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“AS Qrup İnvestment” şirkəti bu gün ölkənin və regionun 
ən iri, aparıcı devoloperlərindən biridir. Şirkətimizin missiyası 
ən son texnologiyalardan istifadə etməklə cəmiyyət üçün faydalı 
layihələri həyata keçirməkdir. Müvafiq idarəetmə, güclü müasir 
texniki baza və qabaqcıl dünya texnologiyalarının tətbiqi şirkə-
tin qısa müddət ərzində əldə etdiyi böyük uğurların əsasını təşkil 
edir. Buna görə də, həm Azərbaycanda, həm də digər ölkələrdə 
etibarlı biznes ortağı kimi tanınırıq. Bütün layihələr konsepsiya-
dan başlayaraq tamamlanmasına qədər “AS Qrup İnvestment”  
və onun törəmə şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir.

Azərbaycanın paytaxtında, müxtəlif rayonlarında, Gür-
cüstanda dəyəri milyonlarla ölçülən layihələr həyata keçiririk. 
Şirkətimiz qurulan gündən etibarən özünün 15 illik tarixi ərzin-
də ölkədə mövcud olan biznes şəraitdən faydalanaraq tədricən 
inkişaf edib, son illərdə Azəraycanda aparılan iqtisadi islahatlar 
sayəsində isə daha dinamik addımlarla irəliləyir. 

“AS Qrup İnvestment”in, onun törəmə şirkətlərinin, həmçi-
nin digər Azərbaycan şirkətlərinin nailiyyətləri Prezident İlham 
Əliyevin qeyri-neft sektorunun inkişafına ayırdığı diqqət və bu 
sahədə apardığı uğurlu siyasət nəticəsində əldə edilir. Azərbay-
can Prezidentinin son 15 ildə strateji inkişaf kursunun müvəf-
fəqiyyətlə həyata keçirilməsi nəticəsində iqtisadiyyatda yüksək 
inkişaf dinamikası qorunub saxlanılıb, mürəkkəb xarici risklər 
və çağırışlar şəraitində dayanıqlılıq və sabitlik nümayiş etdirilib, 
əhalinin həyat şəraiti daha da yaxşılaşdırılıb.  

Kənd təsərrüfatının inkişafına töhfəmiz
Bütün bu uğurlar statistik göstəricilərdə də öz ifadəsini tapıb. 

Belə ki, bu dövrdə ümumi daxili məhsul real ifadədə 3,2 dəfə, o 
cümlədən qeyri-neft sektoru 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,6 dəfə, 
tikinti 3,4 dəfə artıb, valyuta ehtiyatları 1,8 milyard dollardan 
(2004) 46 milyard dollara (2018) çatdırılıb, 15 il ərzində ölkə 
iqtisadiyyatına 250 milyard dollar investisiya qoyulub.

Şirkətlər üçün sərmayə qoyuluşu şərtləri maksimum sadələş-
dirilib və əlverişli şərait yaradılıb. Ölkə başçısının təşəbbüsü ilə 
yaradılmış şəraitdən istifadə edərək 3 yeni iri şirkət yaratdıq. 
Bunlardan biri Hövsanda yerləşən Abşeron Aqro Parkında 10 
hektar ərazidə istixanalar yaradaraq tərəvəz yetişdirilməsi ilə 
məşğul olan “AS Aqro” şirkətidir. Digəri 20 soyuduculu TIR 
ilə fəaliyyətə başlayan “Fresh Logistics” yükdaşıma şirkətidir 
ki, həm “AS Aqro”nun istehsal etdiyi məhsulların ölkədaxili və 
xaricinə daşınmasını, həmçinin digər yerli və xarici şirkətlərin 
məhsullarının ixracı və idxalını həyata keçirir. Üçüncü şirkət isə 

kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracatını həyata keçirən “Fresh 
Trade” şirkətidir. Bunlar sadəcə son 3 ildə kənd təsərrüfatı sahə-
sində yaratdığımız şirkətlərdir. 

«Qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılması ilə 
bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Prezidentinin 2016-
cı il 18 yanvar tarixli sərəncamında kənd təsərrüfatı və emal 
məhsullarına ixracla bağlı geriödəmə dəstəklərinin verilməsi, xa-
rici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkil edilməsi, “Made in Azer-
baijan” brendini xarici bazarlarda təşviq edir.

Ölkə rəhbərinin 1 mart 2016-cı il tarixli “Qeyri-neft məh-
sullarının ixracının təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” fər-
manı da sahibkarlığa dəstək istiqamətində mühüm addım olub, 
bununla ixrac məhsullarına ixrac təşviqinin maliyyələşdirilməsi 
və geriödəmə dəstəklərinin verilməsi mexanizmi yaradılıb. Bu 
sənədin sayəsində 2016-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublika-
sında istehsal olunan qeyri-neft məhsullarının ixracının təşviqi 
istiqamətində əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədini ön 
plana çəkir. 

Tikinti sektoruna milyonlarla investisiya  
cəlb etmişik

Dövlət tərəfindən göstərilən dəstəkdən stimul alaraq “AS 
Qrup İnvestment” ölkədə müxtəlif sektorlara investisiya yatırır 
və xarici investorları yatırımlar etməyə cəlb edir. Şirkət hazırda 
icra etdiyi Bakıdakı “Renessans Palace” premium yaşayış komp-
leksi, “Villa Siena” villalar kompleksi, Mingəçevirdəki “Park Re-
sidence” yaşayış kompleksi layihələrinə ümumilikdə 300 min 
dollar yatırım edib. 

“AS Qrup İnvestment» ötən müddətdə mülki və inzibati bi-
naların, həmçinin sənaye obyektlərinin tikintisini, infrastruktur 
layihələrini əhatə edən 40-dan çox layihəni uğurla reallaşdırıb.

Bütün bunlarla yanaşı, su-kanalizasiya sistemlərinin qurul-
ması, çirkab suların emalı üzrə qurğuların quraşdırılması la-
yihələrində “AS Qrup İnvestment”ə məxsus Yevlax dəmir-beton 
məhsulları mühüm rol oynayır. İndiyədək bu müəssisədə isteh-
sal olunan beton elementlər Azərbaycanın 20-dən çox rayonun-
da həyata keçirilən layihələrdə geniş tətbiq edilib.  

Qeyd olunan layihələrdən əlavə şirkətin içərisində “Amuse-
ment Park”, “Safari Park” kimi layihələrin olduğu ümumilikdə 
fizibiliti (reallaşdırma) mərhələsində olan 6 biznes planı möv-
cuddur. Bu layihələrin həyata keçirilməsi üçün Dubaydan, Do-
hadan olan tərəfdaşlarla 2 milyard dollara yaxın investisiya cəlb 
oluması ilə bağlı danışıqlar gedir.

UĞURLARA ÖLKƏMIZDƏ 
YARADILAN ƏLVERIŞLI BIZNES 

VƏ INVESTISIYA MÜHITI 
ŞƏRAITINDƏ NAIL OLMUŞUQ
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İnvestisiya cəlb edən şirkətdən, investisiya 
yatıran şirkətə çevrilmişik

Qürurla deyə bilərəm ki, artıq biz həmçinin investisiya cəlb 
edən şirkətdən, investisiya yatıran şirkətə çevrilmişik. 2011-ci 
ildən etibarən fəaliyyət coğrafiyamızı daha da genişləndirərək, 
Gürcüstana investisiya yatırmağımız da məhz bunun bariz ifa-
dəsidir. 2014-cü ildə “AS Qrup İnvestment” Tbilisi şəhərində 
regionun ən iri yaşayış kompleksinin – “Dirsi”nin tikintisinin 22 
binadan ibarət birinci mərhələsini yekunlaşdırıb. 

 “AS Qrup İnvestment”in strateji inkişaf planı yalnız Azər-
baycan və Gürcüstanla məhdudlaşmır. Hazırda Rusiya, Türkiyə, 
İran, Mərkəzi və Şərqi Avropa, Mərkəzi Asiya daşınmaz əmlak 
bazarları ətraflı araşdırılır, fəaliyyətimizin bu ölkələrə doğru ge-
nişləndirilməsi perspektivləri nəzərdən keçirilir.

