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«Бу эцн биздя важиб ящя-
миййятли хош щадисядир: 
Воронеъдя,  Пензада, 

Каспийскдя, Дярбянддя, Батайуртда 
Мцдафия назирлийинин тикдийи 5 тибб 
мяркяз ейни бир вахтда ачылыр. Ко-
ронавирус инфексийасы кими горхулу 
хястяликля тоггушан адамлара кюмяк 
эюстярилмяси цчцн беля мцасир тибби 
мцяссисяляриндя бцтцн лазыми ава-
данлыг вя техника вардыр. Ялбяття, 
бцтцн бунлар реэионал сящиййянин 
узун мцддятли перспективя реэионал 
системляринин потенсиалыны арты-
ражагдыр. Бунунла ялагядар гейд ет-
мялийям ки, садаладыьым 5 мяркяздян 
4-ц Даьыстанын, Воронеъ вилайяти 
башчыларынын хащиши иля тикилмиш 
вя яввялжядян разылашдырылдыьы 
кими онлар щямин реэионларын та-
белийиня кечяжякляр. Вязиййят даща 
чятин олан федерасийа субйектляриндя 
ихтисаслашдырылмыш чарпайыларын 
эцжцнцн артырылмасы важибдир. Ян 
аьыр епидемийанын ибтидаи дюврцндя 
щярби вя мцлки иншаатчылар бригада-
лары, мянбяляр вя техника оператив 
айрылмышдыр»-дейя Владимир Путин 
гейд етмишдир.

Сюзцня давам едяряк о, хатырлатды 
ки, епидемийа башланандан 2 ай сонра 
коронавирус хястяляри цчцн Мцдафия 
назирлийинин 16 тибб мяркязи ишя 
дцшдц.  Щямин мяркязлярин сон дяряжя 
гыса мцддятлярдя вя йцксяк кейфий-
йятля тикилдийиня дювлят башчысы 
хцсуси диггят йетирмишдир. Бундан 
савайы, бир ай йарымда щямин мцяс-
сисяляр юзляринин тяляб олундуьуну 
сцбут етдиляр. Бу мцяссисялярдя 4,5 
миндян артыг адам мцалижя олунмуш, 
25 миндян артыг мцхтялиф тядгигат-
лар апарылмышдыр. Бундан башга 
Даьыстанда, Краснойарск, Забакайлск 
юлкяляриндя гыса мцддятлярдя даща 4 
мобил госпиталлар ишя салынмышдыр.

Яминям ки, бу эцн ачылан мяркяз-
ляр инфексийайа гаршы чох сямяряли 
олажаг вя инфексийа иля мцбаризяйя 
юз тющфясини веряжяк, биз ися бу иши 
язмкарлыг вя ардыжыллыгла давам 
етдиряжяйик»,-дейя Русийа Президенти 
приоритетляри эюстярди. Владимир 
Путинин сюзляриня эюря пандемийа 
дюврцндя щям щярби, щям дя мцлки тибб 
ишчиляри реэионлардакы щямкарлары-
на кюмяк етмиш, сяййар бригадаларын 
тяркибиндя чалышмышлар.

Вирусла мцбаризядя Мцдафия 
назирлийинин щярби тибб хидмяти-
нин 18,5 мин мцтяхяссиси иштирак 
етмиш, онлар пешякарлыг нцмайиш 
етдирмиш, лазым эялдикдя ися фя-

дакарлыг эюстярмишляр. Бир даща 
щярби щякимляря, Мцдафия назир-
лийинин бцтцн тибб ишчиляриня, йени 
тибб мяркязляринин тикинтисиндя 
иштирак едянляря, епидемийайа гаршы 
мцбризядя эюстярдикляри вижданлы 
ямяйиня, мярдлик вя дюзцмлцлцйцня 
эюря црякдян тяшяккцрцмц билдирмяк 
истяйирям»,-дейя дювлят башчысы 
сюзцнц тамамламышдыр.

«Сизин тапшырыьыныза мцвафиг 
олараг Воронеъдя, еляжя дя Даьыста-
нын Каспийск, Дярбянд вя Хасавйурт 
шящярляриндя мцдафия назирлийи 
4 чохфунксионал тибб мяркязи инша 
етмишдир. Онларын щамысы мцасир 
тибби аваданлыьы иля тяжщиз едилмиш 
вя илк пасийентляри гябул етмяйя ща-
зырдырлар. Республика башчысынын 
хащишиня эюря даьыстанлы щякимляр 
Киров адына щярби тибб академийа-
сында ялавя тялим кечмишляр»,-дейя 
Русийанын Мцдафия назири мялумат 
вермишдир.

Республикада бир сыра истигамят-
ляр цзря едилян  кюмяйя эюря Влади-
мир Василйев Мцдафия назири Серэей 
Шойгуйа, Роспотребнадзорун башчысы 
Анна Пановайа вя диэяр федерал 
рящбярляря юз миннятдарлыьыны 
билдирмишдир. Видео-конфранс чяр-
чивясиндя Владимир Василйев РФ Пре-
зидентиндян Азярбайжанла сярщяддя 
фявгяладя щаллар назирлийинин сящра 
мянтягясинин даща бир ай мцддятиня 
сахланылмасыны хащиш етмишдир. 

Вадимир Василйев демишдир: «Вла-
димир Владимирович, сизин тапшы-
рыьыныза эюря бу иш щям о тяряфдян, 
щям бу тяряфдян апарылыр. Сярщяд-
дян кечидлярин сцряти артырылмыш 
вя бу эцн нювбяти бурахылыш башлан-
мышдыр. Азярбайжанда вязиййят асан 
дейилдир. Буна бахмайараг биз сцряти 
артырырыг, биз ишляйирик. Лакин щя-
мин сящра мянтягясинин даща бир ай 
сахланылмасы важибдир».

Президент бу хащиши бяйянмишдир.
Каспийск, Дярбянд шящярляринин 

баш щякимляри Расим Рамазанов вя 
А.Шихмящяммядов, Хасавйурт шящя-
ринин мяркязи шящяр хястяханасынын 
баш щякими вязифясини ижра едян Кюв-
сярят Шцайбова Мцдафия назирлийиня 
вя юлкя Президенти Владимир Путиня 
чятин вахтда республикайа эюстярдийи 
гайьы вя кюмяйя эюря хцсуси тяшяккцрля-
рини билдирмишляр.

Видео-конфрансы йекунлашдыран 
РФ Президенти Владимир Путин баш 
щякимляря йени мцяссисялярдя уьурлар 
вя мящсулдар иш арзуламышдыр.

СЯЩИЙЙЯНИН ПОТЕНСИАЛЫ 
АРТМЫШДЫР

Владимир Путин йени коронавирус инфексийасы хястяляриня кюмяк 
эюстярилмяси цчцн Мцдафия назирлийинин бир сыра реэионларда тибб 
мяркязляринин ачылмасы иля баьлы видео-конфранс кечирмишдир.

  Даьыстанын башчысы мцдириййятинин вя Щюкумятинин мятбуат хид-
мятинин вердийи мялумата эюря беш йени мяркязин цчцнцн Даьыстанда 
олмасына эюря тядбирдя республиканын башчысы вя щямин тибби мцяс-
сисяляринин баш щякимляри иштирак етмишляр.

Ийулун 3-дя ДР-дя йени корона-
вирус инфексийасынын эяти-
рилмясинин вя йайылмасынын 

гаршысыны алмаг цчцн ямялиййат гярарэ-
ащынын ижласында республика рящбяри 
Владимир Василйев Абдулманап Нурмя-
щяммядовун аилясиня вя йахынларына  
башсаьлыьы верди. «Эюркямли мяшгчи, 
Щябиб Нурмящяммядовун атасы вя мяшг-
чиси Абдулманап Нурмящяммядов вяфат 
етди.  Абдулманапы чохлары таныйырды, 
мяним мяслящятчим вя чох мещрибан, 
сяхавятли, истедадлы бир инсан иди, чох 

дарыхажаьыг. Аилясиня, еляжя дя йахын 
вя язиз олдуьу инсанлара дярин щцзнля 
башсаьлыьы верирям.

Абдулманап Нурмящяммядов бцтцн 
Даьыстанын гцруру иди. Бир чох план-
ларымыз вар иди, дцнйадан кючянлярин 
хатиряси наминя биз онлары ян йахшы 
шякилдя щяйата кечирижяйик»,-деди.

Сонра йыьынжаг иштиракчылары эюр-
кямли мяшгчи Абдулманап Нурмящяммя-
довун вя коронавирусун гурбаны олмуш 
щяр кясин хатирясини бир дягигялик 
сцкутла йад етдиляр.                           

РИА-ДАГЕСТАН

ВЛАДИМИР ВАСИЛЙЕВ АБДУЛМАНАП 
НУРМЯЩЯММЯДОВУН АИЛЯСИНЯ

 БАШСАЬЛЫЬЫ ВЕРИБ

6 ијул тарихиндә Дағыстан 
Һөкумәтинин сәдри Артјом Зду-
нов Русија Фөвгәладә Һаллар 

Назирлијинин ДР цзря Баш Идарәсинин 
бинасында, Дағыстан Республикасынын 
Мүлки Мүдафиә, Фөвгәладә Һаллар  
назири Няриман Газымящяммядов, 
Маһачгала шәһәринин башчысы Салман 
Дадайевин иштиракы илә оператив иҹлас 
кечирди.

Мүзакирәнин әсас мөвзулары бөлҝәдә-
ки мешә јанғынлары вә  иҹазәсиз атылан 
зибил туллантылары олуб, онлар локал-
лашдырылмалы вә сөндүрүлмәлидир.

Назир билдирмишдир ки, сон бир 
һәфтә әрзиндә тәхминән 60-70 ујғун зәнҝ 
дахил олмушдур. Онун сөзләринә ҝөрә, 
республикада мешә јанғынлары илә 
бағлы вәзијјәт мүрәккәбдир.

«Сон үч ҝүндә 6 рајонда мешә 
јанғынлары баш верди. Ики ҝүн әрзиндә 
Казбековски рајонунда, һәмчинин Тар-
ки-Тау дағындакы  зибилликдяки йа-
ньыны сөндүрдүк. Русија Фөвгәладә 
Һаллар Назирлијинин Дағыстан үзрә 
Баш Идарәсинин, Мешә Комитәси 
вә  көнүллүләрин  гүввәләрини 
бирләшдиририк. Дүнән ися тәјјарәни 
галдырдыг»,-деди. Профилактик 
тәдбирләрә еһтијаҹ олдуғуну гејд етди.

