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ön söz

Dəyərli oxucularımız! Hörmətli ATİB üzvləri!

Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətləri hər ötən gün daha da
möhkəmlənir. İki qardaş ölkə
arasındakı iqtisadi, sosial, mədəni və digər sahələrdə əlaqələrin genişlənməsi və daha da
möhkəmlənməsi istiqamətində

Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi (ATİB) də öz töhfəsini
verməklə fəxr hissi duyur.
ATİB ölkələrimiz arasındakı
istər ticari əlaqələrin, istərsə də
investisiya əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində
öz partnyorları ilə birgə fəaliyyətini ötən dövr ərzində davam
etdirmişdir. Bundan sonra da
Azərbaycana sərmayə yatırmaq
istəyən türkiyəli iş adamlarına və eyni zamanda Türkiyədə
biznes qurmaq istəyən azərbaycanlı iş adamlarına ATİB olaraq
dəstək olmağa hazırıq.
Ötən aylar ərzində ATİB davamlı olaraq təşkilati potensialını gücləndirərək üzvlərinə
göstərdiyi xidmətlərin miqyasını

və keyfiyyətini yaxşılaşdırmış və
bu istiqamətdə fəaliyyətini daha
da genişləndirməyi hədəfləmişdir.
Hörmətli oxucular, əminəm ki,
ATİB üzvlərinin və əməkdaşlıq etdiyimiz təşkilatların köməkliyi və
dəstəyi ilə gələcəkdə daha böyük
uğurlara imza atacaqdır. Ötən
dövrlərdə olduğu kimi, qarşıdakı
dövrlərdə də davamlı olaraq inkişaf edən fəaliyyətimizlə iki qardaş
ölkə və xalq arasında hərtərəfli
əlaqələrin daha da güclənməsinə
birgə xidmət edəcəyik.

“EcoVision” jurnalımızın növbəti sayı idmanın inkişafına həsr
olunmuşdur.
Ötən görüşümüzdən keçən
3 ay ərzində ATİB-in həyatında

mühüm hadisə olan fəaliyyətimizin 13 ili tamam olmuşdur.
Kollektivimizin və şəxsən öz
adımdan bu ildönümü münasibətilə hamımızı təbrik edir və
yeni nailiyyətlər arzu edirik!
Ənənəvi olaraq oxucularımızın
əl işləri, regionlarla tanışlıq rubrikaları da özünəməxsus yer tutmuşdur.
Jurnalımızın bu nüsxəsinin

çapı müqəddəs Ramazan ayına
təsadüf edib. Fürsətdən istifadə
edərək Allahdan oruc-namazınızın qəbul olunmasını arzulayırıq.
Ramazan ayı sizə və ailələrinizə
sağlamlıq və xoşbəxtlik bəxş etsin!

Dəyərli oxucularımız!
Sizin hər birinizi salamlayır,
işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Jurnalımızın növbəti buraxılışı Azərbaycanda idmanın inkişafına həsr edilmişdir.
Digər sahələr olduğu kimi,
idman da hər zaman ölkə rəhbərliyinin diqqət mərkəzində
olmuşdur. “EcoVision” jurnalı
da, öz növbəsində, son illərdə idman sahəsində görülmüş işlərin

işıqlandırılmasına biganə qala
bilməzdi.
Azərbaycan ən mötəbər yarışlara ev sahibliyi etməklə öz
qüdrətini bir daha göstərdi. Biz
də bununla bağlı Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimovdan,
"Formula 1" yarışının Azərbaycandakı təşkilatçısı, Bakı Şəhər
Halqası Əməliyyat Şirkətinin
Kommersiya şöbəsinin rəhbəri
Bülent Özərdimdən, “Azərbaycanda idmanın inkişafı” mövzusunun qonağı, “Bakı 2017”
4-cü İslam Həmrəyliyi Oyunları
Əməliyyat Komitəsinin korporativ direktoru Elçin Səfərovdan
müsahibə almışıq.
Üzvlərimiz arasında "Sumqayıt Futbol Klubu"nun, “İmprotex
Group”un fəaliyyəti ilə yaxından
tanış olacaqsınız.
Bununla yanaşı, jurnalımızda

“Kiçik qəhrəmanlar” rubrikasında
da balaca dostlarımızla maraqlı söhbətlərimiz oxucularımızın
diqqətinə çatdırılıb. Budəfəki qonağımız ATİB İdarə heyəti sədrinin müavini Mürsəl Rüstəmovun
oğlanları Rəşid və Mətindir.
Jurnalımızda ənənəvi məlumatlar: ATİB-in son üç aylıq fəaliyyəti, yeni üzvlərimiz haqqında
qısa məlumatlar əks etdirilmişdir. “Azərbaycanı tanıyaq” rubrikasında isə bu dəfə Zaqatalaya
səyahət edəcəyik.
Fürsətdən istifadə edərək
hər birinizi Müqəddəs Ramazan
bayramı münasibətilə təbrik
edir, evlərinizə ruzi-bərəkət arzulayıram.

Hörmətlə,
Cemal Yangın,
ATİB İdarə heyətinin sədri

Əziz oxucular! Xanımlar və
cənablar!

Hörmətlə,
Pərvanə HACIYEVA,
Baş katib

Baş redaktordan ön söz

Hörmətlə,
Gülnar ŞİRİNOVA,
Baş redaktor
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“Anadolu Vizyonu Kurs
Destek Ve Turizm Sanayi
Ticaret Anonim Şirketi”- nin
Azərbaycan Respublikasındakı
Nümayəndəliyi
AtaBank ASC
AVİS – RENT A CAR
Iteca Caspian LLC
İstanbul Çarşı Import Export Ltd
İstanbul Reklam Market
İmprotex Group
Kuzu Grup
Oriflame Azərbaycan
Positive Consulting
“RR” şirkətlər qrupu
Sumqayıt Futbol Klubu
Türk Hava Yolları
“Ziraat Bank Azərbaycan” ASC

Jurnal Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan
keçmişdir:
3026 “EcoVision” jurnalına istinad
zəruridir.
Jurnaldakı mətn və ya illüstrativ
materialların təkrar dərci yalnız
redaksiyanın yazılı razılığından sonra
mümkündür.
Jurnal dövlət və özəl strukturlar, yerli və
xarici şirkətlər, beynəlxalq təşkilatlar və
diplomatik nümayəndəliklərə pulsuz yayılır.
Reklam materiallarının məzmununa görə
redaksiya məsuliyyət daşımır.
Müəlliflərin nümayiş etdirdiyi mövqe ilə
redaksiyanın mövqeyi üst-üstə düşməyə
bilər.

Ünvan
Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət 21, 5-ci
mərtəbə, AZ1001
Tel
: (994 12) 449 88 82/83
Faks : (994 12) 449 88 84
email : pr@atib.az
Tuna mətbəəsində çap olunmuşdur.
Tel: (012) 447 15 16 / 25
www.tuna.az
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With over 8 years of experience helping
businesses to find comprehensive solutions

Finance
AGA Center

Legal

HR

Xocali pr. 55, AZ1025 T: +994 12 310 34 65
www.positiveconsulting.az

PR & Marketing
M:+994 51 310 34 65

idarə heyəti üzvləri

ATİB İdarə heyətinin
2015-2018-ci illərdə tərkibi

Cemal Yangın
İdarə heyətinin sədri

İstanbul Çarşı İmport Export Ltd.

Mürsəl Rüstəmov
İdarə heyəti sədrinin
müavini

Avni Demirçi
İdarə heyəti sədrinin
müavini

“RR Group of Companies” MMC

“İstanbul Reklam Market” MMC

Vahid Mürsəliyev
İdarə heyətinin üzvü

Erdinç Güzel
İdarə heyətinin üzvü

Aydın Məmmədov
İdarə heyətinin üzvü

“Azərbaycan Koka Kola
Bottlers Ltd” MMC

Aramex

Xəyal Rəhimov
İdarə heyətinin üzvü

Oktay Vayiç
İdarə heyətinin üzvü

İsmail Şahin Bürhan
İdarə heyətinin üzvü

“Positive Consulting” MMC

Azercell Telekom MMC
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Kaya Karslı
İdarə heyətinin üzvü

Ziraat Bank Azərbaycan

Network Global Logistics MMC

4

Rafiq Qarayev
İdarə heyətinin üzvü

Borusan MAKİNA Servis
ve Ticaret A.S.

“Real Təmizlik” MMC

26 il

MÜSTƏQİLLİYİMİZ QƏDƏR
YAŞIMIZ VAR!
•

•
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Metal konstruksiyalardan
sənaye binalarının,
anqarların, müxtəlif
təyinatlı qurğuların
layihələndirilməsi, istehsalı
və quraşdırılması
Su, yanacaq çənləri və
rezervuarlar, yük maşınları
üçün üstqurğular, yarımqoşqular və qoşquların
istehsalı və quraşdırlması
Neft-qaz, kimya və
tikinti sektoru üçün
metal konstuksiya əsaslı
“Açar təslimi layihələr”in
idarəedilməsi

DƏMİR TƏRƏFDAŞ
Improtex Industries
Salyan şosesi, 15-ci km
AZ 1063 Bakı, Az rbaycan

Tel: (+994-12) 448 1061
Fax: (+994-12) 448 1064
www.improtex-industries.az

•
•

2005-ci ildən “MAN Truck & Bus” AG-nin
Azərbaycanda rəsmi idxalçısı
İnşaat, logistika, nәqliyyat hәllәri, qida
malları daşıyıcı, kommunal avtomobillәr,
yanğınsöndürәnlәr, ağırtonnajlı nәqliyyat
vasitәlәri, həmçinin müxtəlif növ tikinti və

•
•

montaj texnikasının satışı və texniki servis
xidməti
“MAN” və “Neoplan” markalı regional və şəhər
tipli avtobusların satışı və texniki servis xidməti
“Bobcat”, “Terex”, “Dulevo” kimi brendlərin
Azərbaycanda rəsmi təmsilçisi

SİZİN UĞUR DÜNYANIZ

Improtex Trucks and Buses
Salyan şosesi, 15-ci km
AZ 1063 Bakı, Az rbaycan

Tel: +994 (12) 448 02 00
Fax: +994 (12) 448 03 00
www.itb.az

ATİB haqqında

ATİB
ATİB Katibliyi
Katibliyi
Pərvanə Hacıyeva
Baş katib

Gülnar Şirinova
PR Manager
Menecer

Aytən Camalova
Katibə-referent

Mətanət Şirinova
Mühasib
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Sevda Məmmədli
Layihə koordinatoru

ATİB haqqında

ATİB-in VİZYONU:

Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi Azərbaycanı regionun qabaqcıl ölkəsi kimi və dünyanın inkişaf etmiş ölkələri
sırasında görür və bunun üçün öncəliklə Azərbaycan və Türkiyə

arasında, daha sonra isə Azərbaycan və digər ölkələr arasında iqtisadi, sosial və mədəni əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin
vacibliyinə inanır.

ATİB Azərbaycan iqtisadiyyatını canlandıran yeni inkişaf
istiqamətində Türkiyə və Azərbaycan iş adamlarını bir yerdə

toplayaraq, Azərbaycanın sahib olduğu iqtisadi potensialdan
birlikdə istifadə etmək və bir SİNERJİ yaratmaq üçün qurulub.

•

Azərbaycanda biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi üçün dövlət
orqanları və ATİB üzvləri arasında körpü rolu həyata keçirilir;
ATİB ofisində təqdimat, seminar və treninqlərin keçirilməsi
xidmətini həyata keçirir;
ATİB üzvləri haqqında məlumatların təşkilatın internet
səhifəsində yerləşdirilməsi imkanını yaradır;
Üzvlər üçün müxtəlif dövlət orqanları təmsilçilərinin
iştirak etdiyi açıq və qapalı toplantılar keçirir;

•

ATİB-in Nizamnaməsinə əsasən üzv olacaq hüquqi və fiziki
şəxsin və ya xarici şirkətin təmsilçiliyinin Azərbaycanda
fəaliyyət göstərməsi.

•

Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti
və ATİB-ə üzvlük blankı (üzvlük blankı əlavə edilir).
Birliyə illik üzvlük haqqı olaraq 1200 manat ödənilməsi.
Ödəmə hissə-hissə də həyata keçirilə bilər.

Yeni biznes əlaqələrinin formalaşdırılması
Şirkətinizin daha yaxşı tanıdılması
Ən son informasiyanın əldə edilməsi

•
•

Hər iki ölkədə biznes etiketi və ənənələri ilə tanışlıq
Müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsində iştirak.

ATİB-in MİSSİYASI:

•
•
•

•

•
•
•

ATİB üzvlərinə faydalı xidmətlər:
ATİB-in üzvlük şərtləri:
ATİB-ə üzvlük nə verir:
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•
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Üzvlər arasında əlaqələrin gücləndirilməsi üçün mütəmadi
olaraq səhər yeməkləri və axşam ziyafətləri təşkil edir;
Üzvlərə ictimaiyyətlə və media ilə əlaqələr üzrə dəstək
xidməti göstərir;
Üzvlər arasında səmimiyyətin tam formalasdırılması üçün
istirahət və əyləncə məqsədli tədbirlər təşkil edir.

üzvlərdən xəbərlər

Oktay Vayiç Ələt limanını ziyarət etdi

13 aprel 2017-ci ildə ATİB İdarə
heyətinin üzvü Oktay Vayiç Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin
3-cü katibi Suzan Ayyıldız ilə birlikdə Ələt
limanını ziyarət etdi.
Ziyarət əsnasında liman və gömrüyün
səlahiyyətli şəxsləri ilə görüş oldu. Görüşdə Türkiyə və Azərbaycan arasında
tranzit yükdaşımalarla bağlı problemlərin həll nöqtəsi müzakirə olundu, tranzit
həcminin artırılması üçün qarşılıqlı məsləhətlər alındı.

Daha sonra limanda olan türk sürücülərlə söhbət edildi, problemləri dinlənildi.

