
    /MarkPro-ExtraLightItalic
    /MarkPro-Hairline
    /MarkPro-HairlineItalic
    /MarkPro-Heavy
    /MarkPro-HeavyItalic
    /MarkPro-Italic
    /MarkPro-Light
    /MarkPro-LightItalic
    /MarkPro-Medium
    /MarkPro-MediumItalic
    /MarkPro-Thin
    /MarkPro-ThinItalic
    /Marlett
    /MarqueeFlash
    /Marriage
    /MartinMaxxieSH
    /MatisseITC-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MaudeMeadSH
    /MaximaCyrTCY-LighComp
    /MC-Sweetie-Hearts
    /MegenPlain
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MetropolitainesD
    /MicrogrammaBold
    /MicrogrammaD-BoldExte
    /MicrogrammaDEE-BoldExte
    /MicrogrammaD-MediExte
    /MicrogrammaNormal
    /MicrogrammaNormal-Italic
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MikePicassoSH
    /MilanoLet
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinimaExpandedSSK
    /Minion-Bold
    /Minion-BoldCondensed
    /Minion-BoldCondensedItalic
    /Minion-BoldItalic
    /Minion-Condensed
    /Minion-CondensedItalic
    /Minion-Italic
    /MinionProAzBold
    /MinionProAz-BoldItalic
    /MinionProAz-It
    /MinionProAz-Normal
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Minion-Regular
    /MiniPicsArtJam
    /MiniPicsClassic
    /MiniPicsLilCritters
    /MiniPicsLilEdibles
    /MiniPicsLilEvents
    /MiniPicsLilStuff
    /MiniPicsLilVehicles
    /MiniPicsRedRock
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /MirrorBold
    /MirrorItalic
    /MirrorNormal
    /Mistral
    /MistralAV
    /Modern-Regular
    /MonaLisaRecutITC-Normal
    /MonAmourScriptPro
    /MongolianBaiti
    /MonospacedPSMT
    /Monotxt
    /Monotype
    /MonotypeCorsiva
    /Monotype-Italic
    /MonotypeSorts
    /Monte-Kristo
    /MoolBoran
    /MorseCode
    /MotionPicturePersonalUse
    /MotorPSMT
    /MotterFemD
    /MrKeningbeck
    /MS-Gothic
    /MSLineDrawPSMT
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MStreamKr
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MT-Extra-Regular
    /MumboDisplaySSK
    /MuralScript
    /MurrayHilDEE
    /MurrayHillBT-Bold
    /Mushu
    /Music
    /MusicalSymbolsPSMT
    /MUSJavidcyrbold
    /Mussica
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadArabic-Bold
    /MyriadArabic-BoldIt
    /MyriadArabic-It
    /MyriadArabic-Regular
    /MyriadHebrew-Bold
    /MyriadHebrew-BoldIt
    /MyriadHebrew-It
    /MyriadHebrew-Regular
    /MyriadPro-BlackCond
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldA
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondA
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldCondItA
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-BoldItA
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondA
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-CondItA
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-ItA
    /MyriadPro-LightCond
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-RegularA
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldA
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadPro-SemiboldItA