Өз нөвбәсиндә, Русија Федерасијасы 
Фөвгәладә Һаллар Назирлијинин Баш 
Идарәсинин ДР үзрә биринҹи мүавини 
Олег Колпиков, Казбековски рајонундакы 
вәзијјәт һаггында әтрафлы мәлумат 
верди. Онун сөзләринә ҝөрә, әразидә 
сөндүрмә ишләринә 80 нәфәр, о ҹүмләдән 
Фөвгәладә Һаллар Назирлијинин 40 
әмәкдашы, 6 техника, Дағыстан Республи-
касы Мешә Комитәсинин 30 мүтәхәссиси 
вә 5 техника ҹәлб олунуб.

“Әһали чохалды, чәтин әразиләр 
мүәјјән едилди, груплара ајрылды, һәр 
бири арха јанғынсөндүрән машынларла 
тәҹһиз едилди. Мешә Јанғынсөндүрмә 
Мәркәзинин рәһбәринин сөзләринә 
ҝөрә, бу ҝүн Казбековски мешә тәсәр-
рүфатындан 20 нәфәр, 5 әдәд тех-
ника ишләјир, јанан гуру от вә битки 
өртүјүнүн инкишафынын гаршысыны 
алмаг үчүн минераллашдырылмыш золаг 
дүзәлдир»,- деди Олег Колпиков.

Јанғынын сәбәбини инсан амили ад-
ландырды. Јери ҝәлмишкән, мешә һәлә 
дә истиращят едәнләрлә долудур.

Артјом Здунов гејд етди ки,ижазясиз 
јанғынын гаршысыны алмаг үчүн полис дә 
ишә ҹәлб олунмалыдыр: Зибили иҹазәсиз 
јандыран, јанғынлара диггәтсиз јанашан, 
јанғын тәһлүкәсизлији гајдаларыны по-
занлара гаршы кифајәт гәдәр инзибати 
гәрар јохдурса, һүгуг мүһафизә органла-
ры да бу ишә ҹәлб олунмалыдыр.

Даһа сонра Маһачгаланын баш-
чысы Салман Дадайев бу истигамәтдә 
ишләрин көнүллүләрин көмәји илә 
апарылдығыны билдирди: “50 нәфәрдән 
ибарәт көнүллү јанғын бирлији јаратдыг. 
Дәстәкли јанғынсөндүрәнләр, лазым 
олдугда, мешә мүһафизәчисинә вә 
Фөвгәладә Һаллар Назирлијинә јардым 
ҝөстәрмәк үчүн тәјин едилди. Онлар ин-
санлара хәбәрдарлыг едирләр.

Бу вәзиј јәтин гаршысыны ал-
маг вә  исти, гуру һава илә әлагәдар 
олараг, көнүллүләр корпусу илә иш 
ҝүҹләндирилмишдир. Бундан әлавә, 
көнүллү јанғынсөндүрмә гүввәләри вә 
васитәләри арасында актив јардым 
һәјата кечирилир.

РИА-ДАГЕСТАН

ДР ЩЮКУМЯТИНИН СЯДРИ ОПЕРАТИВ 
ИЖЛАС КЕЧИРМИШДИР
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Ийул айынын яввялля-
риндя Дағыстан Респу-
бликасы Һөкумәтинин 

сәдри Артјом Здунов Маһач-
галадакы Ушаг Шәһәр Клиник 
Хәстәханасында ушаг палли-
атив шөбәсинин ачылышында 
иштирак етди.

Гејд етмәк ваҹибдир ки, 
белә бир филиал республи-
када илк дәфә ачылыр вә 
реҝионда јеҝанә филиалдыр.

Дағыстанын Баш назири 
тибб ишчиләрини саламлај-
араг, илк нөвбәдә пандемија 
заманы ҝөстәрилән ҹәсарәт 
вә гәһрәманлыға ҝөрә миннәт-
дарлығыны билдирди. 

Назирләр Кабинетинин 
рәһбәри вурғулајыб ки, пал-
лиатив јардымын тәшкили 
сосиал саһәдәки ән ваҹиб 
мәсәләләрдән биридир, бун-
лар тәкҹә тибби дејил, һәм 
дә бөјүк сосиал вә мәнәви 
әһәмијјәтә маликдир.

2019-ҹу илдән етибарән 

паллиатив јардымын ҝөстәрил-
мәси системинин инкишафы 
адлы дөвләт програмымы-
зы һәјата кечирмәјә башла-
мышыг вә артыг федерал 
програма дахил ола билми-
шик. Програм әсасән респу-
блика бүдҹәси тәрәфиндән 
малијјәләшдирилир. Бу, пал-
лиатив мүалиҹәјә мәнәви 
вә сосиал мүнасибәтимизин 
ҝөстәриҹисидир.

Бу ихтисаслашмыш мәркәз 
бизә даими гајғыја еһтијаҹы 
олан ушаглар илә јахындан 
ишләмәјимизә, онлара лазы-
ми көмәклик ҝөстәрмәјимизә 
көмәк едәҹәк»,- деди Дағыстан 
Республикасы Һөкумәтинин 
Сәдри. Бу мәсәләнин инки-
шафына вердији төһфәләри 
хатырладан «Вера» хейриййя 
жямиййятинин тәсисчиси Анна 
Федермессер, Артјом Здунов 
мүштәрәк сәјләрлә бу сәһијјә 
секторуну даһа јүксәк сәвијјәјә 
галдыраҹагларына әминлијини 

билдирди. 
Б ел ә  б и р  ш ө б ә н и н 

ачылмасынын әһәмијјәти 
бөлҝәнин сәһијјә назири 
Ҹамалудин Һаҹыибращимов 

вә гурумун баш һәкими Супијан 
Абакаров тәрәфиндән гејд 
едилди. Назир бу ҝүн әввәлләр 
хүсуси һазырлыг кечмиш 
һәкимләрин бурада чалыш-
дыгларыны сөјләди. Белә 
хәстәләрлә неҹә ишләмәји 
билирләр вә валидејнләрә 
у ш а ғ ы н а  л а з ы м и  га ј ғ ы 
ҝөстәрмәји өјрәдә биләҹәкләр.

Гырмызы лентин тәнтәнәли 
шәкилдә кәсилмәсиндән сонра 
назир баш щәкимин мүшајиәти 
илә назирләр кабинетинин, 
шөбәнин әтрафында ҝәзинти 
етди, отаглары арашдырды: 
реанимасија, масаж отағы, 
физики отаг, с. 20 чарпајылыг 
бир паллиатив шөбә бинанын 
3-ҹү мәртәбәсиндә јерләшир 
вә бүтүн зәрури аваданлы-
гларла тәҹһиз олунмушдур, 
ичәрисиндә һаваландырма 
ҹиһазлары вә гејри-инвазив 
һаваландырма ҹиһазлары вар. 
Шиддәтли патолоҝијасы олан, 
хәрчәнҝ дә дахил олмагла, там 
мүалиҹәси мүмкүн олмајан 
ушаглара көмәк едәҹәкдир.

Стасионар мүалиҹә илә 
ејни вахтда ағры кәсиҹи, сим-
птомлары арадан галдыр-
маг, ујғунлашан шәраитин 
мүалиҹәси саһә груплары 
тәрәфиндән ев бахымыны 
тәмин етмәк үчүн ишләр дә 
тәшкил едиләҹәкдир, белә 
ушагларын узун мүддәтли 
һимајәсинә еһтијаҹы вар.

Ачылышын  сонунда баш 
һәким мүәссисә јә  ҝедән 
јолда проблем олдуғуну дилә 
ҝәтирди. Бунунла әлагәдар 
Артјом Здунов мәсәләнин 
ятрафлы өјрәнилмясиня эюстя-
риш верди. 

РИА-ДАГЕСТАН

УШАГ ПАЛЛИАТИВ ШЮБЯСИНИН 
АЧЫЛЫШЫНДА ИШТИРАК ЕТДИ

РФ Федерал Мәҹлиси Дөвләт 
Думасынын үзвү, Дөвләт Ду-
масынын  Хариҹи  Ишләр 
Комитәсинин үзвү Јури Ле-
витски ДР-дя «Ваһид Русија» 
Партијасынын сәдри Дмитри 
Медведевин реҝионал иҹтимаи 
гәбулунда вәтәндашларын 
гәбулуну кечирди. Ҝүлбарйиат Те-
мирбекова сящщятляри иля яла-
гядар Маһачгала шәһәриндәки 
ејни  адлы  санаторијанын 
әразисиндә јерләшән «Тарнаир» 
булағындан мүтәмади олараг 
мүалиҹәви минерал су ичмәк 
еһтијаҹы олан инсанларын адын-
дан депутата мүраҹиәт етди. Һал-
һазырда мәнбәјә ҝириш јохдур. 
  Мүхтәлиф идман нөвләринин 
мәшгчиләринин хаһиши илә 
Арсен Гурбанов шәһәр идманы 
вә диҝәр иҹтимаи тәдбирләрин 
кечирилмәси үчүн республика-
нын пајтахтында мүасир идман 
комплексинин тикилмәсинин 
зәрурили јини  билдирди . 
Һәр ики мәсәлә илә бағлы 

Јури Левитски Дағыстан Ре-
спу блик асы  Щөк умәтинә 
мәктублар ҝөндәрәҹәкдир. 
  Мурад Сәмәдов депутатдан 
Дағыстан Республикасы Мүлки 
Мүдафиә, Фөвгәладә Һаллар 
Идарясиндя, щансы ки, аиля 
вязиййятиля баьлы орадан чых-
мышды, иш тапмағына көмәк 
етмәсини хаһиш етди. Дөвләт 
Думасынын  депутаты кими 
о, бу мәсәлә илә әлагәдар  
назирлијә мүраҹиәт едәҹәкдир. 
  Узагдан  гәбул  заманы 
Маһачгала шәһәринин бир 
сыра сакини парламентә бир 
нечя хащишля мүраҹиәт етди. 
Кәримов күчәси 6 «г» үнванында 
јашајан Патимат Әлијева евин 
вә һәјәт яразисинин, Зене-
дин Сәмәдов Дөвләт Думасы-
нын депутаты Јури Левитскјә, 
Атайев күчәсинин асфалтлан-
масында көмәк истядиляр. 
Елми шәһәр, Самурскаја күчәси 
1 цнванда јашајан Хамис Була-
това евләринин јахынлығында 

пијада кечиди нишанынын тәтбиг 
олунмасында көмәк истәдиляр. 
  Магомед  Омардадаев , 
велосипедлә һәрәкәт етмәк 
үчүн истифадә едән  пајтахт 
сакинләриндән хүсуси ишарә-
ләрлә ишарәләнмиш, дајанаҹаг 
вә ја велосипед сахлама јерләри 
олан јолларын тәшкили мягсяди-
ля мцражият етди. 