“AtaBank”ın konsolidasiya prosesi uğurla
tamamlanıb
İyunun 1-də “Caspian Development
Bank”ın “AtaBank”a qoşulması, bankların konsolidasiya prosesinin gedişatı və
ilkin nəticələrinə həsr edilmiş mətbuat
konfransı keçirilib. Tədbirdə “AtaBank”,
“Synergy Group” və “PricewaterhouseCoopers” şirkətinin rəhbərliyi iştirak edib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan "AtaBank"
İdarə heyətinin sədri Dəyanət Quliyev
ölkənin bank sektorunda ilk konsalidasiya prosesinin uğurla başa çatdığını,
“AtaBank” və “CDB”-nin birləşməsi nıticəsində bank sektorunda keyfiyyətcə yeni,
müştəriyə fokuslanmış, innovativ və güclü maliyyə göstəricilərinə malik, 100 faiz
yerli kapitallı bir bankın ərsəyə gəldiyini
qeyd edib. Onun sözlərinə görə, bankların
resurslarının birləşdirilməsi nəticəsində
kifayət həcmdə maliyyə ehtiyatları formalaşıb, bankın kapital mövqeyi möhkəmlənib, müştərilərin banka etimadı artıb.

Bu prosesin maliyyə xidmətlərinin
inkişafına dair strateji yol xəritəsinin
hədəflərinə cavab verdiyini, ölkə rəhbərliyinin bankların yüksək dünya standartlarına cavab verməsi, bu məqsədlə
konsolidasiya siyasətinin davam etdirilməsinin zəruriliyi ilə bağlı tövsiyələri
çərçivəsində həyata keçirildiyini qeyd
edən D.Quliyev bank sektorunda başlanmış islahatların və konsolidasiya proseslərinin ümumilikdə maliyyə sisteminin
sağlamlaşdırılmasına müsbət təsir və
ölkənin davamlı iqtisadi inkişafına xidmət etdiyini bildirib.
Bankın strateji hədəfinin geniş müştəri kateqoriyasına mərkəzləşdiyini vurğulayan D.Quliyev uğurlu korporativ menecment sayəsində bankın 2017-ci ilin ötən
müddəti ərzində 2,5 milyon manatlıq
mənfəətə çıxdığını və bununla da 2016-cı
ilin illik göstəricilərini artıq 2 dəfədən çox
qabaqladıqlarını diqqətə çatdırıb. Bildirilib ki, hazırda “Atabank”ın xarici kreditorlar qarşısında heş bir öhdəliyi yoxdur.

AXA MBASK qadın
sahibkarlara
dəstək verir
AXA MBASK Sığorta Şirkəti Azərbaycanda qadın sahibkarlığına dəstək verilməsi və onun inkişaf etdirilməsi məqsədilə "Xanım agentlər" adlanan və yalnız
qadınlar üçün nəzərdə tutulan yeni layihəyə başlamışdır.
Hazırda orta və kiçik müəssisələr, xüsusilə xanım-sahibkarlar bizneslərinin inkişafı üçün zəruri olan maliyyə resurslarının
və konsaltinq yardımının əldə edilməsi ilə
bağlı çətinliklərlə qarşılaşırlar.
Şirkət "AXA Qrup" kimi böyük maliyyə
institutunun təcrübəsinə əsaslanaraq bu
məsələnin müəyyən hissəsinin həllinə
köməklik etməkdən məmnunluq duyur.
Belə ki, bu layihə çərçivəsində AXA
MBASK sığorta fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən qadınlara şirkətin brendi altında sığorta agentliyi açaraq öz bizneslərinə eksklüziv şərtlərlə başlamaq imkanı
təklif edir.
Öz növbəsində AXA MBASK sığorta
agentlərinin fəaliyyətini tənzimləyən
qanunvericilik tələbləri ilə bağlı bütün
məsələlər üzrə məsləhət və yardım təqdim edəcəkdir.
Eləcə də bu sahədə maraqlı olan şəxslərə, o cümlədən hazırda artıq sığorta
agentinin müvafiq lisenziyasına sahib
olanlara hər bir köməkliyi göstərəcəkdir
Hazırda layihə çərçivəsində xanım-
agentlər üçün fiziki və hüquqi şəxslərlə, eləcə də bütün sığorta növləri üzrə
maliyyə-kredit müəssisələri ilə işə istiqamətlənmiş 3 ofis (Bakıda iki ofis,
Lənkəranda 1 ofis) açılmışdır.
Həmçinin şirkət yalnız yenicə sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayan xanımların
ehtiyacları üçün onların sığorta biznesi
ilə məşğul ola biləcəyi yeni, tam təchiz
edilmiş ofis açmışdır.
Bütün bunlardan başqa, şirkət xanım-agentlərə onları növbəti addımın
atılması üçün zəruri olan biliklərlə silahlandırmaq və onlarda özünəgüvən yaratmaq məqsədilə sahibkarlıq məsələləri
üzrə uzunmüddətli biznes-kouçinqlər və
seminarlar təklif edir.
AXA MBASK əmindir ki, bu layihə həm
Bakıda, həm də bölgələrdə daha çox azərbaycanlı qadınının öz işini açmaq və inkişaf etdirmək həvəsinə səbəb olacaqdır.
Bu layihə çərçivəsində AXA MBASK
şirkəti ilə əməkdaşlıq etmək arzusunda olan xanımlar (012) 950 telefon
nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilər.
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üzvləri ziyarət

ATİB İdarə heyəti "Rem Service"
şirkətində
20 aprel 2017-ci ildə ATİB sədri Cemal Yangın, İdarə heyətinin üzvü Rafiq
Qarayev və Baş katib Pərvanə Hacıyeva
ATİB üzvü olan "Rem Service" şirkətini

ziyarət etdilər. "Rem Service" şirkətinin
rəhbəri Rəfail Şirinov qonaqları çox səmimi qarşılayaraq ziyarət üçün təşəkkür
etdi.

ATİB İdarə heyəti
"Farmetik"də

3 may 2017-ci ildə ATİB İdarə heyəti
üzvümüz olan "Farmetik" şirkətinin baş
direktoru İrfan Başkurtu ziyarət etdi.

ATİB İdarə heyəti "Ziraat Bank"da
21 aprel 2017-ci ildə ATİB sədri Cemal Yangının başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti ATİB sədrinin müavini Avni Demir-

çini ziyarət etdi. Onlar "Ziraat bank Azərbaycan"ın yeni binasında qonaq oldular.

ATİB İdarə Heyəti
Nəzər Eminovun
ad gününü təbrik
etdi

3 may 2017-ci ildə ATİB sədri Cemal Yangın, İdarə heyətinin üzvü Kaya
Karslı və Baş katib Pərvanə Hacıyeva
üzvümüz olan "Zenit Tour" şirkətinin
rəhbəri Nəzər Emini ad günü münasibətilə təbrik etdilər.
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16 may 2017-ci il tarixində ATİB İdarə heyətinin
üzvləri və ATİB Katibliyi İdarə heyətinin üzvü
Rafiq Qarayevi ad günü münasibətilə təbrik etdilər

üzvləri ziyarət

ATİB Katibliyi Ali Apaydını ad günü münasibətilə təbrik etdi
13 aprel 2017-ci ildə ATİB Katibliyi ATİB üzvü olan Ali Apaydını ad günü münasibətilə təbrik etdi.

İş dünyasının tanınmışları UNEC tələbələri ilə görüşür
Türk dünyasının tanınmış iş adamlarının Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) tələbələri ilə görüşünə start
verilib. Görüşlərdə iş dünyasının tanınmış
simaları öz biznes təcrübələrini UNEC
tələbələri ilə bölüşəcəklər.
1 may 2017-ci ildə keçirilən açılış mərasimində çıxış edən Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
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Erkan Özoral Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələrindən
danışıb. Tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə son illər UNEC-də həyata
keçirilən yenilikləri müsbət qiymətləndirən diplomat tələbələrə karyerasına
necə başlamasından, əldə etdiyi uğurlardan danışaraq, onlara tövsiyələrini də
verib.

ATİB sədri Cemal Yangın iş adamlarının ali məktəblərlə qarşılıqlı əməkdaşlığının vacibliyindən danışıb. Bildirib ki,
müasir tələblərə cavab verən kadr hazırlığı universitet – iş dünyası əməkdaşlığını
zəruri edir. Bu baxımdan ali təhsil müəssisələri və iş dünyası münasibətlərinin
inkişaf etməsində belə görüşlər böyük
əhəmiyyət kəsb edir.

ATİB xəbərləri

XIII Beynəlxalq Bilik, İqtisadiyyat və Menecment konfransı
keçirildi
19 may 2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində ictimai elmlər sahəsində dünyanın nüfuzlu ənənəvi

elmi platforması olan XIII Beynəlxalq Bilik, İqtisadiyyat və Menecment konfransı
keçirilib. Tədbirdə ATİB sədrinin müa-

vini Mürsəl Rüstəmov, İdarə heyətinin
üzvü Rafiq Qarayev və digər ATİB üzvləri
iştirak edib.

Türkiyədən gələn nümayəndə heyəti ATİB ofisində
19 may 2017-ci ildə Türkiyənin daşınmaz əmlak, avtomobil, qida və kənd təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən türk

iş adamlarından ibarət nümayəndə heyəti ATİB ofisində qonaq oldu. Qonaqları
ATİB-in sədr müavinləri Mürsəl Rüstə-

mov, Avni Demirçi və ATİB İdarə heyətinin üzvü Kaya Karslı, Baş katib Pərvanə
Hacıyeva qəbul edib.
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səhər yeməyi

30 aprel 2017-ci il tarixində saat 10:00-da ATİB üzvlərinə
səhər yeməyi təşkil etdi. Görüş zamanı hər kəs bir-birini
daha da yaxından tanıyaraq xoş söhbətlər apardı.
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səhər yeməyi
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ATİB haqqında

17 aprel 2017-ci ildə Azərbaycan
Türkiyə İş Adamları Birliyinin
yaranmasının 13-cü ili tamam olur.
Bu münasibətlə ATİB üzvlərini və
ATİB əməkdaşlarını təbrik edir,
işlərində uğurlar arzulayırıq.
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ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda idmanın inkişafi

"Oyunların mahiyyəti İslamın
dəyərlərini, sevgini, ehtiramı, insanlar
arasında bərabərliyi, digər millətlərə və
dinlərə sevgini dünyaya çatdırmaq idi"
Qonağımız Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman
naziri Azad Rəhimovdur
Hörmətli cənab nazir, xahiş edirik 4-cü İslam Həmrəyliyi Oyunları
haqqında məlumat verəsiniz.
A.R. Bildiyiniz kimi, 4-cü İslam Həmrəyliyi Oyunları 12-22 may tarixlərində
Bakıda keçirildi və sevindirici məqam ondan ibarətdir ki, kifayət qədər ölkə gəldi,
federasiyaya üzv olan 57 ölkədən 54-ü
qatıldı. Əslində, ilkin mərhələdə bütün
ölkələrin qatılacağı haqqında məlumat
verilmişdi, lakin daha sonra 3 ölkə imtina
elədi və biz onların verdiyi qərara böyük
hörmətlə yanaşırıq, lakin onların Bakıya gəlmələri və oyunda iştirak etmələri
üçün bütün hazırlıq işləri görülmüşdü.
Oyunlar, əslində, idman yarışı olsa da, bu
Oyunların çox böyük mahiyyəti var və
bu mahiyyət İslamın dəyərlərini, sevgini,
ehtiramı, insanlar arasında bərabərliyi,
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digər millətlərə və dinlərə sevgini Oyunlar vasitəsilə dünyaya çatdırmaq idi. Çünki bu gün dünyada İslama qəribə şəkildə
bir neqativ münasibət var və müstəqilliyinin 25 ilində olan gənc bir ölkədə bu
cür mötəbər Oyunlar keçirmək, sözün
əsl mənasında, böyük şücaət və cəsarət
idi. Qatılan ölkələrin hər biri çox razı şəkildə Azərbaycandan getdi. Bilirsiniz ki,
Oyunların Təşkilat Komitəsinin rəhbəri
Azərbaycanın birinci xanımı və Birinci
vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva
idi. Oyunlara hazırlıq prosesi çox ciddi
şəkildə aparılırdı, hər bir məqam, hər bir
detal çox ciddi şəkildə izlənilirdi. Qeyd
etməliyəm ki, “Baku 2015” Oyunları ilə
müqayisədə bu Oyunlara hazırlıq daha tez
şəkildə baş verdi, çünki o zaman vaxtında
yoluna qoyulmalı və təhvil verilməli iş id-

man arenaları idi, amma İslam Oyunlarında yeni idman arenalarına ehtiyac yox idi,
çünki belə arenalar “Baku 2015” Avropa
Oyunlarından bizə miras qalmışdı. Təşkilati işlər vaxtlı-vaxtında tamamlandı.
3000-ə yaxın atlet, 1000-dən artıq rəsmi
heyət, 1000-dən çox texniki heyət qatıldı
bu Oyunlara. İdmançılar əsasən Atletlər
kəndində qalırdılar və Atletlər kəndi də
bizə 2015-dən miras qalmışdır. Atletlər
kəndində hər şey çox yüksək şəkildə təmin olunmuşdu. Oyunlar İslamla əlaqəli
idi, gələn idmançıların böyük əksəriyyətinin namaz qılanlar olduğu nəzərə alınmışdı və həm Atletlər kəndində, həm də
idman arenalarında onların dua eləmələri
üçün hər bir şərait yaradılmışdı. Yemək
tamamilə halal idi, buna da xüsusi nəzarət
var idi. Oyunlardan öncə iclaslar keçirilir-
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di və bu iclaslarda hər bir detal – onların
hava limanında qarşılanmasından, istifadə edəcəkləri nəqliyyatdan tutmuş qalacaqları məkana qədər hər şey öyrənilirdi
və son günə çalışıldı ki, heç kim narahat
və narazı qalmasın. Demək olar ki, Oyunlar yüksək səviyyədə başa vuruldu.