Cənab Prezidentin etimadı: “Tərəqqi” medalı
Şübhəsiz ki, əldə olunan nailiyyətlərdə möhtərəm Prezi-

dent İlham Əliyevin özəl sektora, sahibkarlığa dəstək və qayğı-
sı böyük rol oynayıb. Ölkə başçısı bütün iş adamlarını daim öz 
yüksək diqqətində saxlayır və daim öz dəstəyini göstərir. Ötən 
il cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı 
ilə təltif olunmağım da bu diqqətin bariz nümunəsi, sözügedən 
istiqamətdə həyata keçirilən məqsədyönlü siyasətin davamıdır. 
Bu mükafat şəxsən məni bir sahibkar olaraq daha da ruhlandırıb, 
“AS Qrup İnvestment” olaraq çalışma dinamikamız, əzmimiz 
daha da artmışdır.

Şahin MÖVSÜMOV
“AS Qrup İnvestment” şirkətinin təsisçisi 
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Сибирь – ведь это не только тайга и Байкал, царство 
вечной мерзлоты и знаменитая железная дорога.

В этой части России, которая территориально 
сопоставима с такими крупными государствами, как Кана-
да и США, находятся крупные научно-исследовательские и 
образовательные центры и современные индустриальные 
города.

К примеру, Омск – 8-й по количеству населения город 
России, научный, промышленный и спортивный центр. Рас-
положенный на слиянии Иртыша и Оми, он является и важ-
ным транспортным узлом.

На слиянии двух рек
Годом основания Омска принято считать 1716 год. Хотя, 

конечно, здесь и раньше жили люди, как и в любом месте, 
 находящемся вблизи богатых рыбой рек.

В 1894 году тут было начато строительство Транссибир-
ской магистрали и железнодорожного моста через Иртыш.

Во время гражданской войны 1918-1920 годов город был 
столицей Белой России, что привело к концентрации воен-
ного, торгового и промышленного потенциала.

Новый этап в жизни омичей был связан с Великой Оте-
чественной войной, когда промышленность города выросла 

В ОМСК...  
            ЗА ТЕХНОЛОГИЯМИ

Для многих людей Сибирь обычно ассоциируется с несметными природными 
богатствами, строительством БАМа и суровыми климатическими условиями.  

А что если взглянуть на данный регион, минуя эти стереотипы? 
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более чем в 4 раза. В послевоенные же годы местные пред-
приятия перешли на производство гражданской продукции.

Богатая история пусть и молодого города прослежи-
вается и в его замечательной эклектичной архитектуре. 
Строгое здание Кадетского корпуса с выверенными ли-
ниями – типичный пример классицизма, богато декориро-
ванный Омский академический театр драмы – смешение 
классицизма и барокко, а пятиглавый Свято-Успенский 
собор, находящийся на Соборной площади, – это уже рус-
ско-византийский стиль.

Омск невозможно представить без мостов, которые гар-
монично вписываются в архитектуру города. А еще одной 
местной достопримечательностью является кирпичная по-
жарная каланча.

В Омске также очень много необычных уличных скуль-
птур. Например, памятник слесарю Степанычу – сантех-
нику с разводным ключом в руке, выглядывающему из люка 
канализации на улице Ленина или металлическая скульпту-
ра девушки Любы, установленная в память о рано скончав-
шейся жене сибирского генерал-губернатора Густава Гас-
форда. Но и это еще не все – в Омске вы встретите усатого 
городового, мчащегося коня с Дон Кихотом, философскую 
композицию «Весы бытия», а еще памятники великому 
постимпрессионисту Ван Гогу и даже… голливудскому  
актеру Рутгеру Хауэру.

Завод нового времени
А вот у индустриального Омска свои «достоприме-

чательности», к примеру, Омский завод смазочных ма-
териалов (ОЗСМ). Расположенный в получасе езды от 
центра города, он является одним из самых современных 
предприятий не только в России, но и на территории 
всего СНГ.

ОЗСМ принадлежит компании «Газпромнефть – сма-
зочные материалы» («Газпромнефть-СМ») – дочернему 
предприятию «Газпром нефти», специализирующемуся на 
производстве масел, смазок и присадок.

История завода берет начало с 1958 года. Тогда еще на 
территории Омского НПЗ начался выпуск нескольких видов 
продукции, в число которых входили дизельное, веретенное, 
машинное масла и автол. А в 2009 году для повышения эффек-
тивности технологических и бизнес-процессов предприятие 
выделилось в самостоятельное перспективное направление 
по производству смазочных материалов и вошло в состав но-
вой компании «Газпромнефть-СМ». C тех пор омский завод 
активно развивается и продолжает наращивать современные 
технологические мощности по выпуску товарной продукции 
премиального уровня. Так в 2012 году на ОЗСМ были вве-
дены в эксплуатацию комплекс фасовки масел и ключевые 
объекты первой очереди, где разместились современные 
мощности для производства тары и фасовки, склад сырья и 
готовой продукции, сверхсовременный резервуарный парк. 
А в 2014 году был запущен новый современный комплекс по 
приготовлению масел, который позволил предприятию су-
щественно повысить объемы производства.

Сегодня высокотехнологичное оборудование позволяет 
затаривать более 350 наименований смазочных материалов, 
а площадь склада предусматривает одновременное хранение 
до 8 тыс т продукции!

Основная задача «Газпромнефть-СМ» – к 2020 году 
стать одним из ведущих игроков на рынке смазочных мате-
риалов не только в РФ и в СНГ, но и во всей Восточной Евро-
пе, и главная роль в реализации данного плана принадлежит 
именно Омскому заводу смазочных материалов.

Территория производственной площадки «Газпром 
нефть» в Омске сразу поражает своими размерами –  
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это практически город в городе, где пе-
ремещение между зданием управления, 
цехами, столовой и прочими зонами 
осуществляется на транспортных сред-
ствах. Так как завод достаточно молодой, 
все оборудование здесь новое и, конеч-
но, соответствует требуемым междуна-
родным стандартам.

Данный завод рассчитан на произ-
водство до 300 тыс т продукции в год. Ас-
сортимент, выпускаемый ОЗСМ, вклю-
чает в себя широкий перечень моторных, 
трансмиссионных, индустриальных и су-
довых масел, смазок, присадок под брен-
дом Gazpromneft, которые пользуются 
спросом в сельском хозяйстве, железно-
дорожном транспорте, тяжелой промыш-
ленности, бытовой среде.

И конечно, говоря о продукции 
«Газпромнефть-СМ», нельзя не упомя-
нуть моторные масла G-Energy. Бренд 
премиум-класса предназначен для самых 
современных легковых автомобилей.  
Он одобрен такими мировыми авто-
гигантами, как VW, BMW, Renault, 
GM и другие. Кроме того, компа-
ния «Газпромнефть-СМ» выпускает 
специа лизированную линейку 100% 
синтетических масел G-Energy Racing, 
которые применяются в професси-
ональных гоночных автомобилях и 
спорткарах. Эти масла, не теряющие 
эксплуатационные свойства даже при 
максимальных нагрузках, успешно 
прошли испытание на прочность на са-
мых тяжелых гоночных трассах планеты.
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Технологии на службе
Однако реалии рынка масел таковы, что 

все производители используют похожие ком-
поненты, а разница же кроется в рецептуре, 
приготовлении и оборудовании. Поэтому на 
ОЗСМ первостепенное значение имеет ка-
чество выпускаемой продукции. Все площад-
ки – по блендингу, затариванию, хранению  
и отгрузке масел – отличаются высокой 
технологичностью и автоматизированным 
управлением.

Как нам рассказали на заводе, важной 
особенностью процесса блендинга на ОЗСМ 
являются самоочищающиеся трубопроводы, 
из которых с помощью специального порш-
ня под действием сжатого воздуха полностью 
выдавливаются остатки. Благодаря этому 
становится невозможным смешение разных товарных масел, 
что в свою очередь повышает качество производимой про-
дукции.