С а м и р  Га б и д о в  и с ә 
һәјәтләрдә ушаг вә «воркаут» 
мейданчаларынын тәшкилиндә 
көмәклик ҝөстәрмәсини хаһиш 
етди. 

Һәмидов проспекти, 57 
вә «Вузовское озеро» 15 «а» 
йашайан  вәтәндашларын 
мүраҹиәтләрини өјрәнән милләт 
вәкили мүвафиг мәктублары 
Маһачгала шәһәр рәһбәрлијинә 
ҝөндәрмәк гәрарына ҝәлди. 
Дөвләт Думасынын депутаты 
Јури Левитски вәтәндашларын 
диҝәр мүраҹиәтләринә дә бахды

 РИА-ДАГЕСТАН

ДЮВЛЯТ ДУМАСЫНЫН ДЕПУТАТЫ ЙУРИ ЛЕВИТСКИ 
ВЯТЯНДАШЛАРЫ  ДИСТАСИОН ГЯБУЛ ЕТДИ

РИА Дағыстанын вердийи 
мялумата эюря Дағыстан Ре-
спубликасынын башчысы Вла-
димир Василийевин адындан 
вә онун 20 август 2019-ҹу ил 
тарихли Фәрманына ујғун олараг, 
Дағыстан Республикасынын 
Краснодардакы нүмајәндәси 
Магомед Нуридинов Едвард 
Тсејеви, Серҝеј Палагини, Алибек 
Магомедову бејнәлхалг гулдур 
дәстәләринин мәғлубијјәтинин 
20 иллик јубилеј медаллары илә 
тәлтиф етди.

Нүмајәндәлијин мәтбуат 
хидмәтиндән верилән мәлумата 
ҝөрә, Виктор Казантсев дә ејни 
сәрәнҹамла медалла тәлтиф 
едилмишдир.

Ләјагәтли мүкафаты тәгдим 
едән Магомед Нурудинов 
гејд етди: «Дағыстан Респу-
бликасынын Нүмајәндәлији 
јубилеј медалы илә тәлтиф 
олунанларын һамысына 
вә вәтәнләрини ҹәсарәт вә 
гәһрәманлыгла мүдафиә едән 
бүтүн һәрби иштиракчылара 
дәрин миннәтдарлығыны бил-
дирир. Дүшмәнлә мүбаризәдәки 
гящряманлыьынызла фәхр еди-
рик вә сизи бу јүксәк мүкафат 
мүнасибәтилә бир даһа тәбрик 
едирәм».

Хатырладаг ки, Русија 
Федерасијасынын Гәһрәманы, 
орду ҝенералы Виктор Казант-
сев 1999-ҹу илин августундан 
2000-ҹи илин апрелинә гәдәр 
Шимали Гафгазда Бирләшмиш 

Гүввәләр Бирлијинин команди-
ри иди. Дястяляри  мәһв етмәк 
вә јараглылары Чеченистана 
ҝери гајтармаг үчүн бир чох 
уғурлу әмәлијјатлары планлаш-
дырды вә һәјата кечирди.

Русија Федерасијасынын 
Гәһрәманы Серҝеј Палагин Че-
ченистан бөлҝәләриндә бир чох 
әмәлијјатларда иштирак едиб. 
2000-ҹи илин јајында ачыг атәш 
нәтиҹәсиндә бир нечә әсҝәр 
дөјүшдә ағыр јараланмышды. 
Буна бахмајараг, екипажын 
әлагәли иши јаралыларын тез 
бир заманда јүкләнмәсинә им-
кан верди, бундан савайы, коман-
дирин баҹарығы вя усталыьы 
сайясиндя ағыр автомобили 
атәш алтындан чыхармаг лазым 
иди. Тапшырыг йериня йетирилди, 
йаралыларын һамысы етибарлы 
шәкилдә рус гошунларынын 
базасына чатдырылды.

Е д у а рд  Тс е й е в  д а и м 
тәһлүкәли вә чәтин олан 
јерләрдә ҝөрүнәрәк дөјүш 
бирләшмәләриндә иди.  «Ешшяк 
гулаьы»  дағындакы һүндүрлүјү 
мәнимсәмәкдә ҝөстәрдији 
гәһрәманлыға ҝөрә мајор Тсејев 
Русија Гәһрәманы адына лајиг 
ҝөрүлмүшдүр.

Әлибәј Магомедов ися 
јараглылар сырасында респу-
бликаны бејнәлхалг террорчула-
рын ишғалындан горуду, 1999-ҹу 
илин августундан сентјабр ајына 
гәдәр дөјүшләрдә иштирак етди.

ЙУБИЛЕЙ МЕДАЛЛАРЫ ИЛЯ 
ТЯЛТИФ ЕДИЛМИШЛЯР

БВМ ВЕТЕРАНЫНЫН 100 ЙАШЫ 
ТАМАМ ОЛМУШДУР

Икинҹи Дүнја Мүһарибә-
синин иштиракчысы  Гур-
бан Мамайевин 100 иллик 
јубилеји гейд олунмушдур. 

Аҝентли јин  мәтбуат 
хидмә-тиндән  верилән 
мәлумата ҝөрә, Дағыстанын 
әмәк вә сосиал инкишаф на-
зири Зүмрүд Мцщитдинова 
икинҹи дүнја мүһарибәси 
ветераныны йубилей мцна-

сибятиля  тәбрик едиб. 
“Ијулун 3-ү әрәфәсиндә Гур-
бан Гурбанович Мамајев 100 
јашыны гејд етди. Зүмрүд 
Мцщитдинова чох бюйцк мещ-
рибанлыгла гаршыланды.  
Гурбан баба евдә аиләси 
вә достлары тәрәфиндән 
мүһасирәјә алынмышды. 
Вәтән мүдафиәчиси йа-
шына ҝөрә артыг ешитмәк 

вә чәтинликлә данышмаг-
да чәтинлик чәкир, амма 
бу н а  ба х м а ј а р а г  ч ох 
сәмими сөһбәт едир», 
-  дейя мянбя вурьулайыб. 
Гурбан Мамајев мүһарибә 
илләринин бүтүн чәтинлик-
ләрини,  аьры -  ажысы -
ны дујмушду.  Гящряман 
дюйцшчц Берлинин өзүнә 
гядяр чатды, бурада Бөјүк 

Гәләбәни гаршылады. Ня-
щайят, мүһарибә 1945-ҹи илдә 
баша чатды, амма Мамай-
ев ики илдян сонра доғма 
Дағыстан торпаьына гядям 
гойду. Доғулдуғу Судаһар 
рајонунун Амете кәндиндә 
онун аиляси, гоһумлары вя 
достлары Гурбанын- «Ит-
кин дцшцб» хябярини ал-
мышдылар. Бир мүддәт со-

нра, йяни, 1947-ҹи илдә онун 
ҝери дөнмәси бүтүн кәнд 
үчүн бөјүк бир бајрам иди. 
Бу ҝүн Гурбан Мамайев 
Маһачгала шәһәриндә, 
Хушет кәндиндә јашајыр. 
Јанында, диггәтлә она ба-
хан өвладлары вә гайьыкеш 
нәвәләри вар.
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Ийулун 7-дя  РФ Фе-
д е р а л  М я ж л и с и 
Дөвләт Думасынын 

депутаты Нәглијјат вә Ин-
шаат Комитәсинин үзвү Му-
рад Һаҹыјев Ваһид Русија 
Партијасы Реҝионал Иҹтимаи 
Гәбул Идарәсиндә вятяндаш-
ларла дистасион  ялагя сах-
лады. 

Үмумиликдә гәбул зама-
ны мүхтәлиф мәсәләләрлә 
бағлы 14 мүраҹиәт дахил олуб. 
Депутата  илк  мүраҹиәт 
едәнләрдән бири маһачгалалы 
Барийат Абдуллајева иш тап-
магда көмәк истәји мягсядилә 
мүраҹиәт етди. Абитуријент 
Дағыстан Дөвләт Педаго-
жи Университетини битириб, 
психолоҝија ихтисасы алыб. 
Милләт вәкили Маһачгала 
Тәһсил Идарәсинин рәһбәрилә 
телефонла данышаҹағыны вә 
әризәчини шәһәрин тәһсил 
мүәссисәләриндән биринә 
психолог вәзифәсинә төвсијә 
едәҹәјини вәд етди.

Сәидә Ибраһимова ох-
шар тәләблә чыхыш етди. 
М ү р а ҹ и ә т ч и  М а һ ач га л а 
шәһәриндәки ресторанла-

рын бириндә ашпаз кими 
иш тапмагда көмәк истәди. 
Милләт вәкили көмәкчијә 
мәһдудијјәтләр галдырылдыг-
дан сонра шәһәрдәки бөјүк 
ресторанларын мүдирләри 
илә әлагә гурмағы тапшырыб. 
Мәсәлә нәзарәт алтындадыр.

1-ҹи груп әлил Нажијя Рамаза-
нова  милләт вәкилләриндән әрзаг 
мәһсулларынын дәст шәклиндә 
јардым ҝөстәрилмәсини  истәди.  
Милләт вәкили көмәкчијә бүтүн 
лазыми мәһсуллары алмағы 
вә әризәчинин үнванына 
чатдырмағы тапшырыб.

Маһачгаладан олан Рупийа 
Шахуева, әлил ушағы олан бир 
аиләнин мәнзил шәраитинин 
јахшылашдырылмасында 
көмәк истәди. Дибировлар 
аиләси мәнзил шәраитини 
ј а х ш ы л а ш д ы р м а г  ү ч ү н 
гејдијјата алыныб вә бу ҝүн 
онларын мәнзиля еһтијаҹы вар.