Demək olar ki, gözləntiləri aldınız?
A.R. Bilirsiniz, idmanın incəliyi və özəlliyi ondadır ki, bəzən gözlədiyindən çox
alırsan, bəzən gözlədiyindən az alırsan.
İdmanda bəzi hallarda proqnozlar özünü
doğruldur, bəzi hallarda isə doğrultmur.
Təbii, nəzərə alsaq ki, idmançılarımız
Avropa Oyunlarında çox yüksək və yaxşı
nəticələr göstərdilər, nəzərə alsaq ki, Rio
Olimpiadasından idmançılarımız rekord
sayda – 18 medalla qayıtdılar vətənə,
proqnozlar onu göstərirdi ki, İslam Oyunlarında da kifayət qədər çox medal əldə
edəcəyik. Biz İslam ölkələri arasında birinci, Avropa ölkələri arasında onluqda,
MDB ölkələri arasında isə üçlükdə olmuşuq. Bütün bunlar nəticələrin yaxşı olacağını proqnozlaşdırmağa əsas verirdi, lakin
nəticələr, təbii ki, gözlədiyimizdən də yüksək oldu.

Bu da onu göstərir ki, ölkəmizdə idman yüksək səviyyədə inkişaf edir.
A.R. İdmanın inkişafı göz önündədir.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev
bağlanış mərasimində belə bir fikir işlətdi
ki, siyasi arenada ölkə öz gücünü göstərmək üçün müəyyən addımlar atmalı olur.
Bizim ən böyük rəqibimiz Türkiyə idi, onsay 31 | EcoVision
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lar kifayət qədər güclü komanda ilə gəlmişdilər. Yarış zamanı da cədvəldə bizim
idmançılarla yerlərini dəyişirdilər, amma
sonda medal əyarına görə bizim komanda qalib oldu. Lakin onlar bir çox idman
növlərində idmançılarımızın bir nömrəli
rəqibləri idilər.

İndiyə kimi keçirilən idman turnirlərindən hansını ən mötəbər hesab etmək olar?
A.R. Heç bir beynəlxalq turniri bir-birindən ayırmaq olmaz. Hər birinin özünə görə
nüfuzu, ölkə tanıtımında rolu var. Avropa
Oyunları isə ilk dəfə keçirilirdi və Avropa
miqyasında tanıtımda rol oynayıb. İslam
Oyunlarının 50-dən artıq ölkədə yayımlanması, milyard yarım insanın izlədiyi Oyunlar isə bütün dünyaya bir mesaj idi. “Formula 1”in izləyiciləri tam başqadır. Onlar
tamamilə fərqli ab-havanı sevən insanlardır.

Bu cür mötəbər tədbirdə təhlükəsizlik belə yüksək səviyyədə necə
saxlanıldı?
A.R. Hər bir ölkə belə nüfuzlu yarışlar
keçirməzdən öncə beynəlxalq federasiyalar qarşısında təqdimatlar keçirir və
müəyyən öhdəliklər götürür. Təhlükəsizlik hər zaman ən öndə gedir, çünki əgər
gələn idmançı özünü təhlükəsiz və rahat
hiss etməyəcəksə, o yarışın nüfuzundan
danışmağın yeri yoxdur. İndi kompüter və
İT dünyasıdır, ölkəyə gələn hər bir adam
saytlara daxil olaraq ölkə haqqında məlumatları və rəyləri oxuyur. Əgər təhlükəsizliklə bağlı hər hansı bir mənfi hala rast
gəlirsə, o insanda ölkə haqqında neqativ
fikirlər formalaşır və bunlar onun ölkəyə
gəlməsinə mane olur. Amma çox şükürlər
olsun ki, ölkəmizdəki yarışlarda təhlükəsizliklə bağlı heç bir problem yaranmayıb.
Beynəlxalq həcmli tədbirlər zəncirvarı
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olaraq müxtəlif dövlət qurumları ilə birgə
işlənir və bu birliyin nəticəsidir ki, ölkəmizi tərk edən qonaqlar hər zaman iki
məsələyə aid şərh bildirirlər – təşkilati və
təhlükəsizlik məsələlərinin yüksək səviyyədə olmasına.

2017-ci ilin ikinci yarısı üçün
idmançılara nələr vəd etmək olar,
necə xarakterizə etmək olar?
A.R. 2017-də bizdə hələ qabaqda yarışlar var, “Formula 1” bizi gözləyir, eyni
zamanda Voleybol üzrə Avropa çempionatının final mərhələləri Bakıda keçiriləcək, Ümumdünya Skautlar Hərəkatı
Bakıda keçiriləcək, bu da çox böyük və
mötəbər bir tədbirdir. Ümumiyyətlə, hər
ilin sonunda idmanın xarakterizəsi olur,
mən deyərdim ki, bu il də fərəhverici və
qürurverici bir il olacaq.

Bəs yaradılmış bu təcrübələr yaxın
perspektiv üçün nələr vəd edir?
A.R. Əslində, hər layihə, hər tədbir bir
təcrübədir. Əgər Avropa Oyunlarında personalın haradasa 60 faizi əcnəbilər idisə,
İslam Oyunlarında 90 faiz yerli mütəxəssislər çalışırdı. 2000 nəfərdən 1600-ü yerli əməkdaşlar, 400-ü isə 16 ölkədən olan
əcnəbilərdi. Bu, artıq yetişmiş bir nəsildi,
bundan sonra gələcək yarışlarda bizim
hazır kadrlarımız olacaq. Bununla bərabər,
əgər Avropa Oyunlarında könüllülərlə çalışanların çoxu əcnəbilər idisə, indi könüllülərlə Avropa Oyunlarında könüllü olmuş
bir sıra yerli gənclərimiz çalışırdı. Bu da
kadr potensialının inkişafı deməkdir. Və
təbii ki, Avropa Oyunlarından qalan infra
struktur bu gün əhalinin xidmətindədir. Bu
il İslam Oyunları üçün heç bir yeni idman
arenası tikilmədi və heç bir yeni idman
arenası üçün əlavə maliyyə vəsaiti xərclənmədi. Bunların hər biri, təbii ki, mirasdı.

Könüllülərin seçimində Sizin də
əlaqəniz var, yoxsa komitələr özləri
seçirdilər?
A.R. Yox, bu, birbaşa İslam Həmrəyliyi
Oyunlarının Əməliyyat Komitəsi tərəfindən
aparılırdı. Könüllülər bu Oyunların keçirilməsində çox böyük və müstəsna rol oynadılar. Artıq noyabr ayından veb-saytda və sosial şəbəkələrdə könüllülərin seçimi ilə bağlı
elan verildi. Proqnozlar yanvar ayına qədər
idi, biz düşünürdük ki, yanvar ayına qədər
bizə 12 min könüllü bəs edəcək, amma elə
oldu ki, dekabr ayı sona çatmamış təxminən
12500 nəfər saytda könüllü formasını doldurdu və biz ay yarım öncədən bu prosesi
dayandırmalı olduq. Əməliyyat Komitəsi
qərar vermişdi ki, könüllülərin seçimi son
mərhələyə saxlanılmasın, könüllü sənədi
təqdim edən gün ADBTİA Universitetinin
ofislərində müsahibəyə çağırılsın. Müsahibə
təxminən 15 dəqiqə çəkirdi. 8000 könüllü
lazım idi, onlar iki hissəyə bölünmüşdülər,
əməliyyat könüllüləri və mərasim könüllüləri. Əməliyyat könüllülərinin sayı 6500
nəfər idi, mərasim könüllüləri isə sırf açılış
və bağlanış mərasimlərinə cavabdeh idilər.
Onlara daha sonra təlimlər başlandı, onlara
din bilgiləri, ölkə və İslam Oyunları ilə bağlı
məlumatlar verildi. Sonra onlara e-mail vasitəsilə rollar təklif olundu və hər bir gənc öz
istəyinə görə məkan seçdi. Daha sonra onlara məkan təlimləri keçirildi ki, hansı sahədə
çalışacaqlarsa, həmin sahəni mükəmməl bilsinlər. Gördüyünüz kimi, ölkəmizdə yüksək
səviyyədə bir könüllü hərəkatı var. Onlarla
hər zaman əlaqə saxlanılır. Onların zəhməti
böyükdür, müstəsnadır. Yadınızdadırsa, Avropa Oyunlarında da İlham Əliyevin və Mehriban Əliyevanın sərəncamı ilə könüllülərə
xüsusi sertifikatlar təqdim olundu.
Bizə zaman ayırdığınız üçün çox
təşəkkür edirəm.
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Mübarək Ramazan bayramınızı təbrik edirik,
xeyirlərə səbəb olmasını diləyirik.
Bu xeyirli gündə dualarınız qəbul olsun.
Mübarək bayram xalqımıza sağlamlıq, dinclik,
xoşbəxtlik, bolluq və bərəkət gətirsin!
say 31 | EcoVision
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“Bakı 2017” 4-cü İslam Həmrəyliyi Oyunları Əməliyyat
Komitəsinin korporativ direktoru Elçin Səfərov
suallarımızı cavablandırır

"Məqsədimiz idmanı
təbliğ etməkdi"
Əvvəla çox sağ olun ki, müsahibə
üçün vaxt ayırdınız. Zəhmət olmasa özünüz haqqında qısa məlumat verərdiniz.
E.S. Mən “Bakı 2017” 4-cü İslam Həmrəyliyi Oyunları Əməliyyat Komitəsinin
korporativ direktoruyam, 49 yaşım var.
Kürdəmir rayonunda anadan olmuşam,
amma orta məktəbi Bakıda bitirmişəm.
Əvvəl o vaxt mövcud olan Rus Dili və
Ədəbiyyatı İnstitutunu bitirmişəm. İkinci
təhsilimi isə İqtisadiyyat Universitetində almışam. Son 20 ildə maliyyəçi kimi
çalışmışam, baxmayaraq ki, təhsilimi pedaqoji sahədə almışam. 2015-ci ildə Avropa Oyunları zamanı da eyni vəzifəni icra
etmişəm. Avropa Oyunları bitər-bitməz
yeni komitə yaradıldı və mən bu vəzifəyə
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təyin edildim. Ailəliyəm, 3 övladım var və
onlardan ikisi İslam Oyunlarının könüllüsüdür.

Zəhmət olmasa Oyunlar barədə məlumat verərdiniz.
E.S. Oyunlara hazırlıq sanki elə Avropa
Oyunlarının davamı kimi gedir. Birincisi, biz
Avropa Oyunlarına aldığımız mal və materialları olduğu kimi İslam Oyunlarına saxlamışıq və bu bizə imkan verir ki, artıq pul
xərcləməyək. İkincisi, İslam Oyunlarına biz
kadr axtarmırdıq, çünki artıq bütün məlumatlarımız var idi. Təbii ki, onların bəziləri
indi Aşqabadda və digər şəhərlərdə çalışır,
amma ümumilikdə bizim kadr məsələmiz
çox asanlıqla həll olundu. Belə ki, bu, bizim

üçün Avropa Oyunlarında çətin idi, çünki
yanaşma fərqli idi. Biz adi yarış keçirmirik,
16-17 məkanda 20 növ idman üzrə yarış keçirməliyik, üstəgəl tamaşaçılar, mühafizə və
s. Yəni bu, qlobaldır və böyükmiqyaslı yarışdır, ona görə İslam Oyunlarını təşkil etmək
bizim üçün bir qədər rahatdı. Amma narahat olan nədi? Məsəlçün, büdcə az olanda
biz ayağımızı yorğanımıza görə uzatmalıyıq.
Bizim Avropa Oyunlarında istifadə etmədiyimiz idman meydanlarımız var, demək,
onları da beynəlxalq standartlara gətirmək
üçün müəyyən işlər görülür və hazırda o işlərin tamamlanması gedir. Atletlər kəndinin
yenidən inventarizasiyası, yenidən yararlı
hala gətirilməsi, ola bilsin, xırda təmir işləri,
sonra bizim 4.400 könüllümüz açılış və bağ-
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lanışla bağlı məşqlərə başlayıblar. 8.000 könüllümüz isə əməliyyat işləri ilə bağlı artıq
təlimlərə başlayıb. Aprelin 25-dək bütün
könüllülər məkanları tanıyacaq və öz funksiyalarını biləcəklər. Yəni proqrama görə,
onların hər biri müəyyən funksiyalara və
məkanlara görə qruplaşdırılır.
Bəs könüllüləri hansı kriteriyalar
əsasında seçirsiniz?
E.S. 15 yaşından yuxarı olmalı. Bu,
qeydiyyatdan keçməyə bəs edir.

Xarici dil bilgisi?
Önəmli deyil, ancaq bilənləri arayırıq.
Bu ona görədir ki, digər 56 ölkədən atletlər olacaq və deyək ki, fransız dilini bilən
könüllü varsa, biz çalışırıq ki, onları Atletlər kəndində yerləşdirək, çünki müsəlman
ölkələrinin çoxu fransızdillidir. Biz istəyirik
ki, onlar xarici idmançılara yardımçı ola
bilsinlər, lakin bu o demək deyil ki, bütün
könüllülərdən xarici dil bilmək tələb olunur. Ümumən hazırda 12.400-dən çox könüllü qeydiyyatdan keçib. Bunlar mərasim
və əməliyyat könüllüləridir. İnşallah, may
ayının 5-də biz Atletlər kəndində açılış etmək istəyirik. Mayın 8-də ilk futbol yarışıdır, 12-də açılışdır, 22-də də bağlanış.