Автоматизированный процесс производства масел по-
зволяет также готовить продукцию с точностью до опре-
деленных граммов. В системе учитывается даже объем 
продукта, находящегося непосредственно в трубопроводе. 
Контроль количества изготовленной массы производится  
в мешалке, и если оно в точности соответствует заданным 
параметрам, то продукт отправляется в лабораторию, где 
проходит развернутый контроль по нескольким десяткам 
(более 30) показателей.

Роботизированные системы принимают участие на про-
тяжении всего процесса производства масел, благодаря чему 
исключены такие проблемы, как наличие негерметичных ка-
нистр, недолив и перелив масел в процессе затаривания, хи-
щение на производстве и многие другие. Компьютеризиро-
ванную технику мы встретили и на складе, где используется 

узкопроходная технология: роботизированные погрузчики 
устроены так, что оператор в кабине, получающий задание 
из центрального управления, поднимается вместе с поддо-
ном на уровень нужной полки. Следующее задание посту-
пит ему на дисплей, только когда он полностью выполнит 
текущее.

Таким образом, масла ОЗСМ, выпускаемые по самым 
высоким международным стандартам, соответствуют, а ино-
гда и превосходят показатели лучших зарубежных масел.  
А так как узнаваемость бренда почти всегда влечет за собой 
активность недобросовестных производителей, весь товар 
имеет максимально защищенную от подделок упаковку.

На повестке дня
Но в современном мире мало производить просто хо-

рошее масло. Потребителю нужна комплексная услуга по  
обслуживанию автомобиля. Эта концепция была сразу взята 
на вооружение «Газпромнефть-СМ», в результате чего воз-
ник международный проект G-Energy Service, представляю-
щий собой сеть независимых партнерских станций техниче-
ского обслуживания легковых автомобилей.

В 2017 году такая станция появилась и в Азербайджане –  
в Сумгайыте. Станция технического обслуживания (СТО) 
предлагает услуги по замене масла и технических жидкостей 
в автомобиле, а также мелкий слесарный ремонт. В ближай-
шие планы «Газпромнефть-СМ» входит подключение еще 
нескольких СТО к программе G-Energy Service в Азербай-
джане.

Продукция «Газпромнефть-СМ», поставляемая более 
чем в 70 стран мира, в нашей стране представлена обоими 
брендами компании – G-Energy и Gazpromneft.

Что касается планов на ближайший период, в 2019 году 
запланирован вывод на рынок Азербайджана новой линейки 
G-Energy Synthetic, которая производится на новейшем обо-
рудовании с использованием 100% собственных синтетиче-
ских масел G-Base. Данная линия покроет растущий спрос 
на доступные и эффективные продукты для современных 
легковых автомобилей.

Кямаля РАГИМОВА
Баку-Омск-Баку

•••
ПЕРВЫЕ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» В АЗЕРБАЙДЖАН  

БЫЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ  
В 2007 ГОДУ.

•••
ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

ВКЛЮЧАЕТ  
75 АССОРТИМЕНТНЫХ  

ПОЗИЦИЙ.
•••

РОСТ ПРОДАЖ В 2018 ГОДУ  
ПО СРАВНЕНИЮ С 2017 ГОДОМ СОСТАВИЛ 

ПРИМЕРНО 27%.
•••

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОСТАВОК  
В 2018 ГОДУ – 3 200 Т.

•••

ЦИФРЫ
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1. Путешествия с пользой
В 2019 году самореализация путешественников займет 

лидирующую позицию при выборе места отдыха. Больше 
половины (56%) опрошенных по всему миру ответили, что 
в путешествиях они приобрели бесценные навыки. Жела-
ние научиться чему-то новому во время поездки станет еще 
более распространенным, как и интерес к волонтерской  
деятельности и отдыху, совмещенному с обучением. Это ха-
рактерно для путешественников всех возрастов.

В частности, поколение Z (люди, родившиеся после 1995 
года) ценит практические навыки, полученные в путеше-
ствии, больше, чем диплом о высшем образовании. Сегод-
ня многие компании действительно все чаще интересуются 
кандидатами, которые получили бесценный опыт за преде-
лами классной комнаты или офиса. На сегодняшний день са-
мыми популярными поездками можно назвать путешествия 
с целью культурного обмена (согласно мнению 68% опро-

шенных), а также волонтерские поездки (54%) и работа  
за рубежом (52%).

ПУТЕШЕСТВИЯ –  
ТРЕНДЫ 2019

Компания Booking.com проанализировала более 163 млн отзывов гостей и провела 
исследование среди 21 500 путешественников из 29 стран, чтобы выявить  

основные тенденции в области путешествий на 2019 год.  
Так что же ждет трэвел-индустрию в ближайшем будущем?
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2. Проще – лучше

2019 год станет новым этапом в применении инноваций 
при планировании поездки. Путешественники не раз слыша-
ли об искусственном интеллекте, виртуальной реальности и 
распознавании речи. В будущем году появится возможность 
применить эти технологии на практике. Представьте, что 
можете открыть дверь в номер не с помощью ключа, а через 
приложение на смартфоне, получить персонализированные 
рекомендации для поездки от робота-консьержа, владеюще-
го вашим языком.

Тем не менее путешественники заинтересованы не в фу-
туристичных технологиях, а в тех, что сделают отдых ком-
фортнее, например, отслеживание багажа в режиме реально-
го времени через мобильное приложение (57%) и наличие 
одного приложения для планирования, бронирования и все-
го, что связано с путешествием (57%). В наступающем году 
сложнейшие алгоритмы будут отвечать за работу на первый 
взгляд простых технологий, тем самым повышая уровень 
уверенности и гибкости во время поездки. Кроме того, будет 
разработано больше технологий для планирования и подго-
товки к путешествию. Почти треть (31%) опрошенных со 
всего мира положительно относятся к идее появления до-
машнего «виртуального турагента», который будет отве-
чать на запросы о поездке. Одна пятая путешественников 
хотела бы использовать технологию дополненной реально-
сти, чтобы поближе познакомиться с тем или иным направ-
лением перед поездкой.

3. Новые открытия
В 2019 году НАСА приступит к строительству Лунной 

орбитальной платформы (открытие станции запланировано 
на 2022 год). Помимо этого, ожидаются и другие инвести-
ции в исследование космического пространства.

Человечество продолжит расширять границы путеше-
ствий: с учетом прогресса в области космических техно-
логий даже перспектива путешествия за пределы нашей 
планеты перестанет казаться сверхзадачей. Туристические 
компании будут инвестировать средства в развитие кос-
мического туризма, чтобы соответствовать требованиям 
клиентов, желающих открыть новые горизонты. Четверо 
из десяти опрошенных (40%) подтвердили, что мысль о 
будущих космических путешествиях кажется им захваты-
вающей, а часть респондентов рассматривает возможность 
такого туризма для себя (38%).

Пока подобный формат отдыха не стал реальностью, 
новый взгляд на путешествия приводит к стремлению ис-
следовать неизведанные места на Земле. Больше всего ре-
спондентов привлекает то, что не лежит на поверхности: 
60% опрошенных подтвердили, что хотели бы пожить под 
водой. Возможно, именно в 2019 году новые, прежде неве-
роятные виды домов для отпуска и отелей перестанут быть 
исключительно мечтой путешественника.

4. Индивидуальность – прежде всего

В 2019 году мы, вероятно, увидим стремительные  
изменения в отношении к путешествию как к продукту. 
Привычные путеводители уступят место емкому, макси-
мально актуальному контенту, который легко уместится в 
новостных лентах путешественников. Треть опрошенных 
(34%) хотели бы получать готовые персональные реко-
мендации о путешествиях, а 41% участников исследования 
хотели бы, чтобы туристические бренды внедряли такие 
технологии, как искусственный интеллект, и предлагали ва-
рианты на основе анализа прошлых путешествий. Больше 
половины (52%) респондентов заинтересованы в техноло-
гических инновациях в области путешествий (например, 
цифровых туристических гидах), которые помогут сде-
лать впечатления от поездки действительно уникальными. 
Спрос на персональные рекомендации, помогающие полу-
чить наилучшие впечатления от поездки, растет, и неуди-
вительно, если этим воспользуются производители каче-
ственного контента на тему путешествий.
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5.  Путешествия с вниманием  
к окружающим…

Глобальный интерес к таким социальным темам, как пра-
ва человека и равенство в сфере труда, не может не сказаться 
на тенденциях в сфере путешествий в 2019 году. Перед по-
ездкой путешественники будут еще более подробно изучать 
социальную, политическую и экологическую обстановку  
в потенциальном месте отдыха, прежде чем принять реше-
ние о том, куда отправиться. Сегодня почти половина ре-
спондентов (49%) считают наличие социальных проблем в 
той или иной точке земного шара важным фактором при вы-
боре направления для поездки. Больше половины опрошен-
ных (58%) отказываются от путешествия, если чувствуют, 
что оно может негативно сказаться на местных жителях.