    /MyriadWebPro
    /MyriadWebProA
    /MyriadWebPro-Bold
    /MyriadWebPro-BoldA
    /MyriadWebPro-Condensed
    /MyriadWebPro-CondensedA
    /MyriadWebPro-CondensedItalic
    /MyriadWebPro-CondensedItalicA
    /MyriadWebPro-Italic
    /MyriadWebPro-ItalicA
    /MyslCTT
    /N_Lat_Fatih
    /N_Lat_Fatih-Bold
    /N_Lat_Futura
    /N_Lat_FuturaXP
    /N_Lat_Helv
    /N_Lat_Helv-Bold
    /N_Lat_Helv-BoldItalic
    /N_Lat_HelvCAPS
    /N_Lat_HelvCAPS-Bold
    /N_Lat_HelvCAPS-BoldItalic
    /N_Lat_HelvCAPS-Italic
    /N_Lat_Helv-Italic
    /N_Lat_Times
    /N_Lat_Times-Bold
    /N_Lat_Times-BoldItalic
    /N_Lat_Times-Italic
    /N_Lat_Vokal
    /Narkisim
    /NautilusPompilius
    /NAzAllCapsBold
    /NAzAllCapsBold-Italic
    /NAzAllCapsItalic
    /NAzAllCapsNormal
    /NAzHelvBold
    /NAzHelvBold-Italic
    /NAzHelvItalic
    /NAzHelvNormal
    /NAzTimesBold
    /NAzTimesBoldItalic
    /NAzTimesNormal
    /NAzTimesNormalItalic
    /NebraskaPSMT
    /NewBaskervilleITCbyBT-Bold
    /NewBaskervilleITCbyBT-Roman
    /NewBrunswickPSMT
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /News701BT-BoldA
    /News701BT-ItalicA
    /News706BT-BoldC
    /NewsGothicBT-Bold
    /NewsGothicBT-BoldItalic
    /NewsGothicBT-Italic
    /NewsGothicBT-Light
    /NewsGothicBT-Roman
    /NewsGothicBT-RomanCondensed
    /NewsGothicMT
    /NewsGothicMT-Bold
    /NewsGothicMT-Italic
    /NewsSerif
    /NewsSerifBOLD
    /NewsSerifBOLDITALIC
    /NewsSerifITALIC
    /NewtonC
    /NewtonC-Bold
    /NewtonC-BoldItalic
    /NewtonC-Italic
    /NewtonISOC
    /NewtonISOC-Bold
    /NewtonISOC-BoldItalic
    /NewtonISOC-Italic
    /NewtonKOIC
    /NewtonKOIC-Bold
    /NewtonKOIC-BoldItalic
    /NewtonKOIC-Italic
    /NewtonWINC
    /NewtonWINC-Bold
    /NewtonWINC-BoldItalic
    /NewtonWINC-Italic
    /NewtonXC
    /NewtonXCTT
    /NexaScript
    /NexaScript-Bold
    /NexaScript-Heavy
    /NexaScript-Light
    /NexaScript-SemiBold
    /NexaScript-Thin
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NinaCTT
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NMotor
    /NoraCasual
    /NormandeBT-Italic
    /NormandeBT-Roman
    /Notes
    /NSimSun
    /NSultanFatih
    /NTCourierVKPS-BoldOblique
    /NTHarmonicaPS-Bold
    /NTHarmonicaPS-BoldOblique
    /NTHarmonicaPS-Normal
    /NTHarmonicaPS-NormalOblique
    /NTTiercePS-Bold
    /NTTiercePS-Normal
    /NTTiercePS-NormalItalic
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /NuptialBT-Regular
    /Nyala-Regular
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OdessaScript
    /OdessaScriptFWF
    /OfficePlanning
    /OfficinaSansCTT
    /OfficinaSansCTT-Bold
    /OfficinaSansCTT-BoldItalic
    /OfficinaSansCTT-Italic
    /OfficinaSerifCTT
    /OfficinaSerifCTT-Bold
    /OfficinaSerifCTT-BoldItalic
    /OfficinaSerifCTT-Italic
    /OKAZOLDBold
    /OKAZOLDBoldItalic
    /OKAZOLDNormal
    /OKAZOLDNormalItalic
    /OKBaltica
    /OKBauhausLight
    /OKBroadwayNormal
    /OKComp
    /OKCourier
    /OKDecor
    /OKFutura
    /OKGozyashi