Neçə ölkədən və nə qədər idmançı
iştirak edəcək?
E.S. İdmançıların dəqiq sayı hələ bəlli
olmasa da, bizdə olan təxmini məlumatlara görə, 3.000-dən çox idmançının iştirakı
nəzərdə tutulur. Azərbaycanı da saysaq,
57 ölkə bu yarışlara qatılacaq.
Açılış mərasiminə nə qədər qonaq
çağırılıb?
E.S. Açılış və bağlanış mərasimlərinə

biz bütün ölkələrin idman nazirliklərinə,
olimpiya komitələrinə dəvət göndəririk
və bizdə olan məlumata görə, 20-dən çox
dövlət başçısı və ona bərabər tutulan qonaqların gəlişı rəsmi olaraq təsdiqlənib.
Bəs xarici vətəndaşların Oyunlara
və ölkəmizə marağını necə qiymətləndirirsiniz?
E.S. Türkiyə, İran, Türkmənistan, hətta
Rusiya və Gürcüstanda yaşayan müsəlman tamaşaçıların Oyunlara maraqları
böyükdür. Bunu nəzərə alaraq stadionda
dinə uyğun olaraq ibadət otaqlarının hazırlanmasını planlaşdırmışıq. Hazırda bu
sahədə işlər gedir. İstər Atletlər kəndində,
istərsə də oyun məkanlarında dinə uyğun
şəraitlər quracağıq. Məsəl üçün, spirtli içkilərin satışı nəzərdə tutulmur, bu, bizim
Oyunların qayda və qanunlarına əməl etməyimizdən irəli gəlir.
Biletlərin qiymətləri müəyyənləşib?
E.S. Bəli, Avropa Oyunlarında olduğu
kimi, açılışda, yerlərdən asılı olaraq, 20 manatdan 200 manata kimi, bağlanış mərasimində 10 manatdan 100 manatadək, populyar idman növlərində 2 manatdan 5 manata
kimi, digər növlərdə isə biletlərin qiyməti 1
manat təşkil edəcək. Məqsədimiz təkcə pul
qazanmaq yox, həm də insanları stadionlara
dəvət etmək, idmanı təbliğ etməkdi. Elə idman növləri var ki, milli komandamız orada
yüzdə-yüz qızıl medal uğrunda mübarizə
aparacaq. Bir də, fiziki imkanları məhdud
şəxslərə və onları müşayiət edəcək şəxslərə
biletlər pulsuzdur.

Sizcə, Oyunların bizim ölkəyə nə
kimi faydası var?
E.S. Üç əsas fayda görürəm. Birincisi

idmanın təbliğatıdır, idmanın təbliğatı deyərkən, yəni əgər Azərbaycan daha
50-60 medal qazanacaqsa, bu, 50-60 ailə
deməkdir. Bu qaliblərin hər birinin təxminən 300 dostları, tanışları və qohumları var. Biz 500 mindən çox tamaşaçıya
bilet çıxarırıq satışa. Yəni idman yarışlarının özünə, açılışa və bağlanışa. Bunlar
hamısı idmanın tərənnümüdür. Bu bizim
qoyduğumuz birinci hədəfdir. İkinci hədəf
siyasi hədəfdir. Biz bu işlə məşğul olmasaq da, bilirik ki, indiyədək Azərbaycanı
tanımayan, Qarabağ problemini bilməyən
müsəlman dövlətləri var. Bir az qəribə
səslənsə də, bu, faktdır. Biz Avropa ölkələrinin canına düşmüşük ki, niyə Qarabağ
problemi və ya Xocalı soyqırımı ilə bağlı
bəyanatlar vermirsiz. Amma buna heç
müsəlman dövlətlərinin əksəriyyəti hazır deyil. Buna görə BMT-nin üzv ölkələrinin bir araya yığışması, – fərqi yoxdu,
dövlət başçısı səviyyəsində və ya digər
dövlət nümayəndəsi səviyyəsində, – hər
halda bu ölkənin bir informasiyasıdır və
bu informasiyanı onlar öz ölkələrinə daşıyacaqlar. İstər idmançılar vasitəsilə, biz
Atletlər kəndində belə tədbirlər də planlaşdırmışıq, yəni məqsəd birdir ki, Azərbaycan siyasi arenada tanınsın. Üçüncü
və ən maraqlı mənfəət isə budur ki, bunlar iqtisadi maraqlardır. Necə ki, Avropa
Oyunlarından sonra turizmdə canlanma
hiss olunmaqdadır, İslam Oyunlarından
sonra bu, bir qədər də artacaq. Allah eləsin ki biz ölkə olaraq, şəhər olaraq, hotellər olaraq, restoranlar olaraq, nəqliyyat
olaraq buna hazır olaq. Çünki Oyunlardan
sonra bura Ərəb dünyasının, Orta Asiya
ölkələrinin, yaxın qonşularımızın turistlərinin sayında müsbətə doğru dəyişiklik
olacaq, – bu, faktdır.
say 31 | EcoVision
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Müsahibimiz "Formula 1" yarışının Azərbaycandakı
təşkilatçısı, Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti
Kommersiya şöbəsinin rəhbəri Bülent Özərdimdir

Bakıda bayram ovqatı
Şirkətin mənşəyi və fəaliyyəti ilə
bağlı məlumat verə bilərsinizmi?
Qurumun işçi tərkibi necədir?
B.Ö.: Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat
Şirkəti "Formula 1" yarışının Azərbaycandakı promouteridir. Hazırda əməliyyat
şirkətində 111-i daimi olmaqla ümumilikdə 210 işçi çalışır. Daimi işçilərdən sadəcə 4-ü xarici ölkə vətəndaşlarıdır. Yarış
zamanı şirkətdə ümumilikdə 900-ə yaxın
işçinin fəaliyyət göstərəcəyi gözlənilir.
Bununla yanaşı, yarışın təşkilatçılığında yaxından iştirak edən könüllülərdən
ibarət işçi qüvvəsi də böyük çoxluq təşkil
edir. Bu il yarışda 3000 könüllü xidmət
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göstərəcək. Bundan başqa, BŞH-nin tərkibində fəaliyyət göstərən Bakı Marşal Klubu çərçivəsində yarışın idarəolunmasına
1000-i yerli olmaqla ümumilikdə 1300-ə
yaxın marşal cəlb olunub. Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının müvafiq sertifikatına sahib bu marşallar istənilən qranpridə iştirak etmək hüququna malikdirlər.
Yarışların tarixi barədə məlumat
verə bilərsinizmi?
B.Ö.: Bir qayda olaraq "Formula 1"
yarışı həftənin son üç gününü – cümə,
şənbə və bazar günlərini əhatə edir. Cümə
günü hər biri günortadan əvvəl və sonra

olmaqla iki sərbəst yürüş sessiyası, şənbə
günü günortadan əvvəl bir sərbəst yürüş
sessiyası, günortadan sonra isə sıralanma
turu keçirilir. Sıralanma turunda pilotların hansı ardıcıllıqla yarışa başlayacaqları
müəyyənləşdirilir. Bazar günü günortadan sonra isə əsas yarış baş tutur.
"Formula 1" Azərbaycan Qran-prisi
ötən ildə olduğu kimi bu il də çempionatın təqvimində 8-cı sırada yer alıb. Bakıda baş tutacaq qran-pri yarışı 23-25 iyun
tarixlərinə təsadüf edir. Bazar günü, 25
iyun tarixində saat 17:00-da "Formula
1" Dünya Çempionatının 8-ci yarışı olan
Azərbaycan Qran-prisinə start veriləcək.
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Yarışlarla əlaqədar olaraq ölkəmizdə hər hansı bir yenilik nəzərdə
tutulurmu?
B.Ö.: Ötən il olduğu kimi, bu il də biz
Bakıda "Formula 1" həvəskarlarına yarışdan artığını təqdim edirik. Dənizkənarı
bulvar ərazisində salınmış "Formula 1"
şəhərciyində və əyləncə mərkəzində yarış
həftəsonu ərzində müxtəlif növ əyləncəli
proqramlar baş tutacaq və həmçinin burada çox sayda attraksion da yer alacaq. Bir
sözlə, biz yarış həftəsonu ərzində Bakıda
bayram əhvali-ruhiyyəsi və festival ab-havası yaratmağa çalışırıq.
Konsert proqramlarında yalnız yarışa
bileti alanlar iştirak edə biləcəklər. Dörd
günlük bileti olan hər kəs cümə axşamı
günü - iyunun 22-də Pit yolunda gəzintiyə
çıxmaqla yanaşı "Formula 1" şəhərciyində keçiriləcək pilotların avtoqraf sessiyalarına qatılmaq və Bakının möhtəşəm
mənzərəyə sahib Dənizkənarı bulvar ərazisində salınan əyləncə mərkəzindəki bütün proqramlarda iştirak etmək imkanına
sahib olacaq.
Yarış həftəsonunun hər günü axşam
saatlarında dənizkənarı bulvar ərazisində yerləşən böyük səhnədə dünya ulduzlarının iştirakı ilə konsert proqramları
baş tutacaq. Artıq canlı konsertlə çıxış
edəcək ulduzların adları bəllidir. İyunun
23-də dünyaca məşhur türkiyəli müğənni Tarkan, iyunun 24-də “The Black Eyed
Peas” qrupu və Nikol Şerzinger, nəhayət,
iyunun 25-də amerikalı super-star Meraya Keri səhnəyə çıxacaq. Yalnız müvafiq
biletə sahib olan şəxslər konsertlərdə
iştirak edə biləcəklər. Yarış və əyləncəni
qaçırmaq istəməyənlər paytaxtın kassalarına yaxınlaşaraq və ya rəsmi veb-səhifəmizə daxil olaraq indidən bilet əldə
edə bilərlər: www.bakucitycircuit.com

trekdə və trekdən kənarda baş verənlərdən canlı yayımlar edə və ya vaxtaşırı
süjetlər təqdim edə bilər. Dünyanın ən
məşhur idman kanallarının böyük əksəriyyəti yayım hüququna malikdirlər.
Azərbaycanda yalnız İdman telekanalı sözügedən yayım haqqını əldə edib.
Azərbaycan tamaşaçıları Bakıda keçi-

rilən "Formula 1" yarışı ilə yanaşı, digər
ölkələrdə baş tutan qran-pri yarışlarını
televiziya qarşısında canlı izləyə biləcəklər. Hər il "Formula 1" Dünya Çempionatını 200-ə yaxın ölkədə ümumilikdə
500 milyon tamaşaçı televiziyadan canlı
izləyir.

Yarışda ümumilikdə neçə ölkədən
neçə idmançı iştirak edəcək?
B.Ö.: Bu il "Formula 1" Dünya Çempionatı üzrə hər biri fərqli ölkədə olmaqla
ümumilikdə 20 yarış keçiriləcək. Yarışlarda 10 komanda iştirak edir və hər komandada 2 pilot olmaqla cəmi 20 pilot çempionatda mübarizə aparır. Hər yarışda ilk
10-luğa çıxanlara tutduğu yerdən asılı olaraq xallar verilir. Mövsümün sonunda ən
çox xal toplayan pilot çempionatın qalibi
ünvanına layiq görülür. Pilotların yığdığı
xallar eyni zamanda aid olduğu komandanın da hesabına yazılır. Ümumi hesabda
ən önə çıxan komanda Konstruktorlar Kubokuna yiyələnir.

Yarışlar hansı ölkələrdə yayımlanacaq və yayımı hansı şirkət həyata
keçirəcək? Bunun üçün hansı telekanallarla müqavilə imzalanıb?
B.Ö.: "Formula 1" Qran-pri yarışlarının yayımı ilə əlaqədar lisenziyalar media qurumlarına "Formula 1" Rəhbərliyi
(Formula One Management – FOM) tərəfindən verilir. Yayım hüququ əldə edən
hər bir televiziya həftəsonu ərzində
say 31 | EcoVision
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"Sumqayıt Futbol Klubu"nun prezidenti Kamran Quliyev:

“Milli komandalarımız üçün
futbolçu hazırlamaq bizim
başlıca prinsiplərimizdəndir”
Kamran müəllim, "Sumqayıt Futbol Klubu"nun yaranma tarixi və
klubun başlıca məqsədləri barədə
məlumat verməyiniz maraqlı olardı.
K.Q. Son 10-15 ilə nəzər salsaq, ölkəmizdə idmana olan münasibət hər kəsə
məlumdur. O cümlədən futbol da diqqətsiz qalmayıb. 2010-cu ildə "Azərikimya"
İstehsalat Birliyi tərəfindən təsis edilmiş
"Sumqayıt Futbol Klubu" 2011-ci ildən
etibarən Azərbaycan Premyer-Liqasında
çıxış etməyə başlayıb. Klubumuz yalnız
yerli futbolçulardan qurulmuş kollektivdir. Həmin dövrdə əsas komandaya almaniyalı mütəxəssis Bernhard Raab rəhbər-
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lik edib. Qeyd edim ki, "Sumqayıt Futbol
Klubu" 4 prinsip əsasında yaradılıb. Belə
ki, şəhərimizdə futbol ənənələrini bərpa
etmək, yerli gənc oyunçuları inkişaf etdirmək, ölkə xaricində çıxış edən Azərbaycan əsilli futbolçuları tapıb üzə çıxarmaq
və ən əsası, milli komandalarımız üçün
futbolçu hazırlamaq bizim başlıca prinsiplərimizdəndir.
Düzdür, Premyer-Liqada legionersiz
mübarizə aparmaq heç də asan məsələ
deyil. Amma biz, hər şeydən əvvəl, milli
komandalarımızın mənafeyini ön planda
tuturuq və yerli futbolçuların inkişafına
çalışırıq. Məhz bu strategiyanın bəhrəsi-

dir ki, biz yığmalarımız üçün kifayət qədər futbolçu hazırlamışıq. Bizim klubda
çıxış edən bir neçə futbolçu ölkənin digər
klubları ilə UEFA Avropa Liqasının qrup
mərhələsində çıxış edib, digərləri isə milli
komandalarda inamlı oyunları ilə yadda
qalıb. Bu müddət ərzində A milli komandamıza 10-a yaxın futbolçu verdiyimizi
deyə bilərəm.
Klubunuz daim sosial layihələrlə
gündəmdə olub. Ümumiyyətlə, "Sumqayıt Futbol Klubu" sosial layihələrin həyata keçirilməsi zamanı hansı partnyor
şirkətlərlə əməkdaşlıq edir?