6 …и к планете

Дискуссии вокруг использования одноразового пластика 
не утихают, в 2019 году вопросы экологии будут обсуждать-
ся еще активнее. Миллениалы и поколение Z будут искать 
экологичные варианты для путешествия, а владельцы жилья 
в свою очередь займутся переработкой пластиковых отходов 
и улучшением своей репутации как социально-ответствен-
ного бизнеса. Подавляющее большинство путешественни-
ков по всему миру (86%) утверждают, что будут посвящать 
время тому, чтобы снизить негативное влияние на окружа-
ющую среду во время поездки. Более трети опрошенных 
(37%) планирует очищать пляжи или другие туристические 
достопримечательности от пластика и прочего мусора.

У путешественников возникает все больше вопросов  
относительно экологичности выбранного ими направления, 
поэтому инвестиции в инициативы, направленные на под-
держку окружающей среды, неизбежны. Возможно, вскоре 
мы услышим о новых компаниях и предпринимателях, кото-
рые предложат принципиально иной подход к путешествиям 
и задействуют в своих решениях прогрессивные технологии.

7. Акцент на впечатлениях

Путешествия ради впечатлений – один из главных трен-
дов 2018 года, в этом году он станет еще более актуальным. 
Вопрос «чем заняться» станет таким же важным, как «куда 
поехать». Почти для 60% опрошенных впечатления оказа-
лись важнее материальных благ. Таким образом, в 2019 году 
путешественники будут заинтересованы в новых ощуще-
ниях, начиная с выбора жилья и питания и заканчивая шо-
пингом и посещением матча любимой спортивной команды.  
Основной целью поездки станет создание как можно боль-
шего числа радостных и приятных воспоминаний.

Наши будни полны повседневных хлопот, поэтому в 2019 
году 42% путешественников планируют отправиться туда, 
где смогут снова почувствовать себя детьми. Объекты раз-
мещения будут предлагать гостям больше веселых активно-
стей, таких как сухие бассейны и надувные замки для тех, кто 
хочет снова почувствовать себя ребенком.

8. Короткие поездки

Больше половины путешественников по всему миру 
(53%) отметили, что планируют совершить больше поездок 
на выходные в новом году. Предполагается, что путешествия 
станут более своеобразными и короткими. Здесь сработает 
принцип «меньше – лучше», так как путешественники будут 
подходить к вопросу построения маршрута поездки более 
обстоятельно.

Инновации затрагивают и транспорт: появляется все 
больше авиамаршрутов и лоукостеров, практика простой 
совместной аренды автомобилей также становится более по-
пулярной, а информация об общественном транспорте стала 
еще доступнее. Все это позволяет сделать непродолжитель-
ные поездки максимально комфортными и разнообразными. 
Рост интереса к необычным вариантам проживания также 
выступит залогом удовлетворения даже от самого непродол-
жительного отдыха.
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Edem Resort Medical & SPA является оздоровительным 
комплексом, расположенным на берегу живописного озера 
«Молодежь» вблизи древнего Львова.

Комплекс состоит из 88 комнат, 4 ресторанов, 5 конфе-
ренц-залов, клуба SPA, гольф-клуба, музея «Арт-космос», 
фруктовых садов, парков, пляжа, охотничьей территории.

Отельный комплекс входит в состав девяти лучших SPA 
и оздоровительных курортов мирового рейтинга междуна-
родного издания Total Escape.

Вы познакомитесь с превосходной природой Украины 
и красотой озера «Молодежь». В музее «Арт-космос» 
сможе те оценить шедевры современного искусства, отлично 
проведете время в гольф-клубе.

Любители кулинарии откроют для себя новые вкусы в 
рес торанах комплекса. Edem Resort Medical & SPA считается 
гармонией пространства, так как здесь вы можете отдохнуть 
как физически, так и морально. Если вы хотите позаботить-
ся о своем здоровье, специалисты Центра ознакомят вас со 
специальными длительными программами восстановления и 
детоксификации Detoks, Re-energy, Anti-stress SPA Weekend, 
Fithealth.

Генеральный менеджер отеля Алексей Вадимович по-
делился с нами тайнами энергичной и радостной жизни. 
Он утверждает, что для восстановления энергии одним из 
действенных методов является использование программы 
детоксификации медицинского оздоровительного центра. 
Программа Detoks очищает организм от накопившихся в 
нем в течение жизни токсинов. В результате единого под-
хода, объединяющего в себе диагностику и методы инди-
видуального лечения, организм омолаживается, улучшается 

кровообращение, нормализуется вес и восстанавливается 
энергия. Перед началом любой медицинской программы вас 
проконсультирует главврач Медицинского центра.

Санаторий предлагает гостям 18 видов лечебных про-
грамм. После напряженной трудовой недели волшебная 
3-дневная программа Re-energy придает человеку новые 
силы и энергию и при этом дарит незабываемые эмоции, 
отдых и восстановление. Разработанная для стремительно-
го омоложения, оживления организма, повышения энергии, 
программа Re-energy подходит для каждого, кто задумывает-
ся об омоложении и красоте.

Отметим, что медицинский центр в целях оказания ка-
чественных и индивидуальных услуг в течение дня обслужи-
вает только 15 человек.

Для гостей предоставлены в конюшнях отеля лошади для 
верховой езды и животные для охоты. Гости могут поохотить-
ся на территории охотничьих угодий в окрестностях отеля.

Здесь не надо никуда торопиться. Вы получите удоволь-
ствие от отдыха, а время остановится для вас. Edem Resort 
Medical & SPA располагается в лесной чаще и в достаточно 
спокойном месте.

В комплексе в зоне SPA имеются бассейн, тренажерный 
зал, римская сауна, русская баня, финская сауна, малый бас-
сейн с водным массажем, швейцарский душ, соляные комна-
ты. Одним словом, после тяжелой трудовой недели вы смо-
жете восстановить свою энергию в SPA-центре.

Отметим также, что Edem Resort & SPA является отелем 
14+, то есть в него не допускаются дети в возрасте младше 
14 лет. 

 

EDEM RESORT & SPA 
ПРОВЕЛ ИНФОТУР

Представитель ООО AtaTravel Диляра Заманова приняла участие в инфотуре, организованном  
5-звездочным отелем Edem Resort & SPA. Этот роскошный отель, расположенный в 26 км  

от исторического центра города Львов в Украине, оставит в вашей памяти  
незабываемые впечатления. Профессиональная команда отеля  

встретит вас тепло и дружелюбно.
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1. Комплексная экспертиза – главный  
рецепт успеха отельного digital-маркетинга 
в 2019 году

Именно этот тренд мы написали в первой пози-
ции, так как считаем, что он является основопола-
гающим, и на нем строятся все остальные тренды. 
Без комплексной экспертизы все написанное ниже 
не работает и не приносит прибыли. Контекстная 
реклама, SEO, SMM сами по себе не несут цен-
ности в продажах вашего объекта, если подряд-
чик не обладает знаниями в области экспертизы 
в вопросах отельного бизнеса. Начиная работать 
в digital-маркетинге, необходимо разрабатывать 
сразу комплексное видение проекта в отеле или 
санатории. Да, есть объекты, в которых не рабо-
тает контекстная реклама. Иногда отелю стоит 
отказаться от SMM. Но только опытный профиль-
ный подрядчик знает все нюансы для увеличения 
доходности. В обратном случае потеря бюджета 
абсолютно гарантирована.