    /OKHelveticaBold
    /OKHelveticaBoldOblique
    /OKHelveticaNormal
    /OKHelveticaNormalOblique
    /OKInfo
    /OKKorinna
    /OKMurmansk
    /OKParsek
    /OKPeterburg
    /OKTimesBold
    /OKTimesBoldItalic
    /OKTimesNormal
    /OKTimesNormalItalic
    /OKTrab
    /OKXenia
    /OLAlgerianMultiBold
    /OlArabia
    /OlArialBlack
    /OlArialBold
    /OlArialBoldItalic
    /OlArialItalic
    /OlBodnoffNormal
    /OlBookman
    /OlBroadway
    /OLCM
    /OlcompNormal
    /OlCooper
    /OlCourier
    /OlCupertino
    /OlDecorBold
    /OldEnglishTextMT
    /OldTowneNo536
    /OLELIKTTF
    /OLFarganaNormal
    /OlFrance
    /OlFuturaCondensed
    /OlFuturaCondensedBold
    /OlFuturaExtra
    /OlHeather
    /OlHell
    /OLHelveticaBold
    /OLHelveticaBoldItalic
    /OLHelveticaNormal
    /OLHelveticaNormalItalic
    /OliettascriptLyrica-BoldItalic
    /OLJournalBold
    /OLJournalBoldItalic
    /OLJournalItalic
    /OlJupiter
    /OLMAKEDONBold
    /OlMemor
    /OLMISISIPIBold
    /OlMotor
    /OlMystic
    /OLNONEYNormal
    /OlOptimal
    /OlOptimalBold
    /OlOptimalBoldItalic
    /OLOptimalItalic
    /OlparisianNormal
    /OlRevue
    /OlSubway
    /OlTechno
    /OLTimesBold
    /OLTimesBoldItalic
    /OLTimesNormal
    /OLTimesNormalItalic
    /OLVineta
    /OlVogue
    /OneStrokeScriptLetPlain
    /Onyx
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-Italic
    /Optimum-Bold
    /Optimum-BoldItalic
    /Optimum-Roman
    /Optimum-RomanItalic
    /Opus
    /OpusChords
    /OpusPercussion
    /OpusPlainChords
    /OpusSpecial
    /OpusText
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrbusMultiserif
    /Ornament
    /OrnamentTMNormal
    /OttawaPSMT
    /OzHandicraftBT-Roman
    /P&GalwaysAngelina
    /P&GCassandra
    /P&GCatholicSchoolGirlsIntlBB
    /P&GGiddyupStd
    /P&GGothamNights
    /P@G1942
    /P@GActiva
    /P@GDecor-Bold
    /P@GDerivia
    /P@GGLGothamBook
    /P@GGothamPro
    /P@GGothamPro-Bold
    /P@GGothamPro-BoldItalic
    /P@GGothamPro-Italic
    /P@GGothamRounded-Bold
    /P@GGothamRounded-Book
    /P@GGothamRounded-Medium
    /P@GHasteristico
    /P@GHasteristico-Bold
    /P@GImpact
    /P@Gkolge-Normal
    /P@GLCD-Normal
    /P@GNyala
    /P@GPort-Arthur-Regular
    /P@GSanchezSlab
    /P@Gtikan
    /P@Gtrafaret
    /P@GUniversCondensed-Bold
    /PabloLetPlain
    /PageClips
    /PalaceScriptMT
    /PalaceScriptMT-SemiBold
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Bold-Italic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Normal
    /Palatino-Normal-Italic
    /Palatino-Roman
    /PalettePlain
    /PalmSpringsPSMT
    /Palton
    /PaltonBOLD
    /PaltonBOLDITALIC
    /PaltonITALIC
    /PaneuropaBankette
    /PaneuropaCrashbarrier-Black
    /Papyrus-Regular
    /Parade
    /ParadisePSMT
    /ParagonPSMT
    /Parchment-Regular
    /ParisBold
    /ParisianBT-Regular
    /ParisItalic
    /ParisNormal
    /ParkAvenue
    /ParkAvenueITALIC
    /ParkAvenueNormal
    /ParkAvenue-Normal
    /Parsek
    /ParsekRusLat
    /ParsZibaDraft