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda idmanın inkişafi

K.Q. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, "Azərikimya" İstehsalat Birliyi "Sumqayıt Futbol Klubu”nun təsisçisi və baş sponsorudur. Bundan başqa, klubumuz eyni vaxtda
uğurlu marketinq siyasəti nəticəsində
yarandığı gündən ölkənin həyat sığorta
bazarının liderlərindən olan "PAŞA Həyat
Sığorta" Açıq Səmdar Cəmiyyəti, 2014-cü
ildən isə ölkənin aparıcı banklarından
olan “Kapital Bank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə partnyorluq müqavilələri imzalayıb. Klubumuz adıçəkilən müəssisələrin
dəstəyi ilə Sumqayıt şəhərində müxtəlif
sosial və idman yönümlü layihələrdən
də kənarda qalmır. Belə ki, klub "Kapital
Bank" ASC və "PAŞA Həyat Sığorta" ASCnin sponsorluğu ilə 3 ildir "Yay Futbol
Düşərgəsi" və "Futbol və Sağlam Həyat"
adlı layihələr həyata keçirir. Yay aylarında baş tutan "Yay Futbol Düşərgəsi" layihəsində ümumilikdə cari tədris ilində
fərqlənən 100-dən artıq məktəbli iştirak
edib. "Yay Futbol Düşərgəsi" layihəsi ilə
yanaşı, daha irimiqyaslı "Futbol və Sağlam Həyat" adlı layihə də artıq üç ildir
Sumqayıt şəhərində və ətraf qəsəbələrdəki bütün tam orta məktəblərdə təhsil alan
500-dən artıq şagirdin iştirakı ilə keçirilir.
Qeyd edək ki, ümumilikdə 48 məktəbdən 500-dən artıq məktəblinin qatıldığı
layihə 2014-cü ildən "Kapital Bank" və
"PAŞA Həyat Sığorta"nın sponsorluğu ilə
keçirilir və bu müddət ərzində 2000-dən
çox məktəbli bu seminarın iştirakçısı olub.

"Kapital Bank" və "PAŞA Həyat Sığorta"dan başqa, "Aquavita" brendi də klubun
partnyorları sırasındadır.

"Sumqayıt Futbol Klubu" Azərbaycan futboluna bu müddət ərzində
hansı simaları bəxş etdi? Hansı futbolçular bu klubdakı çıxışları ilə böyük komandalara transfer olunub?
K.Q. Yaşımızın az olmasına baxmayaraq, Azərbaycan millisinin əsas futbolçularından sayılan Bədavi Hüseynov,
Məhəmməd Mirzəbəyov kimi futbolçular məhz klubumuzda çıxış etdikdən
sonra böyük klublara transfer edilib və
A milli komandamızın əsas simalarına
çevrilib. Bundan başqa, əsas millimizin digər futbolçuları – Səlahət Ağayev,
Ruslan Qurbanov, Tərlan Quliyev və
başqaları məhz bu klubda püxtələşib
Premyer-Liqa təcrübəsi qazanaraq, bu
pillələrə gəlib çıxıblar. Bir misal çəkim
sizə. Bir müddət əvvəl ölkəmizdə təşkil
edilmiş mötəbər 4-cü İslam Həmrəyliyi
Oyunları başa çatdı. 23 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası yarışın həlledici görüşündə Oman
yığmasına qalib gəlməklə qızıl medallara
sahib çıxdı. Heyətdə yer alan 8 futbolçunun məhz "Sumqayıt Futbol Klubu"nda
Premyer-Liqa təcrübəsi qazandığını vurğulayaq. Şahruddin Məhəmmədəliyev,
Tərlan Əhmədli, Emil Balayev, Yusif Nəbiyev, Mirabdulla Abbasov, Azər Salahlı,

Elşən Abdullayev və Orxan Əliyev məhz
"Sumqayıt"dakı çıxışları ilə tanınıblar.
4-cü İslam Həmrəyliyi Oyunları zamanı
bütün oyunlarda meydanda olan Ağabala
Ramazanov isə bizim klubda oynayanda
A milliyə yüksəlib.

Bir-iki kəlmə də klubunuzun akademiyası barədə məlumat verərdiniz...
K.Q. 2011-ci ildən başlayaraq "Sumqayıt Futbol Klubu"nda əsas, əvəzedici komanda ilə yanaşı klubun akademiyası da
yaradıldı. Hazırda klubun akademiyasında oğlanlardan ibarət 10 və qızlardan
ibarət 2 komanda fəaliyyət göstərir. Akademiyanın tərkibində 300-ə yaxın uşaq
futbolun sirlərini öyrənir. Fəaliyyəti uzun
müddəti əhatə etməsə də, artıq müxtəlif
yaş qruplarından olan milli komandalarımızın heyətinə Sumqayıt akademiyasının
üzvlərindən cəlb olunan kifayət qədər
futbolçunu göstərmək olar. Qeyd edək
ki, yarandığı qısa müddətə baxmayaraq,
akademiyanın nəticə baxımından kiçik
uğurları da var. Belə ki, 2014/2015 mövsümündə "Sumqayıt Futbol Klubu"nun 17
yaşadək futbolçulardan ibarət komandası
AFFA-nın təşkil etdiyi U-17 liqasında 3-cü
yerə çıxıb. Bundan başqa, heyəti akademiyamızda yetişmiş futbolçulardan qurulmuş klubun əvəzedici komandası isə
2015/2016 mövsümündə bürünc medallara yiyələnib.
say 31 | EcoVision
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Rubrikamızın qonağı “Improtex Group”un baş direktoru
Elnur Sultanovdur

Uğurun düsturu: düzgün
komanda, düzgün idarəetmə, birbirinə inam və son hədəfə çatma
Özünüzü necə xarakterizə edərdiniz?
E.S. Mən həmişə komanda ilə çalışmağa üstünlük vermişəm. Bütün peşəkar
karyeram boyu insanlarla səmimi münasibət qurmağa çalışmışam. Bu baxımdan
çalışacağım insanların bu kriteriyaralara
cavab verməsini istəmişəm: birinci növbədə işgüzarlıq, səmimiyyət, tələbkarlıq
və qarşıya qoyulan məqsədlərə doğru
getmək və nail olmaq. Komandada çalışmaq bacarığı olan insanlara üstünlük
vermişəm. Şübhəsiz ki, biznesdə riskləri
öncədən görməyi bacarmalısan. Təbii ki,
riskləri tam görmək mümkün deyil, ancaq onların minimallaşması və öncədən
düzgün qiymətləndirilməsi vacibdir. Mən
uzun müddət beynəlxalq şirkətlərlə maliyyə qurumları sahəsində çalışmışam.
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Sonradan dövlət sektorunda kifayət qədər fəaliyyət göstərmişəm və biznesin
idarəçilik heyətinə gəlmişəm. 26 illik yol
keçmiş əfsanəvi “Improtex” şirkətində çalışıram. Ölkənin ilk müstəqillik illərindən
yaranmış və nəinki öz mövqeyini qoruyub
saxlamış, hətta daha da irəli getmiş şirkətin inkişafı üçün səy göstərmək bilavasitə
mənə də nəsib olub.

Birlikdə çalışdığınız insanlardan
nələr gözləyirsiniz?
E.S. Potensialları çərçivəsində özlərinə qarşı tələbkar olmalıdırlar. Qoyulan məqsədlərin və verilən tapşırıqların
davamlı şəkildə təqib olunması və əlavə
səylərin rəhbərlik tərəfindən göstəriş
olmadan həyata keçirilməsi vacib şərtdir. Mən hesab edirəm ki, əgər komanda

şəklində güvəndiyin insanlarla çalışırsansa, hesabatlıq, rutin hər saatlıq, günlük
olmamalıdır. Təbii, elə təlimatlar var ki,
konseptual təlimatlardır və onlar alınmalıdır, amma elə məsələlər var ki, sən bir az
praqmatik düşünürsənsə, əlavə təlimat
almadan yoluna davam edə bilərsən. Ona
görə mən insanlarda bu xüsusiyyətləri
görmək istərdim. Əvvəldə qeyd etdiyim
kimi, kollektivdə işləmə bacarığı vacibdir.
Səhər evdən çıxırıq və axşama kimi bir
yerdə oluruq, yəni günümüzün yarısından
çoxunu birlikdə keçiririk. Ailəmizə daha
az vaxt həsr eləyirik və iş kollektivi bizim,
elə bil, ikinci ailəmizdir. Ətrafında olan
insanların səninlə birgə addımlamağa
istəkləri olmalıdır. Məqsədlər eyni, baxışlar müxtəlif ola bilər və düşünürəm ki,
rəhbərliyin əsas məqsədi bu baxışları bir
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araya gətirməkdir. Şükürlər olsun, “Improtex”də elə bir kollektiv
yaranıb ki, yuxarıdakı şərtlərə cavab verir və ümid eləyirəm ki,
gələcəkdə qarşımıza daha böyük məqsədlər qoyub onlara çatacağıq.

Bütün bunları nəzərə alıb uğurun düsturunu verə
bilərsinizmi?
E.S. Uğurun düsturu: düzgün komanda, düzgün idarəetmə və
bir-birinə inam və ən əsas da son hədəfə çatma. Yenə deyirəm,
əsas düzgün insanlardı. Yaxşı infrastruktur, tənbəl kadrlar olandan sonra sən uğura nail ola bilməzsən. Bunun alt sütunları çoxdur, lakin əsasları sadaladıqlarımdır.
Sizcə, təcrübəsiz kadrla işləmək rahatdır, yoxsa yetişmiş mütəxəssislə?
E.S. Vahid bir fikir söyləmək çətindir. Mən təcrübəsiz insanlarla da çalışmışam və onlar indi kifayət qədər təcrübəyə sahibdirlər. Təcrübəli insanlarla da işləmişəm və onlardan bir çox
şeylər öyrənmişəm. Yaxşı menecer öz ətrafına özündən bilikli və
bacarıqlı insanları yığandır.

Əsasən deyirlər ki, tənbəl insanı işə cəlb edirlər ki,
tənbəlin çarəsi çox olur.
E.S. Bu da mümkündür, lakin mən əsasən insanlarda istəyə
fikir vermişəm. Qarşımda olan insanın psixoloji portretini özümçün çəkirəm. Mən çox şadam ki, “Improtex”də cavan nəsil çox
perspektivli bir işçi heyət yaradıb. Bura hər bir sahədə – mühəndislik, idarəetmə, istehsal sahələrində çalışan ixtisaslı fəhlə
gəncləri aid etmək olar. Onu da qeyd edim ki, “Improtex” şirkəti
daima yeni iş yerlərinin açılmasında fəaldır. Çox şadam ki, cənab İlham Əliyevin apardığı, mən deyərdim ki, inqilabi islahatlar nəticəsində istehsalatın genişlənməsi, qeyri-neft sektorunun
inkişafı, yeni xarici bazarların araşdırılması və yeni istehsalat
bazalarının yaradılması istiqamətində zərrə qədər də olsa “Improtex” Şirkətlər Qrupunun töhfəsi var. Qeyd edim ki, 2013-cü
ildən, Qaradağdakı yük maşını fabriki ilə şirkətimiz xidmət və

ticarət-biznes seqmentini, istehsalatyönümlü biznesi hədəfləmişdi. Zavod alman və fransız mühəndisləri tərəfindən çox
mükəmməl qurulmuşdu və ən son texnologiya və avadanlıqla
təchiz olunmuşdu. Baxmayaraq ki, şirkət 4 ildən azdır fəaliyyət
göstərir, artıq 2 ildir Azərbaycanın daxilində və getdikcə ölkədən kənarda biznesdə öz yerini tutmuşdu. Bu zavodda ümumilikdə 300-ə yaxın insan çalışır. 300 insan 300 ailə və təxminən
1000-dən çox insan deməkdir. Onlar daimi və ixtisaslı iş yerləri
ilə təmin olunublar. Qürurla demək istəyirəm, “Improtex” şirkəti
SOCAR-ın BP ilə birgə keçirdiyi layihədə boru kəmərlərinin qo-

Ətrafında olan
insanların
səninlə birgə
addımlamağa
istəkləri olmalıdır.
yulmasını öz üzərinə götürmüşdü və bunun öhdəsindən layiqincə gəldi. Bu, bizim üçün böyük təcrübə idi və bu təcrübə daha
da böyük layihələrə can atmağa əsas verir. Biz “Tekfen” şirkəti
ilə də əməkdaşlığa başladıq. Həmçinin Vergilər Nazirliyinin binasının metal konstruksiya işinin görülməsi müsabiqə yolu ilə
bizə həvalə olundu. Bunlara paralel olaraq, bir çox dövlət və özəl
binalarda, şirkətlərdə əsasən metal konstruksiya işlərinin bizə
həvalə olunması və peşəkarlıqla həyata keçirilməsi çox qürursay 31 | EcoVision
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verici haldır. Sumqayıtda SOCAR tərəfindən tikilən polimer zavodunda da bir çox
işləri bizim şirkət görür. Məşhur, əfsanəvi,
200 ildən çox mövcud olan alman brendi MAN şirkətinin partnyoru olmaq bizi
daha məsuliyyətli olmağa məcbur edir.
Yükboşaldıcı kimi yük maşınlarının üst
qurğuları artıq Türkiyə və Avropadan
gətirilmir, bizim şirkət belə qurğuları artıq özü istehsal edir, buna tələbat var və
zavod tam olaraq bu tələbatı ödəməyə
hazırdır. Yuxarıda saydığım layihələrdə
cəlb olunmuş yük maşınlarının su çənləri
və digər qurğular məhz zavodda istehsal
olunub. Sevindirici haldır ki, ölkəmizdə
ixtisaslaşmış mühəndis qrupu var. May
ayının 31-i Azərbaycanda alman şirkətlərinin iştirakı ilə biznes forumu olmuşdu
və bu tədbir çərçivəsində MAN şirkətinin
nümayəndələri və Almaniya İqtisadiyyat
Texnologiyaları Media nazirinin müavini
cənab Joseph Schier Bakıya səfər etmişdilər. Fürsətdən istifadə edərək onlar bizimlə də görüşüb zavoda baş çəkdilər. Biz
öz istehsalımız olan üst qurğuları təqdim
etdik və onlar çox məmnun qaldıqlarını,
bizim kimi partnyor tapdıqlarına görə çox
şanslı olduqlarını bildirdilər. Biz 20 ildir
ölkəmizdə BMW və 12 ildir MAN şirkətinin rəsmi distribütoruyuq. Bütün bunlar
alman şirkətlərinin Azərbaycana gəlmək
istəklərini gücləndirir. Nümayəndə heyətinin də çalışdığı məqsəd elə bu idi ki, alman şirkətləri ilə partnyorluğa motivasiya versinlər. Tədbir, fikrimizcə, çox uğurlu
alındı və təəssüratlar möhtəşəmdi. Bəlkə,
almanlar gözləmədikləri partnyorluğu
gördülər.
“Improtex” şirkəti o qədər irəli gedib ki,
hər sahədə şaxələnib. Pul qazanmaq üçün
“Tracks&Bus” şirkətinə müracəiət etmək
lazımdı. Daha sonra səyahət edb dincələ
bilərsiniz, “Improtex travel”i nəzərdə tuturam. Lüks maşın sürmək istəyirsinizsə,
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BMW, Mini və ya “Rolls-Royce” markalarını əldə edə bilərsiniz.