Сегодня в digital-маркетинге для отелей появляется много тенденций.  
Некоторые из них внедряются и работают уже сейчас, 

другие только начинают доказывать свою 
высокую эффективность.

ТРЕНДЫ ОТЕЛЬНОГО 
МАРКЕТИНГА 2019 ГОДА



15

•маркетинг•

2. Мобилизация уже наступила

Пользователи все чаще используют смартфоны 
для покупок и бронирований. Кроме того, мобиль-
ные покупатели «взрослеют».

Вместе с мобильной коммерцией растут и тре-
бования покупателей. По мнению экспертов, мо-
бильные платформы нуждаются в постоянных до-
работках: необходимо уменьшать время загрузки, 
оптимизировать формы для заполнения и избав-
ляться от проблем с UX.

3. Видеомаркетинг

В прошлом году на этот тренд делались ставки 
как на один из перспективных. В 2019 году он об-
ретает лидирующие позиции. Об этом говорит и 
статистика, что, например, количество просмот-
ров прямых эфиров в Facebook в 3 раза превышает 
охват традиционных публикаций.

Почему этот тренд станет популярным? Даже 
длительность голливудских фильмов за последние 
несколько лет выросла в среднем на 10 минут. Со-
гласно внутренним исследованиям Google, в сред-
нем рекламу на YouTube смотрят 2 минуты. Го-
стям необходимо подтверждение обещаний отеля. 
Люди больше не верят красивым текстам и фото-
графиям на сайте. Они хотят видеть соответствие 
своих ожиданий тому, что вы предлагаете. Исто-
рии брендов станут динамичнее, в них будет боль-
ше картинок, движения, звуков, но меньше слов.

4. SEO: по-прежнему работающий тренд, но 
с новыми инструментами

Все так же в тренде контент: регулярно обнов-
ляемый, уникальный и релевантный для гостя. 
Также SEO хорошо работает в связке с SMM. По-
сетители с соцсетей, приходя к вам на сайт, улуч-
шают его профиль в глазах поисковых систем. 
Google и Яндекс поднимают сайт выше, так как по-
нимают, что страницы являются интересными для 
пользователя. Также с помощью дополнительного 
трафика поисковые системы могут лучше просчи-
тать поведенческие факторы и улучшить позиции 
сайта по ключевым запросам. Кроме того, SEO 
должно учитывать «перестройку» контента под 
голосовые запросы. Так как сегодня уже 71% поль-
зователей мобильных устройств предпочитают 
голосовые ассистенты традиционным поисковым 
системам.

SEO живет и прощаться с ним рано, но нужно 
правильно его применять.

5. SMM. Facebook Zero

Facebook Zero – термин, который в полной 
мере характеризует ситуацию с социальными  
сетями сегодня. Органические охваты постов 
бизнес-страниц в Facebook достигли критически 
низкого уровня. Фактически для многих страниц 
органический охват сейчас находится на печально 
известном уровне Facebook Zero. Если вы не пла-
тите, это так. По-прежнему платное продвижение 
постов работает на увеличение количества под-
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писчиков в группе, а также на трафик на сайт. Так 
же, как и говорили ранее, SMM хорошо работает 
в связке с SEO. В рамках SEO-продвижения уже 
на 1-2 месяце работ формируется список важных/
приоритетных целей + настраивается электронная 
коммерция. Эти работы помогают SMM и другим 
каналам видеть фактические результаты. В рам-
ках SEO-продвижения формируется семантиче-
ское ядро (подбираются группы ключевых слов), 
и создаются профильные страницы на сайте. Они  
отлично подходят и под нужды SMM. Но опять-та-
ки для этого нужна экспертиза и комплексное ви-
дение проекта.

Среди бесплатных методов для достижения 
больших охватов и уровня вовлеченности мы ре-
комендуем создавать опросы, добавлять видео, 
проводить прямые трансляции из отеля, делать 
ставку на пользовательский контент. Социальные 
сети – отличный канал для коммуникации с го-
стем, поэтому используйте его в полной мере для 
этого. Также, например, Messenger станет одной из 
точек обслуживания гостей, учитывая их зап росы. 
В том числе и по бронированию. Таким образом, 
ситуация с Facebook на 2019 год выглядит так:  
с одной стороны, органические охваты па дают, 
но с другой – соцсети остаются работающим ка-
налом коммуникации. Также для рекламодателей 
представлены широкие возможности по рекла-
ме в Facebook через различные каналы размеще-
ния в экосистеме Facebook, включая Instagram, 
Messenger и WhatsApp.

6. SMM. Истории как канал вовлечения 
гостей

Социальная сеть Instagram достигла отметки 
в 1 млрд пользователей. И что еще более важно, 
сейчас около 400 млн активных пользователей 
ежедневно смотрят истории. В 2019 году мы также 
ожидаем больше рекламы в Instagram, в частности 
в рамках Stories, поскольку именно здесь пользо-
ватели проводят больше всего времени. Согласно 
последним исследованиям Facebook (3 квартал 
2018 года), формат «Истории» генерирует 25% 
всех доходов от рекламы в Instagram. А поскольку 

Instagram сейчас представляет 16% всех доходов 
Facebook, ситуация очевидна.

И еще одна новость для выводов: Microsoft, ко-
торая купила Linkedin, недавно объявила о появ-
лении аналогичной функции, которая называется 
Student Voices. Да, истории на Linkedin. Теперь вы 
понимаете, что диктуют тренды.

И как вывод: еще в сентябре TripAdvisor пред-
ставили концепцию своего развития, согласно ко-
торой они хотят мигрировать в сторону социаль-
ной сети. Это поможет вовлечь пользователей, 
увеличить охваты и привлечь новых рекламодате-
лей.

7. Голосовой поиск
Голосовой поиск быстро набирает популяр-

ность. Уже к 2020 году 30% сессий в браузере будут 
происходить через голосовых помощников. Среди 
драйверов роста – распространение голосовых  
ассистентов в мобильных, бурная динамика про-
даж «умных колонок», появление бытовой техни-
ки с голосовым управлением вроде холодильников 
Samsung Family Hub.

По мере воплощения этих прогнозов мар-
кетологи неизбежно начнут оптимизировать  
онлайн-контент под голосовой поиск, который 
сильно отличается от традиционного. Голосовые 
запросы формулируются более свободно, чем пе-
чатные, а их средняя длина примерно вдвое боль-
ше: с 1-3 слов в печатном поиске она вырастает до 
3-5 слов в голосовом. «Перестройка» контента 
под голос может стать одним из главных трендов 
следующего года.

8. Контекстная реклама
Доля контекста в интернет-рекламе составляет 

65%. Мобильная реклама в 2016 году выросла на 
86%, в 2017 году – на 44%. Рекламные бюджеты 
в гостиничном и туристическом бизнесе растут. 
Конкуренция стремительно идет вверх. А это зна-
чит, что ведение эффективной контекстной рекла-
мы сегодня требует опыта и умелых рук. Начиная 
работать с подрядчиком, уточняйте, есть ли у него 
опыт в гостиничном и туристическом бизнесе, 
смотрите кейсы. Экспертиза сегодня на первом 
месте.
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9. PR

С каждым годом бюджеты на контекстную  
рекламу и другие инструменты digital-маркетин-
га достигают критически высоких отметок. Кон-
куренция и борьба за гостя возрастают. Поэтому  
сегодня PR – один из работающих инструментов 
по построению имиджа и репутации вашего брен-
да. А также пиар – это построение коммуникатив-
ного поля с вашей целевой аудиторией. Инстру-
менты PR выбираются исходя из бизнес-целей  
и стратегии. Например, часто большее количество 
отелей хотят работать с блогерами, думая, что 
это принесет стабильно высокий поток гостей.  
Но, увы, иногда это бесполезный метод, который 
работает только неделю после выхода обзора,  
привлекая 1-2 гостей.

К PR-активностям мы относим и актуальный 
для отелей инструмент email-маркетинг.