    /PenguinLightPSMT
    /PenguinPSMT
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Peterburg
    /PetersburgCTT-Bold
    /PetersburgCTT-BoldItalic
    /PetersburgCTT-Italic
    /PetersburgCTT-Regular
    /PhyllisD
    /Pickwick
    /PioneerITCbyBT-Regular
    /PiranesiItalicBT-Regular
    /Pista
    /PitchDisplay
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PlaybillMultiBoldCondenced
    /PlumpMT
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /Poetica-ChanceryI
    /Pollock1C
    /Pollock1CTT-Regular
    /Pollock2C
    /Pollock2CTT-Regular
    /Pollock3C
    /Pollock3CTT-Regular
    /Pollock4C
    /Pollock4CTT-Regular
    /Pollock5C
    /Pollock5CTT-Regular
    /Pompadur
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PopplLaudatio-Italic
    /PopplLaudatio-Medium
    /PopplLaudatio-MediumItalic
    /PopplLaudatio-Regular
    /Port-Arthur
    /Poster
    /PosterBodoniBT-Roman
    /pota
    /Pragmatica
    /PragmaticaBold
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaCyrillic
    /PragmaticaDOSC
    /PragmaticaDOSC-Bold
    /PragmaticaDOSC-BoldOblique
    /PragmaticaDOSC-Oblique
    /PragmaticaISOC
    /PragmaticaISOC-Bold
    /PragmaticaISOC-BoldOblique
    /PragmaticaISOC-Oblique
    /PragmaticaKOIC
    /PragmaticaKOIC-Bold
    /PragmaticaKOIC-BoldOblique
    /PragmaticaKOIC-Oblique
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaMACC
    /PragmaticaMACC-Bold
    /PragmaticaMACC-BoldOblique
    /PragmaticaMACC-Oblique
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
    /PresentScript_cyr
    /PresidentPlain
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Prospectus
    /ProspectusBold
    /ProunX
    /ProunX-Bold
    /PTBarnumBT-Regular
    /QCF_BSML
    /QuorumITCbyBT-Black
    /Raavi
    /RageItalic
    /RageItalicLetPlain
    /RamFASTLat
    /RamFFXLat
    /RamFixHelvDLCyr
    /RamFranceLat
    /RamFrankensteinLat
    /RamFreeform721BlackBTLat
    /RamFreeSetLatino
    /RamFuBLat
    /RamFuturaBlackCyr
    /RamFuturaBlacsCyr
    /RamFuturaOrtoLtCyr
    /RamGalleriaLat
    /RamGalsBoldCyr
    /RamGalsBoldLat
    /RamGaramondCyr
    /RamGaramondLat
    /RamGazetaTitul001Cyr
    /RamGazetaTitul001Lat
    /RamGazetaTitulCyr
    /RamGazetaTitulLat
    /RamGenevaPlan00l.002Cyr
    /RamGenevaPlan00l.002lLat
    /RamGeorgiaLat
    /RamGildiaDcCmBoldCyrLat
    /RamGlowwormLat
    /RamGoudyLat
    /RamGozYashiBoldCyr
    /RamGranitBoldCyrLat
    /RamGroticCmSwHvCL
    /RamGroticCnCyr
    /RamGroticStrGrLatCyr
    /RamGroticTitulBWLatCyr
    /RamGroticTitulCmDrLatCyr
    /RamGroticTtlCdStrHvCyrLat
    /RamGrotoCmCyrLat
    /RamGrotoSptCyrLat
    /RamHebarCondLightCyr
    /RamHebarCondLightLat
    /RamHelvCyrNormal
    /RamHelvetica_Condenced_NormalCyr
    /RamHelvetica_Light-NormalCyr
    /RamHelveticaCondLat
    /RamHelveticaRusCyr
    /RamHelveticaRusLat
    /RamHLNormalCyril
    /RamIceModemLat
    /RamInfilleCyrLat
    /RamInformat011BlackLat
    /RamIzhitsaCyr
    /RamJasperTitulRndNordCyr
    /RamJazzLETPlanLat
    /RamJournalCTTLat
    /RamJournalSansCyr