Бу  мөвзуда Дағыстан 
Республикасынын тикин -
ти  вә  мәнзил-к омм унал 
тәсәррүфаты назиринә мәктуб 
ҝөндәриләҹәкдир.

РИА ДАГЕСТАН

Мащачгалада кечирил-
миш мятбуат кон-
франсында эяляжяк 

планлар щаггында данышан 
В.Иванов компанийанын иш-
чиляринин ихтисасынын ар-
тырылмасы вя Даьыстан али 
мяктябляринин эянж мцтяхяс-
сисляринин ишя жялб етмяк 
щаггындакы ниййятини сяслян-
дирмишдир. Бундан савайы, 
яввялжядян йени компанийанын 
ишчиляринин айлыг ямяк щаг-
гларынын артырылажаьыны, 
еляжя дя ясас  вязифяси яща-
линин енеръи тяжщизатынын 
кейфиййятинин вя етибарлы-
лыьынын артырылмасыны 
эюстяряряк ямин етмишдир ки. 
щяр ики компанийанын йенидян 
гурулмасы иля ялагядар ишчи-
лярин сайы ихтисара салынма-
сы нязярдя тутулмамышдыр. 
Ейни заманда бцтцн персонал 
аттестасийа олунажаг вя кадр 
ещтийаты йарадылажагдыр. ДШК 
ишчиляринин йени тяшкилата 
кечирилмясиня ийулун 1-дян 
башланмыш вя ики эцндян со-
нра 3,5 мин ишчинин щамысы 
Дагенеръинин ямякдашларына 
чевриляжякляр. ДЙШК-йя эял-
дикдя ися онун ямякдашлары 
ийулун 1-дян августун 1-дяк 
мцддятдя йени компанийанын 
щимайясиня кечяжякляр. 

«Бизим йени компанийамыз-
да 4750 няфяря гядяр адам 
ишляйяжякдир. Биз бцтцн ишчи-
ляри йени компанийайа кечирми-
шик.  Лакин бир нечя няфярдян 
ибарят груп вязиййяти эярэин-
ляшдирмяк мягсядиля киминся 
ихтисара дцшяжяйи щаггында  
сющбятляр йайырлар. Бир даща 
ачыг елан едирям ки, компанийа 
2019-жу ил ярзиндя Даьыстанда 

бир няфяри дя олса, ихтисара 
салмамышдыр. Щамы бирликдя 
йени компанийайа кечир, бир ня-
фярин дя олса, ямяк щаггынын 
бир гяпийи дя итмяйяжякдир. 
Яксиня, чохларынын айлыг ямяк 
щаггы артажагдыр.  Лакин ня-
дянся бу щагда бир гайда олараг 
сусурлар»-дейя, Витали Иванов 
билдирмишдир. 

 Компанийаларын бирляш-
дирилмясинин сябябляри щаг-
гында данышан Витали Иванов 
Даьыстанын енеръи истещлак-
чыларынын компанийа гаршы-
сында бюйцк боржлары олдуьуна 
истинад етмишдир. Бу эцнкц 
эцня боржлар 42 милйард рубл 
тяшкил едир, бунун 6 милйард-
дан чоху ящалинин, 4 милйарды 
ися мянзил - коммунал тясяр-
рцфатынын боржларыдыр.

«Бу гядяр бюйцк мябляь - 
беля рягямляр юлкянин щеч 
бир йериндя йохдур.  Бу юзял 
вя дювлят эенерасийа компа-
нийаларынын боржларыдыр. 
Йяни, о компанийалар зяма-
нят веряряк енеръи алырлар, 
амма пулуну юдямирляр. 42 
милйардлыг борж Русийа шябя-
кялярини бу жцр гярар гябул 
етмяйя вадар етмишдир. Бу 
гярарлар «Даьыстан енеръи 
сатан компанийасы» АСЖ-нин  
гарантлы енеръи сатан стату-
сундан мящрум етмишдир»,-
дейя о гейд етмишдир. 2015-жи 
илдян «Русийа шябякяляри» 
тяряфиндян Мащачгаланын 
електрик шябякяляринин ижа-
ряйя эютцрцлмяси мясяляси 
проблем олараг галмагдадыр.  
Бу статус инфраструктуру инки-
шаф етдирмяйя, сярмайя гоймаьа 
вя тямир етмяйя имкан вермир. 
Шябякялярин алынмасына ня 

манечилик тюрядир, суалына 
баш директор жаваб верди ки, 
Мащачгаланын електрик шябя-
кяляринин сащибляри енеръи 
тяжщизаты обйектляриня юзля-
ринин мцлкиййят щцгугуну тясдиг  
едя билмирляр.

«Щеч ня дяйишмямишдир. 
Зяннимжя  йахын эцнлярдя  бу 
республика башчысы йанында 
сющбятя сябяб олажагдыр. Биз 
вязиййяти ачыг мякана чыхар-
маьа чалышажаьыг. Шябякяля-
рин бизя мянсуб олмадыьына 
эюря биз бурайа вясаит гойа 
билмирик.  Ян пис вязиййят 
дя Мащачгала шящяриндя-
дир.  Чцнки сащибкар юзцнцн 
мцлкиййят щцгугуну сцбута йетиря 
билмир. Чох гярибя вязиййят йа-
ранмышдыр.  Бу ня демякдир? 
«Россети Северный Кавказ!» 
АСЖ-си шябякялярин ижаряйя 
эютцрмясиндян анжаг иткиляр 
верир. ШГФД ири електрик шя-
бякяляри компанийасы ийулун 
1-дян Даьыстан Республикасы 
яразисиня електрик енеръ-
исинин верилмясиня зяма-
нят верян статусу алмышдыр. 
Витали Иванов Даьыстанын 
енерэетика сащясинин инве-
стисийа перспективляриндян дя 
данышмышдыр. Модернляш-
дирмяйя, тямиря шябякялярин 
вя инфраструктурун йениляш-
дирилмясиня щям «Россети» 
АСЖ-си, щям дя щазырланан 
програм цзря милйардларла 
гойулуш планлашдырылыр. 
«Россети Северный Кавказ» 
АСЖ-си рящбяринин сюзляриня 
эюря йахын иллярдя бу мягсяд-
ляря бцтцн ещтималлара эюря 
30-40 милйард рубл  сярмайя 
гойулажагдыр. Йарым ил мцддя-
тиндя «Россети» Даьыстанын 
електрик шябякяляри ком-
плексиня 3 милйард рублдан 
артыг вясаит хяржлямишдир. 
Жари илдя бу мягсядляр цчцн 
даща 2 милйард рубл нязярдя 
тутулмушдур.

   ДП

ДАЬЫСТАНЫН ЕНЕРЭЕТИКАСЫ 
ЙЕНИДЯН НЯ ЖЦР ГУРУЛУР?

Даьыстан шябякя компанийасы иля  Даьыстан енеръи 
сатышы компанийасынын йенидян тяшкил олунмасы щаг-
гында «Россети северный Кавказ» АСЖ-нин баш директо-
ру Витали Ивановун бяйанаты республиканын игтисади 
щяфтясиндя щадисяйя чеврилмишдир. Бирляшмя, модер-
нляшдирмя, оптимизасийа вя йа республика енерэетикасы 
йенидян ня жцр гурулур.

ВЯТЯНДАШЛАРЫН 
МЦРАЖИЯТЛЯРИ 

ДИНЛЯНИЛМИШДИР

Мащачгалада десантчы-ясэ-
ярляр мемориалы йара-
дылажагдыр. Ийулун 4-дя 

Даьыстан Дювлят Техники Универси-
тетиндя 1999-жу илдя Ботлих кяндиндя 
эедян дюйцшлярдя щялак олмуш десант-
чы- ясэярляря щяср едилмиш мемориал 
комплекси лайищясинин презентасийасы 
щаггында «Даьыстан» РИА- йа али мяк-
тябин мятбуат хидмяти мялумат вер-
мишдир.

«Даьыстан Дювлят Техники Уни-
верситетинин мцялилмляри тядрис 
просесиндя тялябялярин билик вя ба-
жарыгларынын практикада истифадя 
олунмасына истигамятляндирмяйя ча-
лышырлар. Беля ки, тикинти- мемарлыг 
факцлтясиндя, технолоэийа вя тикинти 
истещсалынын тяшкили кафедрасында 
бурахылыш ихтисаслашдырылмыш 
ишляр чярчивясиндя реэион цчцн актуал 
лайищяляр тяклиф олунмушдур. Беля 
ишлярдян бири- факцлтянин тялябяси, 
профессор Хадъишалаповун рящбярлийи 
алтында Ботлихдян олан Омарщажы 
Омаров щзырламышдыр»-дейя щямсющ-
бят аэентлийя данышмышдыр.

Комплексин лайищяси ийулун 3-дя 
комиссийа гаршысында бурахылыш ква-
лификасийалы ишляр мцдафияси чярчи-
вясиндя тяркибиня комиссийанын сядри, 
Дон Дювлят Техники Университетинин 
«тикинти истещсалынын технолоэийасы» 
кафедрасынын мцдири Григори Не-
светайев, ДДТУ-нун тикинти- мемарлыг 
факцлтясинин деканы Щажымящяммяд 
Хадъишалапов, «тикинти истещсалынын 
тяшкили вя технолоэийасы» кафедра-
сынын мцдири Мящяммядняби Азайев, 
Ботлих район Ижласынын сядри Мя-
щяммядняби Омаров, Ботлих кяндиндя 
эедян дюйцшлярин иштиракчысы «Ин-
тербригада» юзцнцмцдафия гцввяляри 
дястясинин командири, эенерал-майор 
Шамил Асланов, щямчинин тярбийя вя 
сосиал ишляр цзря проректор Тамилла 
Рящимованын дахил едилмиш комплекс 

лайищянин презентасийасы кечирилмиш-
дир.

Лайищянин мцяллифи гейд етмишдир 
ки, иш 1999-жу илин август айында Ботлих 
кяндиндян бир аз аралыда йерляшян 
«Ослиное ухо» даьында эедян щадися-
ляря щяср едилмишдир.

«Комплексин лайищяляшдирилмяси-
нин идейасы 1999-жу илдя Даьыстанын 
яразисиня сохулан бейнялхалг гулдур 
дястяляринин дармадаьын едилмясинин 

20 иллийиня щяср олунмуш тядбириндян 
сонра йаранмышдыр.