10. Посчитать все. Аналитика  
в digital-маркетинге

Сегодня на каждом из этапов digital-маркетинга 
вы должны понимать принципиальные моменты: 
сколько стоит ваш гость, пришедший из интерне-
та, сколько можно заработать и при каких вложе-
ниях, насколько рентабельный каждый из каналов 
продвижения. Настройка аналитики – первооче-
редный этап работы с подрядчиком. Тогда вы буде-
те видеть результат работы по контекстной рекла-
ме, по SEO и по другим позициям продвижения. 
Аналитика исключит возможность неэффектив-
ной работы и слива бюджета.

11. Google как сайт отзывов
Согласно последнему ежегодному исследова-

нию отелей, проведенному компанией Revinate 
в 2018 году, Google в настоящее время является 
вторым сайтом отзывов об отелях во всем мире. 
Он находится прямо за Booking.com и опередил 
TripAdvisor и Facebook, которые вошли в этот 
топ-4. Еще в 2010 году многие эксперты отрас-
ли говорили, что Google в конечном итоге станет 
полноценным онлайн-туристическим агентством: 
от поиска авиабилетов до карт и мобильного при-
ложения Google Trip. Это особенно актуально для 
поиска отелей.

12. Performance-контент
Заключительный тренд, который влияет на все 

остальные тренды, формируя их. Performance-кон-
тент представляет собой стратегию контент-мар-
кетинга, разработанную под разные группы целе-
вой аудитории. Также важно, разрабатывая вашу 
стратегию коммуникации, вы понимаете, что ее 
распространение предусматривает наличие раз-
ных каналов: рассылки, СМИ, социальные сети, 
участие в конкурсах. Поэтому формула правиль-
ной стратегии контент-маркетинга выглядит так: 
определение групп ЦА + определение каналов 
коммуникации с гостем = разработка стратегии.

Выводы
Digital-среда сильно изменилась, увеличилась 

динамика роста изменений. Рынок отельно-тури-
стического бизнеса становится высококонкурент-
ным, интернет-реклама растет, бесплатные мето-
ды продвижения работают все хуже. Поэтому на 
сегодняшний день важна экспертиза подрядчика, 
с которым вы работаете в digital-маркетинге, его 
умение представить и внедрить стратегию.
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KOB və Startaplar
Məcəlləyə daxil edilən yeni bir anlayış KOB klaster şirkəti və 

KOB klasterinin iştirakçısı ilə əlaqəli anlayışlardır. KOB klaster 
şirkəti –Vergilər Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş meyarlara 
cavab verən Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyi KOB klaster şirkətinin şəhadətnaməsi verdiyi 
hüquqi şəxsdir. KOB klasterinin iştirakçısı isə KOB klasterində 
fəaliyyət göstərmək üçün KOB klaster şirkəti ilə müqavilə bağ-
lamış Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi tərəfindən KOB 
klasterinin iştirakçısı şəhadətnaməsi verilmiş hüquqi və ya fiziki 
şəxsdir.

KOB klaster şirkətləri KOB klaster şirkətlərinin reyestrinə 
daxil edildiyi tarixdən (i) KOB klaster fəaliyyətində təqdim etdiyi 
mal (iş, xidmət) üzrə əldə etdiyi gəlirin kapital xarakterli xərclərin çə-
kilməsinə yönəldilən hissəsi – yeddi il müddətinə gəlir vergisindən, 
(ii) fəaliyyətində istifadə olunan əmlaklara görə əmlak vergisin-
dən, (iii) klaster fəaliyyətində istifadə olunan torpaqlara görə 
torpaq vergisindən, və (iv) istehsal və emal məqsədilə texnika, 
texnoloji avadanlıq, və qurğularının idxalı ƏDV-dən, azad edilir.

Digər yenilik isə “Startap” şəhadətnaməsinin verilməsi ilə 
əlaqəlidir. Startap – innovativ təşəbbüsə əsaslanaraq həyata keçi-
rilən, Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən ediləcək meyarlara 
cavab verən və Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi tərəfin-
dən “Startap” şəhadətnaməsi verilmiş şəxslərin həyata keçirdiyi 
sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir. Mikro və ya kiçik sahibkarlıq 
subyekti “Startap” şəhadətnaməsini aldığı tarixdən innovasiya 
fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir və ya mənfəəti üç il müddətinə 
vergidən azad olunur.

Fiziki Şəxslərin Gəlir Vergisi
Məcəlləyə edilən daha bir dəyişiklik isə fiziki şəxslərin 

muzdlu işdən aylıq gəlirlərindən verginin məbləği ilə əlaqəlidir. 
Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna 
aid edilən vergi ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslərin muzdlu iş-
dən aylıq gəlirlərindən vergi 2019-cu il yanvarın 1-dən yeddi il 
müddətində aşağıdakı cədvələ uyğun olaraq tutulur:

Aylıq Gəlir Məbləği Verginin Dərəcəsi

8.000 manatadək Sıfır faiz

8.000 manatdan çox olduqda 8.000 manatdan çox olan  
məbləğin 14 faizi

Məcəlləyə edilən dəyişiklikdən öncə qeyri-sahibkarlıq fəa-
liyyəti üzrə illik gəlir 30.000 manatadək olduqda 14 faiz, 30.000 
manatdan çox olduqda isə 4.200 manat və 30.000 manatdan çox 
olan məbləğin isə 25 faizi vergi tutulurdu. Dəyişikliyə görə isə 
qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirdən 14 faiz dərəcə ilə 
vergi tutulur.

Qəbul edilən yeni dəyişikliyə əsasən, fiziki şəxslərin (KOB 
və Startaplara aid azadolmalardan əlavə) aşağıdakı gəlirləri gəlir 
vergisindən azaddır:

• pərakəndə satış qaydasında malların satışının həyata keçi-
rilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyə-
ti ilə məşğul olan fərdi sahibkar tərəfindən büdcəyə ödənil-
məli olan gəlir vergisinin məbləği 2019-cu il yanvarın 1-dən 
üç il müddətinə POS-terminal vasitəsilə nağdsız qaydada 
aparılan ödənişlərin ümumi gəlirdəki xüsusi çəkisinə uyğun 
müəyyən edilən verginin 25 faizi həcmində;

• qanuna uyğun olaraq dövlət büdcəsinə olan vergi borcları-
nın silinməsindən əldə olunan gəlir;

• maliyyə bazarlarına nəzarət orqanında qeydiyyatdan keç-
miş lotereyalardan pul şəklində əldə edilən uduşların on 
manatadək olan hissəsi;

• vergi ödəyicisinin azı üç il ərzində mülkiyyətində olan işti-
rak payının və ya səhmin təqdim edilməsindən əldə olunan 
gəlirlərinin 50 faizi;

• Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu tərəfindən ödənilən 
maddi yardım (dəstək);

VERGI YENILIKLƏRI
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında 30 noyabr 2018-ci il,  

1356-VQD saylı Qanun qəbul edilmişdir. Qanun 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə  
minmişdir və onunla Vergi Məcəlləsinə əsaslı dəyişikliklər edilmişdir

Mehri RZAYEVA  
Hüquqşünas BM Morrison Partners  
MRzayeva@bmlawaz.com
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• İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən zəmanət 
verilmiş kredit üzrə ödəniş edilməsi hallarında borcalan-
ların borclarının ödənilməsinin nəticəsi kimi əldə edilən 
gəlirləri;

• mikro sahibkarlıq subyekti olan fərdi sahibkarların sahib-
karlıq fəaliyyətindən gəlirinin 75 faizi; və

• Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin haqqı 
ödənilən ictimai işlərə cəlb etdiyi işçilərinin bu fəaliyyətlə 
əlaqədar gəlirləri.

Sığorta
Məcburi dövlət sosial sığorta haqlarından neft-qaz sahəsin-

də fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən sığor-
taedənlərdə işləyənlərə münasibətdə sosial sığorta haqqı dərəcə-
sinin aylıq gəlir məbləği 200 manatadək olarsa, işçi üzrə üç faiz, 
işəgötürən üzrə 22 faiz, aylıq gəlir məbləği 200 manatdan çox 
olduqda isə işçi üzrə üç faiz və 200 manatdan yuxarı olan hissəsi-
nin on faizi, işəgötürən üzrə isə 200 manat üzrə 22 faiz, 200 ma-
natdan artıq olan hissə üzrə isə 15 faiz məbləğində ödəniləcək.