Bir az da, sirr deyilsə, gələcək
planlarınızdan danışın.
E.S. Xeyr, Gülnar xanım, sirr deyil. Biz
ilk növbədə istehsalat seqmentini, zavodumuzun hazır məhsul çeşidini genişləndirmək istəyirik. Yadıma düşmüşkən qeyd
etmək istəyirəm ki, İlham Əliyev Münxenə
səfəri zamanı MAN-ın prezidenti öz istəyi ilə onunla görüşdü. Çox maraqlı keçən
görüşdə Prezidentimiz bildirdi ki, istəyi
MAN-ın Azərbaycanda daha geniş təmsil
olunmasıdır. Bu maşınlar əfsanəvi alman
keyfiyyəti ilə qurulub, möhtəşəm aerodinamikaya sahibdir. Həmçinin yanacağa
qənaətli və ekoloji baxımdan zərərsizdir.
Azərbaycanda keçirilən siyasi, mədəni və
idman tədbirləri zamanı yüksək rütbəli
qonaqlar məhz yeni gətirilmiş 250 ədəd
MAN avtobuslarında səyahət edirdilər.
“Improtex” hər zaman çalışır ki, MAN
markasının bayrağını dalğalandırsın və
çox şadam ki, bizim xidmətlərdən faydalanan və məmnun qalan insanların sayı
artır. Şübhəsiz ki, İlham Əliyev tədbirdə
MAN-ın fəallığına toxundu və bir sıra çox
mühüm layihələrdə onların məhsullarının işlədilməsindən razı olduğunu bildirdi. MAN-ı daha da aktiv olmağa çağırdı və
əlindən gələn köməyi əsirgəməyəcəyini
bildirdi. Təbii ki, bu, ölkəmizə və ölkəmizin perspektivinə böyük bir inamdır və
işlərin daha da yaxşı aparılmasına mandatdır. Bu proqramlar “Improtex”i geniş
bir müstəvidə görməyə imkan yaradacaq.
Ölkə inkişaf etdikcə bizim şirkət də ona
uyğun olaraq inkişaf edir, bu gün biznesə
daha çox önəm verilir və biz biznes sahəsində şirkəti inkişaf etdiririk, əgər sabah
ölkəmiz digər bir sahədə inkişafa ehtiyac
duyacaqsa, biz də həmin sahədə inkişafımızı davam etdirəcəyik. Mən çox şadam

ki, “Improtex” 4 sahədə şaxələnib və inkişaf edib. Bu yaxınlarda, tədbirlərin birində gələn qonaqlardan biri bildirdi ki, “Improtex” 1990-2000-ci illər Bakısının vizit
kartı kimi yadda qalıb və bu, çox qürurverici haldır. 2014-cü ildə biz “Rolls-Royce”un
açlışını edəndə “Rolls-Royce”un direktoru
söylədi ki, bütün dünyada belə bir füsunkar salon mənim yadıma gəlmir. Halbuki
bina özü 1904-1905-ci illərə aid tarixi
bina idi. Qeyd etdi ki, düzgün partnyorun,
məkanın və yanaşmanın seçilməsi biznesdə uğurun əsasıdır. Ona görə, düşünürəm
ki, biz düzgün yoldayıq və inanıram ki, bu,
davamlı olacaq.

Biznes qurmaq istəyən gənclərə
nə tövsiyə verərdiniz?
E.S. Baxır sən hansı məqsədlə bu biznesi qurursan. Gəlir məqsədilə qurursansa, bu, ayrı məsələ. Yox, əgər biznesi
inkişaf etdirib tanıtmaq məqsədilə qurursansa və bundan həzz alacaqsansa, bu
biznesdən kifayət qədər pul qazanacaqsan. Ümumiyyətlə, hansı işlə məşğul olursan ol, o işdən həzz almaq şərtdir. Biznesə
başlamazdan öncə həmin biznesin bütün
incəliklərini öyrənməlisən. Təbii ki, ilk
andan bu, çətin məsələdir, ancaq özünə
sual verməlisən ki, bu biznesi tam öyrənib başa çatdıracasan, ya yox, əgər cavabın hə olarsa, onda yavaş-yavaş biznesə
başlamaq olar. Ancaq əgər yalnız pul qazanmaq və üzr istəyirəm, başını qatmaq
məqsədilə biznes qurursansa, uğurun
o qədər də real görünməyəcək. Biznes
elədi ki, gərək onunla yaşayasan, inkişaf
edəsən. Gənclərə tövsiyəm budur ki, nə
üçün biznesə başladıqlarını özlərinə sual
verib məntiqli cavab tapsınlar və qoyulan
məqsədləri tam anlasınlar. Məncə, bunlar
olsa, insan yaşından asılı olmayaraq nailiyyət əldə edə bilər. Ən əsas da işini sevməlisən.

üzvlük

ATİB üzvləri arasında 3 növ üzvlük dərəcəsi mövcuddur.
Üzvlük dərəcələri və onlardan irəli gələn üstünlüklər aşağıda göstərilib.

Standart ÜZV - 1200 AZN
•
•
•
•
•
•
•
•

ATİB üzvləri arasında daimi biznes əlaqələri;
Qanunvericilikdə dəyişikliklər haqqında daimi məlumat;
ATİB-in təşkil etdiyi müxtəlif tədbirlərdə (səhər yeməyi, işgüzar nahar, axşam ziyafətləri, konfranslar) iştirak;
Öz təşkilatınız haqqında tədbirlərimizdə və ya internet səhifəsində məlumatın təqdimatı;
"EcoVision" jurnalında üzvlərimizin müxtəlif məlumatlarının dərc olunması;
Tədbirlərdə və "EcoVision" jurnalında reklam və sponsor məlumatlarının yayılması;
Azərbaycanda biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi üçün dövlət orqanları və ATİB üzvləri arasında körpü rolu;
ATİB üzvlərinin xüsusi endirim kartları ilə təşkilatlar arasında endirimlərdən istifadəsi.

•
•
•

ATİB üzvləri arasında daimi biznes əlaqələri;
Qanunvericilikdə dəyişikliklər haqqında daimi məlumat;
ATİB-in təşkil etdiyi müxtəlif tədbirlərdə (səhər yeməyi, işgüzar nahar,
axşam ziyafətləri, konfranslar) iştirak;
Öz təşkilatınız haqqında tədbirlərimizdə və ya internet səhifəsində
məlumatın təqdimatı;
"EcoVision" jurnalında üzvlərimizin müxtəlif məlumatlarının dərc olunması;
Tədbirlərdə və "EcoVision" jurnalında reklam və sponsor məlumatlarının yayılması;
Azərbaycanda biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi üçün dövlət orqanları
və ATİB üzvləri arasında körpü rolu;
ATİB üzvlərinin xüsusi endirim kartları ilə təşkilatlar arasında endirimlərdən istifadəsi.

Gümüş ÜZV – 1500 AZN
•
•

•
•
•

Əlavələr:
•
•
•

İşgüzar naharlarda, konfranslarda Rall upların pulsuz yerləşdirilməsi;
İşgüzar naharlarda 2 nəfərin pulsuz iştirakı;
İdarə heyətinin iclaslarında ildə 4 dəfə iştirak.

Qızıl ÜZV – 2000 AZN
•
•
•
•
•
•
•
•

ATİB üzvləri arasında daimi biznes əlaqələri;
Qanunvericilikdə dəyişikliklər haqqında daimi məlumat;
ATİB-in təşkil etdiyi müxtəlif tədbirlərdə (səhər yeməyi, işgüzar nahar,
axşam ziyafətləri, konfranslar) iştirak;
Öz təşkilatınız haqqında tədbirlərimizdə və ya internet səhifəsində
məlumatın təqdimatı;
"EcoVision" jurnalında üzvlərimizin müxtəlif məlumatlarının dərc olunması;
Tədbirlərdə və "EcoVision" jurnalında reklam və sponsor məlumatlarının yayılması;
Azərbaycanda biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi üçün dövlət orqanları
və ATİB üzvləri arasında körpü rolu;
ATİB üzvlərinin xüsusi endirim kartları ilə təşkilatlar arasında endirimlərdən istifadəsi.

Əlavələr:
•
•
•
•

İşgüzar naharlarda, konfranslarda Rall upların yerləşdirilməsi;
İşgüzar naharlarda 2 nəfərin pulsuz iştirakı;
Bütün tədbirlərimizdə loqonun təqdimi (sponsor kimi);
İdarə heyətinin iclaslarında ildə 4 dəfə iştirak.
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üzvlük

QIZIL ÜZV

GÜMÜŞ ÜZV

AtaHoldinq ASC

Caspian Development Bank (CDB)

Azercell Telecom MMC

NORM MMC

AtaBank ASC

Azərbaycan Koka Kola Bottlers Ltd. MMC
Azərsun Holding
Biləv İnşaat

Borusan Makina

İstanbul Çarşı Import Export Ltd

KOÇ Sistem MMC
YapıKredi Bank
Anadolu

BASF Kaspian Yapı Kimyasalları Sənaye MMC

Pozitiv Konsaltinq MMC

PricewaterhouseCoopers (PWC)
PASA BANK ASC

“PAŞA Həyat Sığorta” ASC

RR Group of Companies MMC
Aramex

Improtex

Real Cleaning

Ziraat Bank Azərbaycan
TRITON MMC

Ultra Technologies MMC

Yeni üzvlər
Kolin Şirkətlər Qrupunun flaqmanı
olan və qrupun bu günlərə gəlməsində ən
əhəmiyyətli rolu boynuna götürən “Kolin
İnşaat”ın təməli Koloğlu ailəsi tərəfindən
1977-ci ildə Elazığda qoyulub.

40 ildir bu möhkəm təməl üzərində
yüksələn Kolin uğurlu xidmətlərini bir çox
fərqli sektora yayaraq sabit şəkildə böyüyür. Və bu sayədə ölkəmizin inkişafında
təsirli rol oynayır; ictimai və iqtisadi yüksəlişimizdə, rifahımızda əhəmiyyətli rolu
var.
Livandan Azərbaycan və Ugandaya qədər uzanan geniş bir coğrafiyada fəaliyyətini davam etdirən “Kolin İnşaat” Bakı
/ Azərbaycan, Liviya / Tripoli, Uqanda /
Kampala, Əlcəzair / Əlcəzair, Səudiyyə
Ərəbistanı Krallığı / Al-Khobar və Küveyt
/ South Al Mutlaada olan ofisləri ilə xidmətlərinə asan nəqliyyat fürsəti təmin
edir və təsir sahəsini dünyaya yayır.

PraysvoterhausKupers Qlobal (PwC) - dünyada
peşəkar xidmətlər göstərən ən böyük şəbəkələrdən biridir.“PwC Qlobal” şəbəkəsi 157 ölkədə fəaliyyət göstərir və
əməkdaşlarının ümumi sayı 223 min nəfərdir. PwC audit,
vergi, hüquq və məsləhət xidmətləri sahəsində keyfiyyəti
təmin etməklə yanaşı, şirkətlərə və insanlara qazanmaq
istədikləri dəyəri yaratmağa kömək edir.
Azərbaycanda 1995-ci ildə fəaliyyətə başlamış PraysvoterhausKupers Azərbaycan respublikada peşəkar xidmətlər göstərən ilk beynəlxalq şirkətlərdən biri olmuşdur.
•
•
•
•
•
•
•
•

ATİB-ə üzvlük nə verir:

Yeni biznes əlaqələrinin
formalaşdırılması
Şirkətinizin daha yaxşı tanıdılması
Ən son informasiyanın əldə edilməsi
Hər iki ölkədə biznes etiketi və
ənənələri ilə tanışlıq
Müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsində iştirak

ATİB-in üzvlük şərtləri:

ATİB-in Nizamnaməsinə əsasən
üzv olacaq hüquqi və fiziki şəxsin
və ya xarici şirkətin təmsilçiliyinin
Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi
Dövlət qeydiyyatı haqqında
şəhadətnamənin surəti və ATİB-ə
üzvlük blankı (üzvlük blankı əlavə
edilir)
Birliyə illik üzvlük haqqı olaraq
1200 manat ödənilməsi. Ödəmə
hissə-hissə də həyata keçirilə bilər.
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kitablar

Hər şeyi kənara qoy! Giriş və et!
Riçard Brenson

20 yaşında riskləri gözə almağı öyrənən
və böyük imperiyasını quran sahibkar
Riçard Brenson gənc sahibkarlara tövsiyə
edir ki, onlar heç nədən çəkinmədən bizneslərini qursunlar və həmin yolda qarşılarına çıxa biləcək riskləri nəzərə alsınlar.

Onilliklər boyunca sahibkar Riçard Brenson ruh yüksəkliyini qoruyub saxlamış,
işinə olan bağlılıq hissini itirməmiş, həmçinin markasını tanıtma yolunu uğurla
davam etdirmişdir. Bu, öz biznesini gənc
yaşlarda başlamaq istəyənlər üçün xüsusilə ilhamverici bir aura yaradır və onları bizneslərinə başlamaq istiqamətində
həvəsləndirir.