«Ослиное ухо» даьында йцксяклийя 
щцжум едиляркян 20-дян артыг десантчы- 
ясэяр щялак олмушдур. 

Йубилей тядбирляриня онларын ва-
лидейнляри дя эялмишди. Онлар дюйц-
шляр эедян йелярин абадлашырылмасы 
арзусу иля чыхыш етмишдиляр»-дейя 
щямсющбят билдирмишдир.

Лайищянин мцяллифи стропларла 
бирликдя ачылмыш парашцт шяклиндя 
абидя обелискинин, «Ясэяр шющряти» 

залынын, мещманхананын, щямчинин дя 
кичик мемарлыг формалы отуражаглар, 
ишыгландырылан, декоратив йашыллы-
глары олан абадлашырылмыш хийабаны 
дахил етмишдир. Комплекс гуш учан 
щцндцрлцкдян баханда десантлама цчцн 
2 няглиййат тяййаряси иля щава десант ор-
дусунун стропларла ачылмыш парашцт 
нишаныны хатырлайыр.

Мемориал комплексин йерляшдирил-
мяси Шодрода кяндиндян 3 км. аралыгда 

Ботлих кяндинин жянуби гярбиндя план-
лашдырылмышдыр. Комплексин няглий-
йат эириши район мяркязиндян Шодрода 
кяндиня кими асфалт йол, даь тяряфи ися 
чынгыл йолла тямин едиляжякдир.  бура-
хылыш квалификасийалы ишин рящбяри, 
профессор Х. Мящяммядшалаповун вя 
дипломант О.Омарщажыйевин фикринжя 
мемориал комплекси мейданчасындан 
няглиййатын эириш нюгтяси цчцн канат 
йолунун лайищяляшдирилмяси, щямчинин 
дя йерли тикинти материаллардан кечид 
вя пиллякянляри олан абадлашырыл-

мыш жыьырларын лайищяляшди-
рилмяси нязярдя тутулур. 

Канат йолунун, пиллякянлярин, 
эириш йолларынын вя жыьырларын 

абадлашдырылмасы туристляри, дюйцш 
шющряти йерлярини эюрмяк арзусунда 
оланлары жялб едяжякдир.

Лайищя мцяллифинин гейд етдийи кими 
мемориал комплексин тикинтисиндя 
мцхтялиф минерал тяркибли текстура 
вя рянэдян ибарят мишар дашларынын 
максимал истифадяси планлашдыры-
лыр. «Ясэяр шющряти» залы вя мещман-
хананын тикинтисиндя йцнэцл йыьма уни-
фикасийалы метал гурьулардан, еляжя дя 
норматив тялябляря жаваб верян мцасир 
бязяк материалларынын истифадяси ня-
зярдя тутулур. Лайищясинин дипломанты 
Мящяммядняби Азайев презентасийадан 
сонра проседурайа мцвафиг ряй вя ресен-
зийалары сясляндирмишдир.

Сонра чыхыш едян комиссийа цзвля-
ри сечилмиш лайищянин мювзусунун 
важиблийини вя актуаллыьыны шярщ 
етмишляр.  Проректор Тамилла Рящи-
мова тялябя эянжлярдя вятянпярвярлик 
щиссинин мющкямляндирилмясинин, юз 
бажарыгларынын практики истифадя-
синин ящямиййятинин йцксяк дяряжясинин 
дярк едилмясинин важиблийини эюстя-
ряряк гейд етмишдир ки, али мяктябин 
рящбярлийи республикамызын вя юл-
кямизин рифащы наминя мцяллим вя 
тялябялярин сяйлярини дястяклямяйя 
щямишя щазырдыр.

Ботлих район Ижласынын сядри 
М.Омаров района эюстярдийи диггятя 
эюря али мяктябин мцяллимляриня 
тяшяккцрцнц билдирмиш вя мемориал 
комплекс лайищясинин тезликля щяйата 
кечириляжяйиня ямин олдуьуну билдир-
мишдир. Щямчинин дя гейд едилмишдир 
ки, У.Омарову али мяктяби битирмяси 
щаггында диплом алдыгдан сонра ону 
Ботлих кяндиндя юз сяняти цзря иш 
эюзляйир.

МЕМОРИАЛ ЙАРАДЫЛАЖАГДЫР

КИНОТЕАТРЛАР АЧЫЛЫР
 

Русийанын Мядяниййят назири Олга Лйубитова билдириб 
ки, юлкядя ийулун 15-дян етибарян бцтцн кинотеатрлар 
ачыла биляр.

Филмлярин премйераларына тохунан Мядяниййят назири бил-
дириб ки, коммерсийа рискляриня йол вермямяк цчцн юлкядяки 
бцтцн кинотеатрларын фяалиййятиня ижазя верилмяси шяртдир.

Олга Лйубитова ялавя едиб ки, гадаьаларын арадан галхмасы 
юлкядяки епидемиолоъи вязиййятдян асылы олажаг.

Хатырладаг ки, коронавирус пандемийасы сябябиндян март 
айынын сонундан етибарян Русийадакы бцтцн кинотеатрлар 
баьланыб.



«Тәмиз сащил» еколоъи кампанийасы 
чярчивясиндя  тәмизлик шиләрини Ҝөјксув 
чимәрлијинин әразисиндә Кајакент рајону 
администрасијасынын ишчиләри һәјата 
кечирибләр.

Сәһәр  саат  9 -дан  етибарән  ра јон 
рәһбәрлијинин структур бөлмәләринин 
ишчиләри вә бәләдијјә рәһбәринин сәлаһијјәт-
ләрини иҹра едән Магомед Елдархано-
вун рәһбәрлији илә көнүллүләр чимәрлији 
зибилдән тәмизләмәјә башладылар. Давам 
едән һәрәкәтләрдә вә гајғыкеш тәтилчиләрдә 
лагејд гала билмәз.

Тәмизләмә заманы чимәрлик вә әтраф 
әразиләр зибил вә дағынтылардан тәмизләниб, 
зибил гутулары гурашдырылыб.

Елдерханов әразинин сакинләрини вә 
гонагларыны чимәрлији чиркләндирмәмәјә, 
зибилләри тәмизләмәјә чағырды. «Уҹа 
Јараданын бизә  вердији ҝөзәллији горумалыјыг. 

Фәргли јашда олан инсанлары бирләшдирән 
белә бир тәдбир ҝәнҹ нәсилләрә кичик 
Вәтәнләринә гајғы ҝөстәрмәји, јашадыглары 
јерләри севмәји вә горумағы өјрәдир»,-деди.

Дағыстан Республика-
сынын Дәрбәнд шящя-
риндя  2020-ҹи илдә 

14 һәјәт вә 3 иҹтимаи саһә 
абадлашдырылаҹаг.  Бу барәдә 
Дағыстанын Иншаат, Мәнзил 
вә Коммунал Тәсәррүфаты 
Назирлији мәлумат вериб.

“Бу ил Дәрбәнддә үмуми 
саһәси 37 мин 470 квадратметр 
олан 14 һәјәт вә 3 иҹтимаи 
әрази абадлашдырылаҹагдыр. 
Назирлик нүмајәндәси, Мәнзил 
вә шәһәр мүһити милли 
лајиһәсинин «Раһат шәһәр 
мүһити»нин јарадылмасы фе-
дерал програмы чәрчивәсиндә 
һәјата кечирилдијини сөјләди.

Онун сөзләринә ҝөрә, абад-
лашдырма програмы чәр-
чивәсиндә малијјәләшдирмә 
мәбләғи 87 милјон 672 мин 
рубл, бунун 78.8 милјон рублу 
федерал бүдҹәдән, 796 мин 

рублу реҝионал бүдҹәдән вә 
8 милјон рубл ися бәләдијјә 
бүдҹәсиндән  олажагдыр  
Бу ҝүн бу објектләрин һәр 
бири үчүн лајиһә вә бүдҹә 
с ә н ә д л ә р и  һ аз ы рл а н ы б 
тәсдигләнди. Тәхмини дәјәрин 

етибарлылығына даир експер-
тизадан мүсбәт рәј алынды, 
ишләрин јахын вахтларда баш-
ланмасы планлашдырылыр», 
дејә аҝентлијин һәмсөһбәти 
әлавә едиб.
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АЗНАУР АДЪИЙЕВИН 
ШЯРЯФИНЯ БУЛАГ

Даьыстан РИА-нын ийулун 4-дя вердийи мялумата эюря 
Бангладешдя адынын чякилмясини истямяйян бир да-
ьыстанлы Даьыстанын мярщум мятбуат назири Азнаур 

Адъийевин шяряфиня булаг тикимшдир.
Хатырладаг ки, Азнаур Адъийев узун сцрян хястяликдян сонра 

2019-жу илин сентйабр айында дцнйасыны дяйишмишдир. 
Республикада эюркямли сийаси вя ижтимаи хадим кими 

танынмышдыр. Мцхтялиф иллярдя Даьыстан  РДВК-нин баш 
директору, Даьыстанын башчысынын мцшавири, республика 
башчысы вя Щюкумяти Мцдириййятинин мятбуат Мяркязинин 
рящбяри вязифяляриндя чалышмышдыр.

«Русийа мяним Вятянимдир»- тарихи паркынын рящбяри 
вязифяси онун сонунжу иш йери олмушдур.

Бу йахынларда Дярбянд-
дя фяалиййят эюстярян 
вя Азярбайжан дилиндя 

чап олунан «Дярбянд» гязети-
нин йени баш редактору Тяр-
лан Ялякпяровла эюрцшдцм. 
Ичяри эиряр, эирмяз Тярлан 
мцяллимин гонагпярвярлийиня 
щейран олдум. Мян Дярбянддя 
йашасам да, илк дяфя иди ки, 
бу гязетя гонаг гисминдя эет-
мишдим. 

 Тярлан мцяллимля сющбят 

заманы санки онунла чохдан 
таныш олдуьум бир доьма 
адам кими юзцмц щисс етдим. 
Мяним гурур йерим, Дямиргапы 
Дярбяндимизин адыны дашый-
ан бу гязетдя эяляжяйя инам, 
рущ вя дирчялиш эюрдцйцмя 
севиндим. 