1 yanvar 2019-cu il tarixdən etibarən təsərrüfat subyektlə-
rinə məxsus sığortalanmış (təkrarsığortalanmış) əsas vəsaitlər 
barədə dövlət sosial sığortası (və işsizlikdən sığorta) üzrə hesa-
batlar rüb bitdikdən sonra növbəti ayın 20-dək Vergilər Nazirli-
yinə təqdim ediləcək.

Sadələşdirilmiş Vergi
Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklərdən sonra həmin şəxslərin sa-

dələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur:
• işçi sayı on nəfərdən çox olan istehsal fəaliyyətini həyata 

keçirən şəxslər;
• topdansatış ticarət fəaliyyəti qaydasında malların təqdim 

edilməsini həyata keçirən şəxslər;
• vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxs-

lərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin 
göstərilməsini həyata keçirən şəxslər;

• qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmu-
latlarının, habelə almazın (emal olunmuş, çeşidlənmiş, çər-
çivəyə salınmış və bərkidilmiş və emal olunmamış, çeşid-
lənməmiş, çərçivəyə salınmamış və bərkidilməmiş almaz) 
satışını həyata keçirən şəxslər;

• xəz-dəri məmulatlarının satışını həyata keçirən şəxslər; və
• bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan və icbari sığorta 

müqavilələri üzrə xidmət göstərən şəxslər istisna olmaqla, 
lisenziya tələb olunan fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxslər.

Yuxarıda göstərilən fəaliyyət növləri istisna olmaqla, xidmət 
sahələri üzrə sadələşdirilmiş vergi bu verginin ödəyicilərinin 
malların təqdim edilməsindən, işlərin görülməsindən, xidmətlə-
rin göstərilməsindən əldə etdiyi vəsaitin məbləğindən (ümumi 
hasilatının həcmindən) və satışdankənar gəlirlərdən vahid vergi 
dərəcəsi ilə yəni, iki faiz dərəcəsi ilə hesablanacaqdır. Dəyişiklik-
dən əvvəl isə sadələşdirilmiş vergi regionlar üzrə iki faiz (sahib-
karlığını yalnız region üzrə həyata keçirildiyi halda), Bakı şəhəri 
üzrə isə dörd faiz dərəcə ilə hesablanırdı.

Maliyyə Sanksiyaları
Qəbul edilən dəyişikliklərdə vergi hüquqpozmalarına görə 

yeni maliyyə sanksiyaları da tətbiq ediləcək. Elektron qaimə-fak-
tura və ya elektron vergi hesab-fakturası təqdim edilməli oldu-

ğu halda malların elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi 
hesab-fakturası verilmədən təqdim edilməsinə görə – malları 
təqdim edən şəxsə təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol 
verdikdə təqdim edilmiş malların satış qiymətinin on faizi, ikin-
ci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə  
40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Aksiz markası ilə markalanmalı olan malların belə marka 
olmadan, habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı malların 
məcburi nişanlama ilə nişanlanmadan satılmasına, satış məqsədi 
ilə saxlanılmasına, istehsal binasının hüdudlarından kənara bu-
raxılmasına görə təqvim ili ərzində belə hallara birinci dəfə yol 
verildikdə həmin malların bazar qiyməti ilə dəyərinin bir misli, 
təqvim ili ərzində belə hallara iki və daha çox dəfə yol verildikdə 
iki misli məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Aşağıda göstərilən mallar aksizli mallar hesab edilir və aşağı-
dakı aksiz dərəcələri tətbiq edilir:

• alkoqollu energetik içkilər – hər litrinə 2,0 manat;
• alkoqolsuz energetik içkilər – hər litrinə 3,0 manat;
• siqarlar, o cümlədən ucları kəsilən siqarlar – hər bir ədədinə 

1,0 manat; 
• elektron siqaretlər üçün maye – hər litrinə 20,0 manat.
Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş vergi güzəşt və aza-

dolmalarını əldə edən şəxslər tərəfindən vergidən azad olunan 
gəlirlərin bəyan edilməməsinə və ya azaldılmasına görə vergi 
ödəyicisinə bəyan edilməmiş və ya azaldılmış gəlirin (xərclər 
çıxılmadan) altı faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Vergi Məcəlləsinə dəyişiklikdən öncə Əmək Məcəlləsində 
nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi (kontraktı) bağ-
lamadan işəgötürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin 
(xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların 
gəlirlərinin gizlədilməsinə (azaldılmasına) şərait yaradıldığına 
görə işəgötürənə hər bir belə şəxs üzrə 1.000 manat məbləğində 
maliyyə sanksiyası tətbiq edilirdi. Dəyişikliyə görə isə bu məbləğ 
hər bir belə şəxs üzrə təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol 
verdikdə 2.000 manat, ikinci dəfə yol verdikdə 4.000 manat, üç 
və daha çox dəfə yol verdikdə 6.000 manat məbləğində maliyyə 
sanksiyası ilə əvəz edilib.

Səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi 
ödəyicisinə məxsus pul vəsaitlərinin uçotdan yayındırılmasına görə, 
Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərin və xərc-
lərin uçotu aparılmadıqda, habelə vergi ödəyicisinin sahibliyin-
də olan malların alışını təsdiq edən elektron qaimə-faktura və 
ya elektron vergi hesab-faktura, alış aktları, idxal mallarına mü-
nasibətdə idxal gömrük bəyannaməsi, həmin mallar vergi ödə-
yicisinin özü tərəfindən istehsal edildikdə isə iqtisadi fəaliyyət 
sahələri üzrə vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin 
uçotunun aparılması qaydalarına əsasən tərtib edilən sənədlər-
dən ən azı biri olmadıqda aşağıdakı sanksiyalar tətbiq edilir:

• pul vəsaitinin 1.000 manatdan çox olan məbləğdə uçotdan 
gizlədilməsinə və ya uçota alınmamasına görə – 1.000 ma-
natdan çox olan hissəsinin on faizi, və

• təqvim ili ərzində belə hala təkrar yol verdikdə 1.000 ma-
natdan çox olan hissəsinin 20 faizi miqdarında maliyyə 
sanksiyası tətbiq ediləcək.
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Contribution to the Development  
of Trade and Economic Relations

H.E. Mohamed Ahmed Hamel Alqubaisi
Ambassador of the United Arab Emirates
to the Republic of Azerbaijan

– How good was this year in the economic life of the 
UAE?

– This year, the United Arab Emirates made a great 
achievement: my country ranked first globally in the Global 
Passport Power Rank 2018, making the Emirati passport the 
strongest in the world.  The UAE ranked 1st regionally and 6th 
globally in the e-Participation index. The economic prospects 
of the UAE are bright. Our Government keeps making busi-
ness-friendly reforms, which play a significant role in the coun-
try’s progressive and sustainable development. 

– One of the most important characteristics of bilater-
al relations between countries is the level of trade volume. 
What is the level of trade between the UAE and Azerbaijan 
today? 

– Bilateral relations between the United Arab Emirates and 
the Republic of Azerbaijan are based on friendship strongly 
existing between our Rulers, Governments and peoples. This 
forms reliable partnership between our countries. In general, 
the development of the trade relations is one of the priorities 
of our economic cooperation. For this purpose, in May, 2017 
I initiated the UAE-Azerbaijan Trade Majlis. Eversince there 
has been big progress in the bilateral non-oil trade relations be-
tween the United Arab Emirates and Azerbaijan. Last month 
we together with our partners celebrated the Majlis’ Third 
Meeting.  We had 9 partners upon launching this activity, and 
34 partners joined us for our third meeting.

– In which areas of the economy, in your opinion, it is 
possible to deepen the cooperation?