    /RamJournalSansLat
    /RamKarinaBoldCyr
    /RamKarinaBoldLat
    /RamKarinaCyr
    /RamKarinaLat
    /RamKarinaRedCyr
    /RamKarinaRedLat
    /RamKfbelCTTUltraCyr
    /RamKfbelCTTUltraLat
    /RamKnopkaLatCyr
    /RamKurier8Cyr
    /RamKurier8Lat
    /RamLCDNova#DCmOblCyrLat
    /RamLiteraturnayaCyr
    /RamLiteraturnayaPlain:001.001Cyr
    /RamLiteraturnayaPlain:001.001Lat
    /RamMaximaCyr
    /RamMetropol95Cyr
    /RamMetropol95Lat
    /RamMiniatureCyr
    /RamMiniatureLat
    /RamMonoCondensedCyr
    /RamMyslCTTCyr
    /RamMyslCTTLat
    /RamMyslNarrowPlain
    /RamNewYorkPlain:001.003Cyr
    /RamNimbusNormalCyril
    /RamNissanLat
    /RamNTTimesNormalCyr
    /RamNTTimesNormalItalicCyr
    /RamOptimaCyr
    /RamOptimaLat
    /RamOrbit-BBTLat
    /RamPalatinoCyr
    /RamParisianBTLat
    /RamParkCyr
    /RamParkLat
    /RamParsekCyr
    /RamPeignotCyr
    /RamPeignotLat
    /RamPentaCyr
    /RamPlumpMTLat
    /RamPosterCyr
    /RamPrestigeNormalCyr
    /RamQuantAntiquaCTTCyr
    /RamQuantAntiquaCTTLat
    /RamQuantAntiquaCyr
    /RamQuantAntiquaLat
    /RamRamapLat
    /RamRasadLat
    /RamRegataCyr
    /RamRegataLat
    /RamRenautLat
    /RamRenfrenLat
    /RamRobicCyrLat
    /RamRodeoLinhqtCyr
    /RamRodeoLinhqtLat
    /RamRomanusCyr
    /RamRoqBlackCyr
    /RamRoqBlackLat
    /RamRotisSemiSerif55RLat
    /RamSentryCyr
    /RamSerifeLat
    /RamSerpenineDBolLat
    /RamSimplerBwCyrLat
    /RamSkazkaCyr
    /RamSnomCapBTLat
    /RamSouvenirCyr
    /RamStaccatoLat
    /Ravie
    /RenfrewPSMT
    /Revue
    /Revue_cyr
    /RevueBT-Regular
    /Revue-Italic
    /Ribbon131BT-Bold
    /Ribbon131BT-Regular
    /RimCenturyOldStyle-Roman
    /Ringling
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ROL:KOI8Courier
    /Roland-Decor
    /Romantiques
    /Romic
    /RosewoodStd-Regular
    /RoslynGothic
    /RubberStampLetPlain
    /RufXeniaC
    /RusCourierBold
    /RusCourierBoldOblique
    /RusCourierNormal
    /RusCourierNormalOblique
    /RusGozyashi
    /RusHelvCondenBold
    /RusHelvCondenNormal
    /RusHelvCondenNormalItalic
    /RusHelveticaBold
    /RusHelveticaBoldItalic
    /RusHelveticaBoldOblique
    /RusHelveticaNormal
    /RusHelveticaNormalItalic
    /RusHelveticaNormalOblique
    /RusHelvSemNormal
    /RusIntegral
    /RusMurmansk
    /RusTimesBold
    /RusTimesBoldItalic
    /RusTimesNormal
    /RusTimesNormalItalic
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajallaBold
    /SalamanderScript-Bold
    /SamirAzeriCyr
    /Samirtimes
    /Sans
    /SansBlack
    /SansBlackCond
    /SansBlackCondITALIC
    /SansBlackITALIC
    /SansBOLD
    /SansBOLDITALIC
    /SansCondensed
    /SansCondensedBOLD
    /SansCondensedBOLDITALIC
    /SansCondensedITALIC
    /SansInserat
    /SansITALIC
    /SansLight
    /SansLightCond
    /SansLightCondITALIC
    /SansLightITALIC
    /SansNarrow
    /SansNarrowBOLD
    /SansNarrowBOLDITALIC
    /SansNarrowITALIC
    /SchadowBT-Bold
    /SchadowBT-Roman
    /Scholkir
    /ScholkirBold
    /ScholkirBoldItalic
    /ScholkirItalic