Тярлан Гящрямановичля 
гязетимиздя йаранан дяйиши-

кликлярдян онун эяляжякдя 
даща да парлаг олмасындан 
вя бюйцк имзалар атажаьындан 
данышдыг. Мян инанырам вя 
цмидварам ки, Улу Дярбян-
димизин адыны дашыйан бу 
мющтяшям гязетин ады щяля 
чох йцксяклярдян эяляжяк. 

Мян башда Тярлан мцял-
лим олмагла гязетин бцтцн 
коллективиня йарадыжылыг 

уьурлары арзу едирям. 
Щюрмятля: няьмякар шаи-

ря Зейняб Дярбяндли, 
Р у с и й а - А з я р б а й ж а н -

Тцркмян-Ираг ЙБ-нин вя 
Азярбайжан Ъурналистляр 
Иттифагынын цзвц, «Эцлц-
стан» Ядябиййатчылар Итти-
фагынын сядри

РЕДАКСИЙАДА ЭЮРЦШ

Маһачгалада Сүлејман 
С т а л с к и  а д ы н а 
мејданда  ушаглар 

ү ч ү н  « Б и р - б и р и н и з и 
горујун»  аксијасы кечирилиб. 
Тәшкилатчы Маһачгала шәһәри 
үчүн Русија Дахили Ишләр 
Назирлијинин јол полиси вә ҝәнҹ 
јол мүфәттишләри илә бирликдә 
Дағыстан Республикасынын 
Ҝәнҹләр Ишләри Назирлији иди. 

Аксијада «Һәјаты хилас ет» 
иҹтимаи тәшкилаты, Шәһәр Тәһсил 
Идарәси вә «Бајрам фабрики» ани-
маторлар  клубу да иштирак едирди. 
Тәдбир заманы аниматорлар уша-
глара вә онларын валидејнләринә 
јол гајдаларына вә јүксәк сүрәт 
р е ж и м и н ә  р и а ј ә т  е т м ә ј и н 
ваҹиблијини изаһ һәмчинин јол 
вә пијада кечидләриндә диггәтли 
олмағын ваҹиблијини гејд етдиләр. 
Сонра јол һәрәкәти гајдаларыны 
билмәк үчүн мүсабигәләр вә ојунлар 
кечирилди, профилактик буклетләр 
вә әкседиҹи елементләр пајланды 
вә бүтүн ушаглар «Анжи-арена» 
тәрәфдашындан һәдијјәләр алдылар. 
Дағыстан Республикасы Ҝәнҹләр 
Назирлијинин Профилактика Про-
грамлары вә Лајиһәләри Департа-
ментинин мәсләһәтчиси Магомед-
саид Алиомаров бу тәдбирләрин 
јоллардакы проблемә диггәт 
чәкдикләри үчүн ваҹиб олдуғуну 
вурғулады: «Тәәссүф ки, республи-
камызда гәзалар тез-тез баш верир. 
Јолларда һамыны диггәтли олмаға 
чағырараг валидејнләрин вә ушагла-
рын диггәтини ҹәлб етмәк истәдик».- 
Русија Дахили Ишләр Назирлији-
нин Маһачгала шәһәри үзрә Дөвләт  
Тәһлүкәсизлији Мүфәттишлијинин 
рәиси Ибраһим Бабаев бу ҹүр 

т ә д б и р л ә р и н  ј о л  п о л и с и 
тәрәфиндән давамлы олараг һәјата 
кечириләҹәјини гејд етди. 

Тәдбирин әсас мәгсәди шәһәрин 
күчә вә проспектләриндә ушагларын 

һәјаты вә сағламлығыны горумагдыр. 
Әлавә едирик ки, охшар профилак-
тик тәдбирләр Маһачгаланын бүтүн 
әразиләриндә апарылаҹагдыр.

РИА ДАЬЫСТАН

МАЩАЧГАЛАДА  «БИР-БИРИНИЗИ 
ГОРУЙУН!» АКСИЙАСЫ КЕЧИРИЛДИ

Умар Нурмящяммядовун вя Тащир Уланбяйовун ЙЕФС-
дя дебцт  чыхышлары онларын мяшгчиси Абдулманап 
Нурмящяммядовун вяфаты иля баьлы тяхиря салын-

мышдыр.
Ийул айына планлаш-

дырылмыш эюрцшляри 
даьыстанлы дюйцшчцляр 
кечирмяйяжякляр.

Умар Нурмящяммядов 
британийалы Натаел Вуд-
ла,  Тащир Уланбяйов ися  
украйналы Александр До-
скалчукла эюрцшмяли иди. 

Хатырладаг ки, Абдул-
манап Нурмящяммядов 
ийулун 3-дя коронавирус 
инфексийасы иля баьлы 
аьырлашмалардан вяфат  
етмишдир.

РИА ДАЬЫСТАН

ЙЕТИШДИРМЯЛЯРИН ДЕБЦТЦ 
ТЯХИРЯ  САЛЫНМЫШДЫР

ДЯРБЯНДДЯ 2020-ЖИ ИЛДЯ 15-ДЯН ЧОХ ЩЯЙЯТ 
ВЯ 3 ИЖТИМАИ САЩЯ АБАДЛАШДЫРЫЛАЖАГ

ДЯНИЗ САЩИЛИНИ ЗИБИЛДЯН 
ТЯМИЗЛЯДИЛЯР



Табасаранда 11-ҹи синиф 
мәзунлары рус дилиндә 
ваһид дөвләт имтаһаны 

верирләр. Бу барәдә бялядий-
йянин мәтбуат хидмәтиндән 
хәбәр аҝентлијинә мәлумат 
верилиб. Бу ил бизә мәлум 
олан сәбәбләрә ҝөрә Ваһид 
Дөвләт Имтаһанынын рус 
дилиндә кечмәсинә ики ҝүн 
сәрф олунду - 6 вә 7 ијул. 
Беләликлә, имтаһанда иш-
тирак едәнләрин балларда 
күтләви ҹәмләшмәсинин гар-
шысыны алмаг гәрара алын-
ды. Рајонда, имтаһанлар ики 
нөгтәдә, 1 нөмрәли Хучни вә 
Ханаг орта мәктәбләринин 
базасында апарылыр. Ваһид 
Дөвләт Имтаһаны бөлҝәсиндә 
үмумиликдә 220 мәзун рус 
дилиндән имтащан верир. Бу 
ҝүн 195 тәләбә, галанлары 
сабаһ, 7 ијулда гәбул едиләҹәк. 
Имтаһан 3,5 саат давам едир.

Рајонун иҹра башчысы Маго-
мед Гурбанов, рајон Депутатлар 
Мәҹлисинин сәдри Ялимаго-

мед Казијев, рајон башчысынын 
мүавини Заур Мусајев, Рајон 
Тәһсил Идарәсинин мүдири Аб-
дусалам Һәсәнов имтаһандан 
имтаһан  мәркәзләрини 
зијарәт етдиләр. Нөгтәләрдә 
онлар Дағыстан Республика-
сы Тәһсил вә Елм Назирлији 
тәрәфиндән иҹазә верилән 
рәһбәрләр, тәшкилатчылар, 
республиканын вә Һәштәрхан  
университетләринин  нү -
мајәндәләри, иҹтимаи мүша-
һидәчиләрлә ҝөрүшдүләр вә 
имтаһанын ҝедишаты барәдә 
сорушдулар.

Мянбянин  сөзләринә ҝөрә, 
имтаһандан әввәл аудиторија 
дезинфексија едилди, мәктәбин 
һәјәтиндә вә дәһлизләриндә 
с о с и а л  м ә с а ф ә н и  го ру -
маг үчүн хүсуси ишарәләр 
етдиләр. Параграфларда, 
лазым ҝәлдикдә, Роспотреб-
надзорун тәләбләринә ујғун 
олараг санитар вә епидемио-
ложи тәһлүкәсизлијин тәмин 
едилмәсинә хүсуси диггәт 

јетирилир. Имтаһанын тәшкили 
вә кечирилмәсиндә иштирак 
едән мәзунлар, мүәллимләр 
вә мүтәхәссисләр фәрди 
мүһафизә васитәләри илә 
тәҹһиз олунмушдур. Ҝиришдә 
температуру өлчдүләр, тиб-
би маскалар вә әлҹәкләр 
вердиләр, күчәдә вә синифдә 
м ә с а ф ә н и  с а х л а д ы л а р .  
Магомед Гурбанов аудиторијада 
имтаһандан кечмә просесини 
изләјән мүшаһидәчиләрлә 
сөһбәт етди.Онларын сөзлә-
ринә ҝөрә, мәнтәгәләрдә 
Ваһид Дөвләт Имтаһаны 
гајдаларынын позулмасы 
һаллары ашкар едилмәјиб, 
бөлҝәдә бүтүн имтаһан просеси 
һәмишәки кими давам едир.

«Әсас одур ки, әразидә бүтүн 
санитарија вә епидемиоложи 
нормалара ујғун бир имтаһан 
кечирилсин вә мәзунлара 
бүтүн имтаһандан уғурла 
кечмәләрини арзу едирәм»,- 
деди Магомед Гурбанов.
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ТАБАСАРАНДАН ХЯБЯР

РУС ДИЛИНДЯ ВДИ ВЕРДИЛЯР

Ютян оху илляринин 
моделиня уйьун ола-
раг, бу ил дя имта-

щанлар цч мярщялядя кечирил-
ди: вахтындан яввял, ясас вя 
ялавя (сентйабрда).

Лакин бцтцн дцнйаны, о 
жцмлядян юлкямизи юз жянэ-
иня алмыш коронавирус епи-
демийасы габагжадан тясдиг 
олунмуш жядвялляря бир нечя 
дяфя дяйишиклик едилди. Ня-
щайят, епидемолоъи вязиййяти 
нязяря алараг, тящлцкясизлик 
гайдаларына риайят едяряк 6 
ийул 2020-жи ил тарихиндян 
кцтляви щесаб олунан - юлкя-
нин дювлят дили олан рус дили 
фянниндян имтащан баш тутду. 
Хатырладаг ки, ютян иллярдян 
фяргли олараг бу ил рус дили 
цзря дювлят сынаьы ики эцн 6-7 
ийул тарихляриндя кечириля-
жяк. Ону да демялийик ки, бу 
ил имтащан йалныз али тящсил 
мцяссяляриня дахил олмаг ис-
тяйян мязунлар верирляр.  