R.Brenson deyir ki, yaxşı ideyaları və fikirləri olan çoxlu insan var. Lakin hamısı öz ideyalarının ardınca gedə və onları
reallaşdıra bilmir. İnsanların 99%-nin
hər cür səbəb və bəhanə gətirərək onlara ideyalarını reallaşdırmaqda əngəl
olması buna səbəb ola bilər. Məsələn,
bəziləri “bu, köhnəlmiş ideyadır, bunu
artıq ediblər, səndə alınmaz”; “bu, yaxşı ideya deyildir və ya sən insanların
gözündən düşərsən, uğursuzluğa dü-
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çar olarsan” və s. bəhanələr gətirərlər.
“Əslində isə sonda siz sadəcə hər şeyi
bir kənara qoyub işə girişməli və onu
etməlisiniz, ideyanızın ardınca onu reallaşdırmağa doğru getməlisiniz. Sadəcə hərəkət edin, addım atın, bir yerdə
dayanmayın, hədəflərinizə çatmaq üçün
irəliyə doğru addımlayın. Aktiv olun”
deyə R.Brenson məsləhət görür.
15 yaşında ikən Riçard məktəbi tərk edib
öz ilk biznesini açır. Bu, gənc fəallar üçün
açılan “Student” biznes jurnalının nəşri
idi. 4 il sonra, 1970-ci ildə Brenson poçt
vasitəsilə səsyazıları satmağa başlayır.
1971-ci ildə ilk səsyazmalar mağazasını,
1972-ci ildə isə səsyazma studiyasını açır.
1973-cü ildə Brenson ilk şəxsi səsyazmalar studiyasında bir çox qruplarla çoxsaylı
müqavilələr bağlamağa başlayır. O zaman
Brensonun heç 24 yaşı belə yox idi. Onun
nəhəng “Virgin” biznes imperiyası məhz o
zamanlar qurulmağa başlamışdı.
Hazırda “Virgin Group” təxminən 400-dən
artıq müxtəlifprofilli müəssisəni birləşdirən
dünyada tanınmış bir korporasiyadır. Bu
şirkətlər qrupuna əyləncə, səyahət, mobil

sənaye sahələri kimi sahələr daxildir.
Habelə qeyd edək ki, bütün nəzərə çarpan
uğurlarına baxmayaraq, Brensonun heç
də bütün böyük ideyaları uğurlu olmamışdır. Məsələn, onun “Virgin Airlines” hava
yolları şirkəti və “Virgin Mobile” şirkəti
tanınmış flaqman markalar olsa da, “Virgin Cola” şirkəti barədə eynisini söyləyə
bilmərik. O da bir çox halda uğursuzluğa düçar olmuşdu, lakin bu vəziyyət onu
ruhdan salmamış, əksinə, Riçard bu səhvlər üzərində öyrənib nəticələr çıxarmışdı
və həmin nəticələr də ona uğura aparan
qapıları açmağa kömək etmişdi.
İnsanlar unutmamalıdırlar ki, böyük risklər həmişə böyük addımlar atmağı tələb
edir və bəzən ictimai uğursuzluqlara da
düçar ola bilərsiniz. Lakin vaz keçməməlisiniz. Məhz Brensonu uğura aparan yol da
bundan ibarət idi. Onun uğurunun sirri –
qətiyyətli və əzmkar olmasında idi. O inanır ki, hətta uğursuzluq labüd və qaçılmaz
görünərsə belə, qətiyyət və əzmkarlıq
göstərmək çox vacibdir və məhz bunların
sayəsində müvəffəqiyyətə çatmaq olar.

“Əgər siz kifayət qədər qətiyyətli və
əzmkarsınızsa, …o zaman çox böyük
ehtimalla uğur qazanacaq və qoyduğunuz hədəfə çatacaqsınız. Çünki insanlar
çox vaxt düçar olduqları uğursuzluqlardan çıxardıqları nəticələrdən nəsə
öyrənə bilir və bu da onlara gələcəkdə
müvəffəqiyyət qazanmaq üçün keçmişdə etdikləri səhvləri bir daha təkrarlamamağa imkan yaradır. Əgər heç bir
addım atmasanız və ya atmağa qorxsanız, o zaman heç vaxt həmin addımın
doğru olub-olmadığını bilməyəcəksiniz.
Buna görə addım atın, hərəkətə keçin
və heç bir halda vaz keçməyin. Burada
ən önəmli və əsas məqam isə, təbii ki,
uğursuzluqlara görə öz niyyətindən vaz
keçməmək, görəcəyiniz işi təxirə salmamaq və hər şeyi bir kənara qoyaraq
sadəcə işə girişib onu həyata keçirmək,
o cümlədən əzmkar və qətiyyətli olmaqdır”, – deyə Brenson bildirmişdir.

maraqlı

Avtomobilin
yaranma tarixi

“Avtomobil” latın və yunan sözlərindən ibarət olub, "özüyeriyən"
deməkdir. Avtomobil barədə ilk fikir XV əsrdə yaşamış Leonardo da Vinçi
və XVII yüzilliyin dahisi İsaak Nyuton tərəfindən irəli sürülmüşdür.
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maraqlı
İki böyük alimin bu sahədə davamçısı
sayılan fransız Nikolas Cugnot 1769-cu
ildə buxarla işləyən ilk avtomobil icad
etmişdir. Bu icaddan bəhrələnən Amadey Bolle 1875-ci ildə həmin sistemlə
işləyən avtomobillə Parislə Le-Manş

arasındakı məsafəni 18 saata qət etdi.
Texnika aləmində böyük sensasiya yaradan bu hadisə dünya alimlərinin diqqətini avtomobil sənayesinə yönəltdi. Hələ
1859-cu ildə fransalı mühəndis Etyen
Le Nor avtomobillər üçün nəzərdə tu-

Avtomobillər artıq dünyanın aparıcı qüvvələrinin diqqət
mərkəzinə çevrilir və gündən-günə təkmilləşdirilirdi.
1886-cı ildə alman mühəndisi Daymlerin böyük zəhməti
bahasına ilk daxiliyanma mühərrikli avtomobil icad ediləndən
sonra bu işdə böyük perspektivlər görən alman milyonçusu
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tulmuş yeni tipli mühərrik hazırlamışdı və bu hadisədən sonra onun alman
həmkarı Klerk Nikolas həmin mühərriki
təkmilləşdirərək (1876) prinsipcə onu
bugünkü formaya saldı.

Eminel qızı Mersedesin şərəfinə yeni "özüyeriyən" sifariş verdi. İlk “Mersedes”in sürəti 13 km/s-dan artıq deyildi. Az sonra həmin firmanın dahilərindən biri olan Benssin sayəsində
(1909) həmin sürət 102 km/s-a çatdı.

maraqlı
Getdikcə aristokratlıq rəmzinə çevrilən
"özüyeriyən"lərə 1887-ci ildə türk sultanı
Əbdül Həmidin sifarişi ilə akkumulyator,
1895-ci ildə Mişel qardaşları tərəfindən
hava doldurulmuş rezin təkər və 1923-cü
ildə hidravlik əyləc sistemi tətbiq edildi.
Bu gün ABŞ-da və Avropanın 55 dövlətində 492 mln. avtomobil istehsal olunur
və onların dünyada ümumi sayı 1 milyardı
keçir.
Belə möhtəşəm "özüyeriyən"lər ordusunun müsbət keyfiyyətləri ilə yanaşı
mənfi xüsusiyyətləri də az deyildir.
Ətraf mühitin çirklənməsi, nahamar
yollarda nizamsız hərəkət edən avtomobillər insan həyatı üçün böyük təhlükə
törədir. Avtomobillər məişət həyatımıza
daxil olandan sonra yüksəksəviyyəli nəqliyyat yollarının çəkilməsi bizim əsas sosial qayğılarımızdan birinə çevrilmişdir.
Ancaq onu da qeyd edək ki, insanlar rahat yol haqqında hələ qədim zamanlardan
düşünməyə başlamışlar. Məsələn, hələ miladdan 312 il əvvəl Roma imperiyasında
düz, səliqəli yollar salınmışdır və həmin
yollardan bir hissəsinin Sezar Api Klavdi
adlandırılması da bizə məlumdur.
Əsrlər keçdikcə yollara daha çox diqqət
yetirilir, onların çəkilməsi adi iş sayılırdı.
Amma peşəkarcasına həyata keçirilməyən
bu iş həmişə müsbət nəticə vermirdi. Ona
görə də XVII əsrdə Fransa kralı IV Henrix
yolların və körpülərin tikintisi üçün ilk inşaat mühəndisləri korpusunu təşkil etdi.
Səliqəli yollar salındıqca onlarda nizamsız hərəkət problemi ortaya çıxmağa başladı. Bunu nəzərə alan Britaniya
parlamenti 1756-cı ildə London körpüsündə soltərəfli hərəkəti qanuniləşdirdi. Hətta bu qanunu pozan şəxs 1 funt
sterlinq məbləğində çərimə olunurdu.
Amma fransızlar sağtərəfli hərəkətə
üstünlük verərək 1798-ci ildən onu qanuniləşdirdilər.
Avtomobillər çoxaldıqca yalnız sol
və ya sağtərəfli hərəkətlərlə kifayətlənmək olmazdı. Yeni yol hərəkəti
qaydaları haqqında düşünmək lazım
idi. Belə bir düşünülmüş addım 1683cü il yanvarın 3-də rus çarı I Pyotr
tərifindən atıldı. Sürətli hərəkəti qadağan edən bu çar fərmanı 1828-ci il
Moskvada qəbul olunan digər fərmanla təkmilləşdirildi. Fərmana əsasən
sağtərəfli hərəkət, avtomobillərin
texniki vəziyyətinə nəzarət və nömrə
nişanlarının tətbiqi qaydaları qəbul
edildi.
Sonra polis tərəfindən hərəkətin jezl
ilə (1908-ci il, Peterburq) və hərəkətin ikirəngli (qırmızı, yaşıl svetoforla
nizamlanması (ABŞ, 1914-cü il)) kimi
mükəmməl yeniliklər baş verdi.
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maraqlı

Qəbul edilmiş qaydalar ayrı-ayrı ölkələrə aid olduğundan beynəlxalq
aləmdə bir effekt vermirdi. Bütün bunları
nəzərə alan dünyanın mütərəqqi adamları vahid qaydalar qəbul etmək üçün 1909cu ildə Paris şəhərinə toplaşdılar.
Bu mövzuda çağırılan ilk beynəlxalq
konfransda aşağıdakı qaydalar – avtomobillərin istismarı üçün beynəlxalq tədbirlər, yol nişanlarının tətbiqi, avtomobillərdə şassi nömrəsinin və istehsalçı firmanın
adının həkk edilməsi, sürücülərin yaşının
18-dən aşağı olmaması, sərhədlərin avtomobillə keçilməsi və 4 yol nişanı (yolayrıcı, şlaqbaum, nahamar yol, əyri yol) qəbul
olundu.
Yol hərəkəti qaydalarının qəbul edilməsi və onlara nəzarət məqsədilə SSRİ-də
1935-ci ildə Dövlət Avtomobil Müfəttişliyi
(DAM) yaradıldı, 1936-cı ilin 3 iyununda
isə onun ilk əsasnaməsi qəbul edildi.
Sonra, 1949-cu ildə Cenevrə və 1968ci ildə Vyana şəhərlərində yol hərəkəti
ilə bağlı beynəlxalq konvensiyalar qəbul
olunmuşdur. Bu konvensiyalara Hindistan və Yaponiyadan başqa əsas dövlətlər
qoşulmuşlar. SSRİ 1959-cu ildə, müstəqil
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Azərbaycan isə 1997-ci ildə həmin konvensiyalara qoşulmuşdur. Ölkəmiz beynəlxalq
konvensiyalarda qəbul edilən qaydalara
uyğun olaraq 1998-ci ildə “Yol hərəkəti
haqqında” qanunu da imzalamışdır.

Bütün bu qayda-qanunlara baxmayaraq, avtomobillərin insanlar üçün yaratdığı problemlər bitib-tükənmir.

sərgilər/təkliflər

Beynəlxalq
sərgilər

"Böyük İpək yolu – dostluq və qardaşlıq
yolu" beynəlxalq sərgisi keçiriləcək

Cari ilin 20-22 iyun tarixlərində Aşqabad şəhərində "Böyük İpək yolu –
dostluq və qardaşlıq yolu" beynəlxalq sərgisi keçiriləcək.
Sərgi ilə əlaqədar ətraflı məlumat almaq üçün aşağıdakı ünvana müraciət
etmək olar:
www.silkroad.com.tm

Barselona şəhərində Beynəlxalq Kimya
Sərgisi keçiriləcək

2-6 oktyabr 2017-ci il tarixlərində İspaniyanın Barselona şəhərində Beynəlxalq Kimya Sərgisi keçiriləcək.
Sərgidə iştirak etməkdə maraqlı olan sahibkarlar qeyd olunan keçiddən
istifadə edərək ətraflı məlumat əldə edə bilərlər.