    /Schoolazv
    /SchoolazvBold
    /SchoolazvBoldItalic
    /SchoolazvItalic
    /SchoolBold
    /SchoolBoldItalic
    /SchoolItalic
    /Schoollat
    /SchoollatBold
    /SchoollatBoldItalic
    /SchoollatItalic
    /Schoollatv
    /SchoollatvBold
    /SchoollatvBoldItalic
    /SchoollatvItalic
    /SchoolPlain
    /Screpka-CondensedLight
    /ScribaLetPlain
    /Scriptina
    /ScriptMTBold
    /SegoeMDL2Assets
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUIHistoric
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShowcardGothic-Reg
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /SlipstreamLetPlain
    /SmBastionKontrast
    /SmBastionKontrastAlt
    /SmBastionKontrastOblique
    /SmudgerAltsLetPlain
    /SmudgerLetPlain
    /SnapITC
    /SnapITC-Regular
    /Square721BT-Bold
    /Square721BT-BoldCondensed
    /Square721BT-Roman
    /Square721BT-RomanCondensed
    /SRegular
    /Staccato555BT-RegularA
    /StempelGaramond-Bold
    /StempelGaramond-BoldItalic
    /StempelGaramond-Italic
    /StempelGaramond-Roman
    /Stencil
    /SubwayRegular
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldItalic
    /Swiss721BT-Heavy
    /Swiss721BT-Italic
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-LightItalic
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /SwitzerlandCondensedBold
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TangoBT-Regular
    /TaurusHeavyNormal
    /TempInstallerFont
    /TempusSansITC
    /TextBook
    /TextBook-Bold
    /TextBook-BoldItalic
    /TextBook-Italic
    /Thunderbird-Extra-condensedRegular
    /Tiffany
    /TimesAZADLIQ
    /TimesAZADLIQBold
    /TimesAZADLIQBoldItalic
    /TimesAZADLIQItalic
    /TimesAZADLIQLatin
    /TimesAZADLIQLatinBoldItalic
    /TimesET-Bold
    /TimesET-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG1-Bold
    /TimesNewRomanSpecialG1-BoldItalic
    /TimesNewRomanSpecialG1-Italic
    /TimesNewRomanSpecialG2
    /TimesNewRomanSpecialG2-Bold
    /TimesNewRomanSpecialG2-BoldItalic
    /TimesNewRomanSpecialG2-Italic
    /TimesNRCyrMT
    /TimesNRCyrMT-Bold
    /TimesNRCyrMT-BoldInclined
    /TimesNRCyrMT-Inclined
    /TimesPhoneticNormal
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /Uncial
    /UniAzTimeslat
    /UniAzTimeslatBold
    /UniCyrillic
    /Univers-Extended
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /URWWoodTypD
    /Vagtur
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VeryBerry
    /VetrenBold
    /VinerHandITC
    /VinetaBT-Regular
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /VMEKlat
    /VMEKlatBold
    /VMEKlatBoldItalic
    /VMEKlatItalic
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /XeniaExtended
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Medium
    /YuGothic-Regular
    /YuGothicUI-Bold
    /YuGothicUI-Light
    /YuGothicUI-Regular
    /YuGothicUI-Semibold
    /YuGothicUI-Semilight
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /Zapfino
    /ZapfinoOrnaments
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