ВДИ апарылдыьы дюврц 
бир балажа тящлил етсяк, онда 
эюрярик ки, бу вахт ярзиндя ян 
эюзя чарпажаг дяйишикликляр-
дян бири дя, рус дили фянни 
цзря дя    инша кечирилмя-
сидир. Бу жцр тапшырыьын 
тятбиги яслиндя мцтяхяссис-
лярин ряйинжя шаэирдлярин 
йарадыжылыг бажарыгларыны 
йохламаьа имкан йарадыр. Ха-
тырладаг ки, инша цч мярщя-
лядя кечирилир.  Инша йаза 
билмяйян мязун имтащана 
бурахылмыр.

Мялумдур ки, щяр бир мя-
зун мяктяби гуртардыьы щагда 
сянядя малик олмасы цчцн 
ясас ики фяннян имтащан 
вермялидир: рус дили вя рий-
азиййатдан, диэяр фяннляри 
ися юзляри ялавя сечим едя 
билярди. Бу ил орта мяктяби 
битирмиш щяр бир мязун мяк-
тяби битирдийи щагда сяняди 
имтащан вермядян алмышды, 
бу жцр модел цзря щямчинин 
9-жу синиф мязунларыда ясас 
цмумтящсил мцддятини би-
тирмяляри щагда ясас тящсил 
аттестатлары алмышдылар.

Аттестасийа заманы имта-
щанларын йазылы йолла кечи-
рилмяси нязярдя тутулур.

Яэяр яввялки иллярдя тап-
шырыглар ясасян тестляр-
дян ибарятдирся, инди артыг 
эюрцрцк ки, щяр шей хейли дяйи-
шиб. Бунунла беля гейд етмяк 
лазымдыр ки, илк дюврлярдя 
мязунлар щямин материаллар-
ла бир о гядяр дя ишлямяйи 
бажармырды, бахмайараг ки, 
имтащан ишляри сынаг ре-
ъиминдя бир нечя ил тятбиг 
олунмушду.

Сон иллярин тящлили ону 
эюстярир ки, щал – щазырда 
щям мцяллимляр, щям дя мя-

зунлар бу йохлама ишлярини 
даща йахшы мянимсямиш вя 
нятижяляр дя эюз габаьында-
дыр.

Даьыстан Республикасы-
нын тящсил мяканында бу 
ил рус дили фянниндян 10 
миндян артыг мязун имтащан 
веряжяк, бу ил Дярбянд райо-
нунда ики мянтягядя - Хязяр 
вя Мяммядгала орта мяктя-
бляриндя мязунлар имтащан 
веряжякляр.   Районумузун 
40-дан артыг мязуну ися орта 
мяктяби фярглянмя сянядийля 
битирмишляр, ону да дейяк 
ки, бу ил гызыл медала лайиг 
эюрцлмцш мязунларын кечян 
ил олдуьу кими рус дилиндян 
ян азы 70 бал, рийазиййатдан 
ися 5 (яла) гиймят алмасы 
мцтляг дейилди, садяжя мя-
зундан 10-11 жи синифлярин 
йекун нятижяляриня эюря бцтцн 
фяннлярдян яла гиймят алмаг 
тяляб олунурду. Эюрдцйцмцз 
кими нятижяляр ону эюстярир 
ки, мяктяблярдя иш мцяййян 
гядяр дяйишмишди, лакин бу-
нунла архайынлашмаг олмаз. 
Бцтцн мязунлар аттестат ал-
салар да щеля шаэирдляр дя 
вар ки, мяктяб програмыны 
там шякилдя мянимсямяйиб вя 
нятижя етибары иля, яэяр дяйи-
шикликляр олмасайды, йеня дя 
гейри-кафи гиймят алараг сяняд 
алмамаг тящлцкясиля цзляшя 
билярдиляр. Нязяринизя чат-
дыраг ки, бир чох мязунларын 
даща чятинлик чякдикляри 
фяннлярин сырасында рий-
азиййат, биолоэийа, физика, 
кимйа вя диэярляридир, онлар 
щансы   нятижяни эюстяряжяк, 
кечириляжяк имтащанлардан 
билиняжяк.

Мцшащидяляр ону эюстярир 
ки, сон илляр мяктяблярдя 
хейли дяряжядя иш эюрцлцб 
ки, бунун нятижяси олараг им-
тащанлардан мцяййян мянада 
уьур газанмаг мцмкцн олмушду, 
лакин айры-айры фяннлярдян 
зяиф нятижялярин олмасы 
мцяллимляримизин эюрдцйц 
ишин гейри- мягбул олдуьуна 
ишаря едир. 

Демяли, тящсил сащясиндя 
чалышан щяр бир кяс бцтцн 
бажарыьыны сярф едяряк ня-
тижянин даща йахшы, йяни 11 ил 
тящсил алмыш шаэирдин няин-
ки сянядсиз мяктяби битирмя-
синя, яксиня орадан там савад 
алмыш бир шяхсиййят кими 
чыхмасына чалышмалыдыр. 

Мяктяби битирмиш шаэ-
ирд там сурятдя орта мяктяб 
програмы мянимсяйяряк   юз 
эяляжяк мцгяддяраты цчцн 
дцзэцн йол сечмиш вятяндаш-
лыг щиссийаты формалашмыш 
бир инсан кими чыхмалыдыр. 

С.  ЭЦЛМЯЩЯММЯДОВА

ИМТАЩАН – БИР 
СЫНАГДЫР

Ијунун сонунда өлкәдә 
ә к и н  б а ш а  ч а т -
ды .  2020-ҹи илдә 

үмуми әкин саһәси 80,2 милјон 
һа тәшкил етмишдир ки, бу 
да 2019-ҹу иллә мүгајисәдә 
300  мин  һа  чохдур .  Бу, 
хүсусилә,  буғда,  гарғыдалы, 
дүјү, ҝүнәбахан, тәрәвәз вә 
кәтанын сайясиндя артыр. 
Инди өлкәдә мәһсул јығымы 
кампанијасынын сцряти ар-
тыр вя  артыг бу ишя 12 рајон 
гошулуб.

Бу ил Русијада үмуми 

тахыл јығымы 122,5 милјон 
тон сәвијјәсиндә прогноз-
лашдырылыр ки, бу да гло-
бал әрзаг базарында лидер 
мөвгејини горујараг өлкәнин 
дахили тәләбатыны там 
өдәјәҹәк вә ихраҹ потенси-
алыны ҝүҹләндирәҹәкдир. 
Истеһсал һәҹминин артма-
сына, илк нөвбәдә, сәнајенин 
д ө в л ә т  д ә с т ә ј и ,  к ә н д 
тәсәррүфаты секторунун тех-
ники модернләшдирилмәси 
вә габагҹыл кәнд тәсәррүфаты 
технолоҝијаларынын тәтбиги 

көмәк едир.
Мүасир кәнд тәсәррүфаты 

ән мүрәккәб вә билик тәләб 
едән саһәләрдән биридир. 
Һејвандарлыг вә тохумчу-
луг, кәнд тәсәррүфаты тех-
никалары, ҝүбрәләр вә бит-
ки мүһафизә мәһсуллары 
истеһсалындакы сон јерли 
наилијјәтләр Үмумрусија Тарла 
Ҝүнү сәрҝисиндә- Ијулун 9-дан 
11-дәк Брјанск вилајәтиндә, 
һабелә веб сајтында: https://
r u s s i an f i e ldday. ru  тә гдим 
едиләҹәкдир.

2020-ҸИ ИЛДӘ РУСИЈАДА ЈҮКСӘК ТАХЫЛ 
МӘҺСУЛУ ҜӨЗЛӘНИЛИР

Дағыстан Республикасын-
дакы  РПФ (Русийа Пен-
сийа Фонду) филиалынын 

мүтәхәссисләри һесаб едирләр ки, 
ајлыг вә ја бирдәфәлик өдәмәләр 
алмаг һүгугу олан 60 миндән 
чох Дағыстан аиләси ја һәлә он-
дан истифадә етмәмиш вә ја да 
әризәләрин долдурулмасы заманы 
сәһвләрә јол вермишләр.

Үмумиликдә республикада 3 јаша 
гәдәр  вя 3 јашдан 16 јаша гәдәр  480 
000 аиләјә ајлыг өдәнишләр верилиб.

Бунунла әлагәдар, РПФ Дағыстан 
филиалынын мүтәхәссисләри ха-
тырладыр ки, Дөвләт Хидмәтләри 
порталында лазыми өдәниш вә 
ја ҝүзәштләрин алынмасы үчүн 
октјабрын 1-дәк фондун шөбәсинә 
шәхсән, һәлә дә узагдан мүраҹиәт 

етмәк мүмкүндүр.
Гејд етмәк лазымдыр ки, артыг 

бирдәфәлик өдәмәләр вә ја мүавинәт 
алан аиләләрин Дағыстан Республи-
касынын РПФ шөбәсинә јенидән  
дөвләт хидмәтләри сајтында (ијул 
ајы өдәнишләри барәдә данышырыг) 
әризә долдурмағына еһтијаҹ јохдур, 
онлар автоматик олараг щесаба 
кечириляжяк.

60 МИНДЯН ЧОХ ДАЬЫСТАН  АИЛЯСИ  
РПФ- НА ЮДЯНИШ ЦЧЦН  МЦРАЖИЯТ  ЕТМЯЙИБ

МАЩАЧГАЛАДА МЕШЯ 
ФОНДУНУН 16 ЩЕКТАРЫНДА 

ГУРУМУШ ОТЛАР ЙАНМЫШДЫР
 

Фювгяладя щаллар назирлийинин реэионал мятбуат мяр-
кязиндя «Даьыстан» РИА-йа вердийи мялуматда дейилир 
ки, Мащачгаланын жянуб автостансийасы районунда 

300 кв.метр сащяси олан мешя фонду торпагларында гурумуш 
отлар йанмышдыр. Йаньын сащяси 16 щектары ящатя етмишдир. 
Йаньынын сюндцрцлмяси цчцн Фювгяладя щаллар назирлийинин 
25 няфярдян ибарят дястяси вя 4 техникасы, мешя тясяррцфа-
ты цзря Комитядян 30 няфяр вя 7 техника жялб едилмишдир. 
Русийа ФЩН авиасийасы- субошалдан гурьу иля МИ-8 вертолйоту 
ишя салынмышдыр.  
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 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

С.Гурбанов кцчяси, 25
Телефон: 4-50-76 

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

Материалларда эедян 
фактлар цчцн мцяллифляр 
мясулиййят дашыйырлар. 
Мцяллифлярин мювгейи иля 
редаксийанын мювгейи уйьун 
эялмяйя биляр.