"Drinktec 2017” sərgisi keçiriləcək

Cari ilin 11-15 sentyabr tarixlərində Almaniyanın Münxen şəhərində içki və maye qida sənayesi üzrə
dünyanın aparıcı ticarət sərgisi olan “Drinktec 2017” sərgisi keçiriləcək.
Dörd ildən bir keçirilən “Drinktec 2017” sərgisi dünya miqyasında bir nömrəli platforma sayılır. Tədbirdə istehsalçılar istehsal üçün son texnologiyaları, bütün növ içkilərin doldurulması və qablaşdırılması
– xammal və logistika həlləri daxil olmaqla məhsul və xidmətlərini nümayiş etdirirlər.
Maraqlananlar daha ətraflı məlumat almaq üçün aşağıda qeyd olunan əlaqə vasitələrindən istifadə
edə bilərlər:
Alman–Azərbaycan Xarici Ticarət Palatası
Tel.: +99412 4483995
E-poçt: mail@ahk-baku.de

8-ci Beynəlxalq Sənaye Sərgisi
“Innoprom” keçiriləcək

Cari ilin 10-13 iyul tarixlərində Yekaterinburq şəhərində 8-ci Beynəlxalq Sənaye Sərgisi “Innoprom”
keçiriləcək. Tədbirdə iştirakda maraqlı olan sahibkarlar aşağıda göstərilən əlaqə vasitələrindən istifadə edərək ətraflı məlumat əldə edə bilərlər:
Tel.: +7 495 981 50 00
E-poçt: bolduzeva@formika.ru; İnternet səhifə: www.innoprom.com
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Biznes təklifləri

“Made in World” şirkəti yerli
sahibkarlara əməkdaşlıq
təklif edir

“Made in World” onlayn portal, sərgilər, işgüzar
görüşlər və premium satış xidmətləri vasitəsilə
sahibkarların istehsal etdikləri məhsullarının
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında satışına dəstək
göstərən satış və marketinq şirkətidir.
Şirkətin “Online Marketing” portalı azərbaycanlı
sahibkarların öz məhsullarını reklam və təşviq
edə biləcəkləri nadir onlayn marketinq platformasıdır. Azərbaycanlı sahibkarlar digər ölkələrdə
satışla məşğul olan şirkətlərin məlumatlandırılması və birbaşa əlaqələrin qurulması üçün ödənişsiz qaydada portaldan qeydiyyatdan keçə və

məhsulları haqda məlumatları yükləyə bilərlər.
Bundan əlavə, “Made in World” dünyanın müxtəlif
yerlərində iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarına aid
işgüzar görüşlər və sərgilər təşkil edir. Bunlara
ərzaq sənayesi, səhiyyə, tikinti, avadanlıqlar istehsalı, dəb, mebel istehsalı və digərləri daxildir.
Əlavə məlumat almaq istəyən sahibkarlar qeyd
olunan əlaqə vasitələrindən istifadə edə bilərlər:
Tel.: (966) 11 402 9545
Faks: (966) 11 402 6233
E-poçt: info@madeinw.com

İranın “Dia Tejarat Bar” şirkəti
əməkdaşlıqda maraqlıdır

İranın “Dia Tejarat Bar” beynəlxalq ticarət şirkəti İranla əməkdaşlıqda maraqlı olan şirkətləri
əməkdaşlığa dəvət edir. Şirkət həmçinin məhsulların daşınması üçün əlavə logistik xidmətlər
təklif edir.

Əməkdaşlıqda maraqlı olan sahibkarlar göstərilən
əlaqə vasitələrindən istifadə edə bilərlər:
Əlaqəli şəxs: Əli Ağazadə
Tel.: +989112819184
E-mail: diatejarat@yahoo.com;
ali_aghazadeh1@yahoo.com

Batumi-Axalsixi yol layihəsində
Azərbaycan şirkətləri iştiraka dəvət olunur
Küveyt Fondunun krediti hesabına tikiləcək
Batumi-Axalsixi yol layihəsində Azərbaycan
şirkətləri iştiraka dəvət olunur. Layihədə iştirak

etməkdə maraqlı olan sahibkarlar qeyd olunan
keçiddən istifadə edərək ətraflı məlumat əldə
edə bilərlər.

“Ukrayna Maşınqayıranlar və
İşəgötürənlər Liqası Assosiasiyası”
əməkdaşlığa dəvət edir

“Ukrayna Maşınqayıranlar və İşəgötürənlər
Liqası Assosiasiyası”nın (Ukrmaşbud) əməkdaşlıq təklifləri daxil olmuşdur. Sözügedən
təkliflər barədə məlumat almaq üçün aşağıda

göstərilən əlaqə vasitələrindən istifadə edə
bilərsiniz:
Tel.: +380995578411
E-poçt: office@ukrmashbud.org.ua

“Amtek Trade” şirkəti kommersiya
təkliflərini elan edir
Ukraynanın “Amtek Trade” şirkəti kommersiya
təkliflərini sahibkarların diqqətinə çatdırır. Şirkətin
təklifləri aşağıdakı malları əhatə edir:

Maraqlananlar sözügedən təkliflər barədə ətraflı
məlumatı aşağıda göstərilən əlaqə vasitələrindən
istifadə edərək əldə edə bilərlər:

•
•
•

Tel.: +380674212210
E-poçt: alex.db@amtektrade.com

Toyuq əti və toyuq əti məhsulları;
Donuz əti və donuz əti məhsulları;
Mal əti və mal əti məhsulları.

“UKRZELENBUD” MMC yerli
sahibkarlarla əməkdaşlıqda maraqlıdır
Ukraynanın “UKRZELENBUD” MMC şirkəti əməkdaşlıq təklifini sahibkarların diqqətinə çatdırır. Maraqlananlar ətraflı məlumatı aşağıda göstərilən əlaqə

vasitələrindən istifadə edərək əldə edə bilərlər:
Tel.: +380991138440
E-poçt: zdravlyk@ukr.net
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“Kiçik qəhrəmanlar” rubrikamızın qonaqları ATİB İdarə
Heyəti sədrinin müavini Mürsəl Rüstəmovun 5 yaşındakı
əkiz oğlanları Rəşid və Mətindir.

Adın nədi?
Rəşid.
Atanın adı nədi?
Mürsəl .
Ananın adı nədi?
Zəhra.
Səncə, gözəl gün necə olur?
Mənim ad günüm günü.
İndi etmək istədiyin şey nədi?
İstəyirəm sürətli olum.
Hansı cizgi filminə baxırsan?
"Mauqli".
Hansı cizgi filminin qəhrəmanına
bənzəmək istəyirsən?
"Supermen".
Niyə? Supermenin nəyi yaxşıdı ki?
Çünki mənim kimidi.
Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən
Müəllim, həkim.
Ana və atan sənin uşağın olsa, onlara
nə demək istərdin?
Mən sizi çox istəyirəm, qucağımda gəzdirərəm.
Sənə atan, yoxsa anan daha çox vaxt
ayırır?
Mən atamnan yatıram, anamla da otururam.
Ata səni haraları gəzdirir? Haralara
aparır?
Hər yerşə.
Məsələn?
Maqazinlərə.
Əyləncə mərkəzlərinə getmisən?
Məsələn, "Megafun", "Happyland"?
Mən "Megafun"a getmişəm.
Böyüyəndə atan kimi olmaq istəyərsən, yoxsa anan kimi?

50 say 31 | EcoVision

kiçik dostlarla söhbət

Atam kimi.
Niyə?
Çünki axı kişi olmaq istəyirəm.
Bir gün səhər qalxırsan ki, böyümüsən. Qorxarsan?
Yox, sevinərəm.
Niyə? Böyümək istəyirsən?
Hə.
Səncə, uşaqlıq yaxşıdı, yoxsa böyük
olmaq?
Böyük olmaq.
Niyə?
Çünki axı mən tez böyümək istəyirəm.
Böyüyüb haralara getmək istəyirsən?
Hər yerə.
Tək getmək istəyirsən?
Tək gəzmək istəyirəm.
Səncə, ata və ana arasında nə fərq
var?
Ata gedir işə, anam da bizə yemək verir.
Ata yemək bişirmir bəs? Kömək etmir anaya?
Yox, bizdə ata yemək bişirə bilmir. Ana
bişirir.
Ananın hansı yeməyini xoşlayırsn?
Ət.
Necə bişirir əti?
Kabab kimi, kababı isə baba bişirir.
Həyətə düşüb oynayırsan?
Həə, dotslarımın yanına gedirəm.
Nə sürməyi xoşlayırsan?
Velosiped.
Sürə bilirsən? Yıxılmırsan?
Yıxılıram, amma ağlamıram.
Səncə, sən ağıllı uşaqsan, yoxsa ananı
incidən?
Yox, anamı incitmirəm.
Ananı qardaşın çox incidir, yoxsa sən?
Bilmirəm.

Ən çox ana sənə əsəbiləşir, yoxsa
qardaşına?
Bizim ikimizə.
Bəs ata?
Bizdə ata qışqırmır.
Ata işdən qayıdanda anadan şikayət
eləyirsən?
Aha, deyirəm, balaca vaxtımda da deyirdim.

Qardaşın ilə mübahisə edirsən?
Bir az dalaşırıq.
Bəs oyuncaqları dağıdanda kim yığışdırır?
Mən.
Bəs ən çox atanı istəyirsən, yoxsa
ananı?
Evimizdə yaşayan bütün adamları.

say 31 | EcoVision

51

kiçik dostlarla söhbət
Adını de.
Mətin.
Atanın və ananın adı nədi?
Zəhra və Mürsəl.
Səncə, gözəl gün necə olur?
Şaxta baba gələndə.
Niyə?
Hədiyyə verir, ona görə.
İndi etmək istədiyin şey nədi?
Pleysteyşn oynamaq.
Çox oynayırsan evdə?
Anamla oynayıram.
Hansı cizgi filmlərinə baxırsan?
"Superman", "Ninja".
Hansı olmaq istəyərsən: supermen,
yoxsa ninza?
Ninza.
Niyə?
Çünki xoşlayıram.
Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən?
Ninza.
Ana, ata sənin uşaqların olsaydılar,
neylərdin?
Qucağıma alardım.
Səninlə ata çox oynayır, yoxsa ana?
Anam.
Neynirsiz ana ilə?
Pleysteyşn oynayıram.
İstəyirsən ata hər gün səninlə olsun?
Hə.
Niyə?
Çünki güləşirik.
Kim yıxır: sən, yoxsa ata?
Ata.
Bir gün səhər qalxırsan ki, böyümüsən. Qorxarsan?
Sevinərəm.
Futbol oynamağı sevirsən, yoxsa velosiped sürməyi?
Velosiped.
Ata sizinlə futbol oynayır?
Yox.
Atanı çox istəyirsən, yoxsa ananı?
Ananı.
Bəs səncə, qardaşın kimi çox istəyir?
Papanı.
Ata yemək bişirib?
Yox.
Hansı meyvəni xoşlayırsan?
Alma, kivi, banan.
Anaya, ataya nə demək istərsən?
Heç nə.
Məktəbə getmək istəyirsən?
Hə.
Ata ilə gəzməyi xoşlayırsan, yoxsa
ana ilə?
Atam ilə.
Niyə?
Ata hər yerə aparır, həm də anamın maşını yoxdu. Anam evə yaxın yerlərə aparır
ancaq, ata isə uzağa sürür maşını.
Maşın sürmüsən heç atanın qucağında?
Yox, Rəşid sürüb, amma mən atam ilə
babanın maşınını sürmüşəm.
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Ad günləri siyahısı
İyul
B.e.

Sentyab
r

Avqust
Ç.

Ç.a.

C.a.

C.

Ş.

1
					
8
7
6
5
4
3
15
14
13
12
11
10
22
21
20
19
18
17
29
28
27
26
25
24
		
31

1

B.

B.e.

2

Ç.a.

Ç.

C.a.

C.

Ş.

B.

1

2

3

4

5

6

9

7

8

9

10

11

12

13

16

14

15

16

17

18

19

20

23

21

22

23

24

25

26

27

30

Selim Evsen

Star Public Transport
MMC

28

29

2

30

31

		

Müseyib Əliyev
AtaSığorta ASC

Ömer Dönməz

2

Seyfullah İlyas
Türk Hava Yolları

26

Mürsəl Rüstəmov
Pozitiv Consalting

7

27

R.İ.S.K. Elmi-İstehsalat
Şirkəti

Erinç Gür

16

18

Kamran Quliyev

Sumqayit Futbol Klubu
MMC

28

EGR Tekstil Seyahet Turizm
Nakliye Kargo Lojistik Inşaat
Ticaret Limited Şirkəti

5

11

6

12

18

13

19

20

25

26

2
5

6
7
9
10
11
21

54 say 30 | EcoVision

27

C.a.

C.

Ş.

1
7

2

8

3

14

9

15

10

21

16

22

17

28

23

29

24

30

B.

İsmail Şahin

Borusan Makina ve Güç
Sistemleri A.Ş.

Murat Yıldız Safer
Divan Express Hotel

Abdul Qurbanov

Ultra Techonologies

Erdinç Güzel

"Azərbaycan Koka Kola
Bottlers Ltd." MMC

Ç.

4

Anar Əligülov

Rauf Manafov
Yuni Servis MMC

“Anadolu Vizyonu Kurs
Destek Ve Turizm Sanayi
Ticaret Anonim Şirketi”nin
Azərbaycan Respublikasındakı
Nümayəndəliyi

B.e. Ç.a
.

Reha Altay

Mapet Mekanik

Emrah Tekdemir

Schneider Elektrik Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

Kaan Baş

Qafqaz Tikinti
Materialları A.Ş.

Ali İhsan Genç
Turquoise MMC

Taleh Kazımov
''PAŞA Bank'' ASC

Ahmet Erentok
AtaHoldinq ASC

Azərbaycanı tanıyaq

Zaqatala

Zaqatala rayonu Azərbaycan Respublikasının şimali-qərbində,
paytaxt Bakı şəhərindən 430 km məsafədə, Böyük Qafqaz sıra
dağlarının cənub ətəklərində, Qanıx-Əyriçay vadisində yerləşir.
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Z

aqatala sözünün yaranmasına dair (etimologiyaya görə)
bir neçə rəvayət vardır. Müasir Zaqatala adı Sakatala (Sak
düzü) adının dəyişilmiş formasıdır. M.ə. VII əsrin əvvəlində
sak tayfalarının Qafqaz Albaniyası ərazisində məskən salması ilə əlaqədar belə adlanmışdır.

Zaqatala ərazisinin təqribən yarısını meşələr tutur. Hələ 1929-cu
ildə Zaqatala və Balakən rayonlarının 25,2 hektar ərazisində Zaqatala dövlət təbiət qoruğu yaradılmışdır. Qoruğun ərazisinin dəniz
səviyyəsindən hündürlüyü 650-3646 m arasında dəyişir. Qorugda
10-a yaxın şəlalə və 15-17 sayda müxtəlif mineral bulaqlar var.
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R

ayonun flora və faunası da çoxnövlüyü - respublikada mövcud olan 340 quş
növündən 104-ü, 92 növ məməlidən 42-sinin olması ilə fərqlənir. 1000-ə qədər bitki növü, o cümlədən 50-yə qədər dərman bitkisi isə dərman bitkilərinin
tədarükü və emalı sənayesinin inkişafı üçün münbit bazadır.
Zaqatala maraqlı istirahət mənbəyi ola biləcək əvəzsiz təbiət guşələri - Qəbizdərə,
Honzoqor dağı, Xalaxı gölü, Moorcay, Malarasa aşırımı və s.ilə zəngindir.
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