Рабитя, информасийа 
технолоэийалары вя кцтляви 
коммуникасийалар сащясин-
дя нязарят цзря Федерал 
хидмят (Роскомнадзор).

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

масийа технолоэийалары вя 
Кцтляви коммуникасийалар 
сащясиндя нязарят цзря 
Федерал хидмят идаряси.

ПИ № ТУ05-00349 01                 
               декабр 2016. 
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Русийа  йыьмасынын 
даьыстанлы сярбяст 
эцляшчиляри авугуст 

айында там дяйярли мяшгляря 
гайыдажаглар. Бу гярар Русийа 
сярбяст эцляшчиляринин баш 
мяшгчиси Дзамбулат Тедей-
евин Русийанын Олимпийа 
Комитясинин информасийа 
хидмятиня вердийи мцсащибя-
дян  мялум олмушдур.

«Ийулун ахырында идман-
чылар щяртяряфли тибби 
мцайинядян кечяжяк, август ай-
ында ися йа Москваалты Ново-
горск, йа да Кабарда-Балкарын 
ужгар базаларынынын 1-дя 
топлашажаглар»,-дейя милли 
команданын щамиси изащат 
вермишдир.

«Бизим идман нювцндя 
эцжлц рягиблярля спаринггляр 
чох важибдир. Яэяр онлар ол-
маса, щесаб ет ки, мяшгляр ке-

чирмямисян.  Сярбяст иш щеч 
вахт топланышлары явяз едя 
билмяз»дейя о, гейд етмишдир.

Хатырладаг ки, пандемийа 
коронавирусуна эюря эцляш-
чилярин Олимпийа йыьмасына 
сечими практики олараг сы-
фырдан башлайажагдыр.

ДАЬЫСТАН-РИА

МЯШГЛЯРЯ АВГУСТ АЙЫНДА 
БАШЛАНАЖАГДЫР

ЯЗИЗ ОХУЖУЛАР!

«Дярбянд» республи-
ка ижтимаи-сийа-
си гязети 100 ил 

ярзиндя Дярбянд районунун 
вя шящяринин сосиал-игтиса-
ди, сийаси, мядяни вя идман 
щяйатыны, ейни заманда бцтцн 
дцнйада баш верян щадисяля-
ря даир материаллары дярж 
едян республиканын ян гядим 
мятбу органларындан биридир, 
Азярбайжан вя рус дилляриндя 
няшр олунур. Бундан ялавя, 
гязетин хябярляри щяр эцн  
юзцнцн Дярбянд ру сайтында 
йерляшдирилир.

«Дярбянд» гязети  чох бюйцк чятинликлярля цзляшир. Милли 
мятбуатын даими дястяйя вя кюмяйя, бир сюзля Сизин йардымы-
ныза ещтийажы вар. 

Щал-щазырда 2020-жи ил цчцн абуня йазылышы давам едир.  

ДЯЙЯРЛИ «ДЯРБЯНД»СЕВЯРЛЯР! 
Хащиш едирик ки, йцз ил Сизинля бирэя олан вя Русийа 

Федерасийасында  Азярбайжан дилиндя йеэаня гязет сайылан 
«Дярбянд»я абуня йазыласыныз.

Абуня  щям редаксийада, щям дя почтда гябул едилир.
Гязетин  иллик гиймяти: почт васитясиля 507рублдур.
Яэяр редаксийадан йазылмаг истяйирсинизся, бу заман онун 

гиймяти 250 рубл олажагдыр.

Бу барядя компанийанын 
мятбуат хидмятиндян 
мялумат аэентлийиня 

хябяр верилмишдир. Бу эцн-
лярдя «Електрон» ММЖ-си 
енеръи пайлайыжы ширкяти 
Даьыстанын сянайе вя ене-
рэетика назарлийиля эцняш 
електрик стансийаларында 
тикинти лайищяляринин щяйата 
кечирилмясини нязярдя тутан 
мцгавиля имзаламышдыр. 

«Мцгавилянин имзаланма-
сында компанийанын дирек-
тору Камал Кимпайев Даьы-
станын сянайе вя енерэетика 
назирлийинин мцавини Роберт 
Илйасов вя тендер комис-
сийасынын цзвляри иштирак 
етдиляр. Мцгавиляни щяйата 
кечирмяк цчцн сатыш ширкяти 
республикайа харижи инвестор-
лары жялб етмяк ниййятиндя-
дир. Эцжц 24 волт олан истещ-
сал гурьуларынын иншасына 
гойулан инвестисийанын щяжми 

25 милйон авродан чох олажаг», 
- дейя мянбя гейд етмишдир. 

Лайищяйя эюря 1 волт эц-
жцндя олан стансийа Кизлйар 
шящяриндя инша едиляжякдир.  

Инвестийа лайищяляри яра-
зилярин еколоъи вязиййятиня 
мянфи тясир эюстярян амил-
лярин олмамасы иля баьлы 
мцсбят ряй дя алды. Биткиля-
рин бир чох компонентинин 
истещсалынын республика да-
хилиндя локаллашдырылмасы 
эюзлянилир ки, бу да Даьыстан 
мцяссисяляринин ялавя йц-
клянмясиня вя бцтцн сявиййя-
лярдя бцджяляря верэи юдя-
нишляринин артырылмасына 
имкан веряжяк вя инвестисийа 
лайищяляринин сакинлярини 
даим йцксяк маашлы ишлярля 
тямин едяжякдир.

«Електрон» ММЖ-си Даьы-
станда мцасир эцняш електрик 
стансийаларынын иншасы цзря 
мцсабигянин галибидир.

ДАЬЫСТАНДА ЙЕНИ ЭЦНЯШ 
ЕЛЕКТРИК  СТАНСИЙАЛАРЫНЫН 
ИНШАСЫНА БАШЛАНАЖАГДЫР

ДЯРБЯНДДЯ ПУЛСУЗ СОЙУДУЖУ 
ГУРАШДЫРЫЛМЫШДЫР

Инсан хейриййя Фонду Дярбянд шящяриндя, 345-жи Атыжы 
дивизийасы кцчясиндя (345 стрелковайа дивизийа) ижтимаи 
пулсуз сойудужу гурашдырылмышдыр. Артыг бир чох Дярбянд 
сакинляри бу фикри йцксяк гиймятляндирдиляр. Сусуз олан щяр 
бир вятяндаш йаньысыны сюндцря вя йахуд да йахшы иш эюрмяк 
истяйян щяр щансы шяхс ися сойудужуйа бир шцшя су гойа биляр.

Русийа Фювгялядя Щаллар 
Назирлийиндян верилян мя-
лумата эюря, аловларын сюн-
дцрцлмяси цчцн бир ядяд «МИ-
8» типли щеликоптер вя бир 
ядяд «Бе-200 ЖС» типли амфи-
бийа тяййаряси дя жялб едилиб.

Бюлэядя исти щавалар 
цзцндян аловла мцбаризянин 
чятинляшдийи билдирилир. 

Ийулун 6-да Даьыстан Респу-
бликасынын пайтахты Мащач-
гала шящяри йахынлыьында вя 
Гарабудагкянд районунда 130 
щектар яразинин мешя йаньын-
ларына мяруз галдыьы, алов-
лары сюндцрмяк цчцн 230 няфяр 
жанлы гцввя вя 30-дяк техника 
жялб едилдийи ачыгланмышды.

ДАЬЫСТАНДА МЕШЯ 
ЙАНЬЫНЛАРЫНЫН ЯРАЗИСИ 

140 ЩЕКТАРА ЧАТЫБ

 Шящяр рящбярлийи Дяр-
бянди жялбедижи инвестисийа 
шящяриня чевирмяк цчцн ча-
лышдыьы бир вахтда мясулий-
йятсиз бязи сакинляр ону мал-
гаралары цчцн юрцш (отлаг) 
кими истифадя етмякдя давам 
едирляр. 

Бярпасы йенижя баша чат-
мыш Муса Манаров кцчясиндя 
мал-гаранын (иняклярин) зи-
бил гутуларында ешяляняряк, 
ятрафы чиркляндирмяляри, 
кцчядяки йашыл яклиллярин 
йейиляряк мящв едилмяси, йол-
дан ютян инсанларын, хцсусян 
дя ушагларын горхудулмасы 
сакинлярин щаглы наразылы-
ьына сябяб олур.

Щейванларын кцчяни бярбад 
щала салмасы вя буна щейван 
сащибляринин етинасыз, мясу-
лиййятсиз щярякятляри баьыш-
ланылмаздыр. Чцнки щейванлар 
инсанларын саьламлыьы цчцн 
дя тящлцкя йарадырлар. Кцчядя, 
йолда сярбяст щярякят едян бу 
щейванлар няглиййатын щяря-
кятиня манячилик тюрядяряк, 

чох вахт гяза ситуасийалары 
да йарадырлар ки, бу да щям 
сцрцжцлярин, щям дя йолу кечян 
пийадаларын саьламлыьы цчцн 
бюйцк тящлцкя мянбяйидир.

Дярбянд шящяр башчысы-
нын дяфялярля бу кими щал-
ларын арадан галдырылмасы 
цчцн жяримя тятбиг олунажаьы 
барядя хябярдарлыьына мя-
щял гоймайан бязи мал-гара 
сащибляри  щям инсанларын 
саьламлыьына, щям дя шящя-
рин тямизлийиня вя эюзяллий-
иня биэаня олдугларыны бир 
даща сцбут едирляр.

Бцтцн бу хошаэялмяз щал-
ларын гаршысыны алмаг мяг-
сядиля Дярбянд шящяр баш-
чысынын мцвафиг эюстяри-
шиня ясасян беля цздян ираг 
мал-гара сащибляриня гаршы 
инзибати жяза тядбирляри 
тясдиг едиляряк, онларын щей-
ванларын тяряфиндян шящяря 
дяйян зийанын юдянилмяси цчцн 
мцвафиг гярар гябул едиляжяйи 
важибдир.  

ИНЯКЛЯРИН НЯЗАРЯТСИЗ, 
СЯРБЯСТ ЩЯРЯКЯТЛЯРИ 

ДАВАМ ЕТМЯКДЯДИР