– The cooperation mostly in agriculture, investing in real 
estate and services such as hospitality is highly promising. 
I’d like to underline that business conditions provided by the 
country’s President His Highness Mr.Ilham Aliyev make it fa-

vorable for the foreign investors to come and do business here. 
Nearly 300 companies based on UAE investments operate in 
Azerbaijan. On the other hand, the Intergovernmental Com-
mission in Economy, Trade and Technical Cooperation plays 
an advantageous role in this regards. 

– How do you assess the level of tourist interaction be-
tween our countries?

– The sharp increase of the tourist inflow from the UAE to 
Azerbaijan is the fruitful result of the cooperation and first of 
all, brotherly relations between our countries. The factors such 
as the short distance between our countries, similar traditions 
and the visa facilitation, no doubt, have established strong ties 
between our countries. As the Ambassador, I exert all nec-
essary efforts to enhance relations between my country and 
Azerbaijan and bring them to the highest level. Our Embassy 
promotes for Azerbaijan among the Emiratis.  We continue to 
do our best to build up a brilliant model of friendship together 
with our Azerbaijani friends.

– How do you see cooperation between Azerbaijan and 
the United Arab Emirates in 2019 and, in general, in the 
future?

– Both the United Arab Emirates and Azerbaijan see  
a special significance in the bonds between the two countries. 
We cooperate not only at the bilateral level, but also within 
the framework of international organizations. This year Eti-
had Airways, the second-largest airline company in the United 
Arab Emirates, launched direct flights between Abu Dhabi and 
Baku. Azerbaijani Trade Representative operates in the UAE. 
We also witness a lot of other telling examples, which antici-
pate the development of our relations over the coming year.  
I seize this opportunity to wish sustainable development and 
prosperity to the Azerbaijani people. 
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İlin Holdinqi

Fərqli sektorlarda fəaliyyət göstərən şirkətləri tərkibində 
birləşdirərək ölkə iqtisadiyyatına töhfə verməklə yanaşı min-
dən artıq təhsilli insana iş imkanları yaradan, fəaliyyət göstər-
diyi sektorlarda lider olmağı hədəf seçən, “Modern Group 
of Companies”, istehsalatın keyfiyyətinin artırılması, xidmət 
səviyyəsinin yüksəldilməsi, dünyanın tanınmış şirkətləri ilə 
uğurlu əməkdaşlığın təmini və ümumilikdə gələcək planlarını 
həyata keçirmək üçün daxili müştəri məmnuniyyətinə xüsusi 
önəm verir. 

“Modern Group of Companies” MMC-nin rəhbəri Anar 
Bayramov ilə müsahibəni təqdim edirik. 

– Anar bəy, “Modern Group of Companies” MMC-ni 
və qurumun bu il üçün əldə etdiklərini necə xarakterizə 
edərdiniz? 

– “Modern Group of Companies” MMC-yə daxil olan 
şirkətlər tamamilə fərqli sahələri əhatə edir. Avtomobil sek-
torundan tutmuş kənd təsərrüfatı, səhiyyə və s. kimi sahələri 
sadalaya bilərik. “Modern Group of Companies” MMC əv-
vəldən portfelində əsasən iddialı biznesləri saxlayır. Yəni qru-
pun portfelinə daxil olan şirkətlər öz sahəsinin əsas oyunçu-
ları və kifayət qədər rəqabətə davamlı şirkətlər olub. Bu bizim 
əsas prinsiplərimizdən biridir. 2018-ci ildən danışdıqda isə 
bu ili biz böyümə ili kimi qeyd edə bilərik. “Modern Group 
of Companies” MMC bu ili ən böyük şirkəti olan “Azgra-
nata” üçün uğurlu inkişaf ili kimi xatırlayacaq. Bilirsiniz ki,  
“Azgranata” spirtli içki sektorunun lideridir, meyvə şirəsi sek-
torunun iki ən böyük oyunçusundan biridir. Bununla yanaşı 
bazarda payımızı da artırmışıq. Devalvasiyadan sonra Azər-

baycan biznesində yeni vəziyyət yaranmışdı. Biz bu vəziyyəti 
dəyərləndirərək yeni strategiya hazırladıq və yeni yol xəritəsi 
təqdim etdik. Yeni yol xəritəsinin nəticələrini isə elə 2018-ci 
ildə gördük. Bu səbəbdən də ötən ili uğurlu il kimi xarakterizə 
edərdim. Amma qət edəcəyimiz yol uzundur, planlarımız var. 
2018-ci ilin sonunda şirkətlərimizin strategiyalarını yenidən 
dəyərləndirmişik və yeni biznes mühitə uyğun dəyişikliklər 
etmişik. İnanıram ki, növbəti ildə də biz arzuladığımız və istə-
diyimiz yerdə olacağıq. 

– “Modern Group of Companies” MMC-yə daxil olan 
şirkətlər nə dərəcədə müstəqildirlər? 

– Ümumiyyətlə “Modern Group of Companies”in hol-
dinq olaraq iki əsas funksiyası mövcuddur. Birincisi şirkətlər 
üzərində maliyyə-risk nəzarəti, ikincisi şirkətlərin inkişafı. 
Əsas məqsəd şirkətlərimizi inkişaf etdirməkdir, amma bu on-
ların fəaliyyətinə müdaxilə anlamına gəlmir. Hər bir şirkətin 
rəhbəri var və bu rəhbər şirkəti idarə etməkdə, performans 
hədəflərinə doğru aparmaqda sərbəstdir. Holdinq olaraq 
onlara dəstəyimizi göstəririk, biz onlara əlavə investisiya 
ayrılması baxımından dəstək oluruq, strategiyalarını təsdiq 
edirik, ümumi strateji rəy veririk və s. Hər ilin sonunda növ-
bəti il üçün şirkətlər tərəfindən təqdim edilən illik büdcə və 
strategiya təsdiqlənir. Bunun yanında risk xəritəsi də müəy-
yən edilir. Təsdiq və təyin edilmiş büdcə və risk xəritəsi çərçi-
vəsində şirkətlərə fəaliyyət üçün müstəqillik verilir. Şirkətlər 
hazırladıqları strategiya və təsdiqlənmiş büdcə çərçivəsində 
sərbəst fəaliyyət göstərirlər. Holdinq tərəfindən müdaxilə 
edilmir. 

Anar BAYRAMOV  
“Modern Group of Companies” MMC-nin rəhbəri

ƏSAS MƏSƏLƏ – SISTEMDIR
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– Hər bir müəssisənin uğuru üçün əsas məqamlardan 
biri də yüksək ixtisaslı kadrlardır. Qurumda kadrlara 
olan keyfiyyət və kəmiyyət tələbatına dair meyarlar necə 
müəyyən edilir? 

– Bəli düzgün vurğuladınız, şirkətin əsas hərəkətverici 
qüvvəsi kadrlardır. Strategiyadan danışırdıq indi. Düzgün 
kadr olmasa, strategiyanın uğurlu icrasından danışa bilmə-
rik. Kadrlar həm şirkətin hədəflərinə uyğun olmalıdır, həm 
də dəyərlərinə. Hədəflərə uyğun olması üçün təkcə bacarığı 
kifayət etmir. Bəzən görürük ki, işçinin bacarığı yüksəkdir, 
amma müəyyən səbəblərə görə performans göstərə bilmir. 
Bu səbəblər arasında iş mühiti, motivasiya, rəhbərlik tərə-
findən dəstəyin lazımi dərəcədə olmaması və s. yer ala bilər. 
İkinci məsələ isə qeyd etdiyim kimi, kadrlar dəyərlərimizə 
uyğun olmalıdır. Biz “Modern Group of Companies” MMC 
olaraq korporativ dəyərlərimizin mühafizəsinə sərt yanaşırıq. 
Kadrın performansı nə dərəcədə yüksək olursa olsun, əgər o, 
dəyərlərimizi üstün tutmursa, onunla davam etmirik.

– Kadrlar üçün ixtisasartırma və ya sıfırdan ixtisasa 
yiyələnmə ilə əlaqədar yardım edilirmi? 

– Sıfırdan ixtisasa yiyələnmə imkanları var. Şirkətimizin 
baxışı elədir ki, şirkət özü bir məktəb olmalıdır və kadrları 
yetişdirməlidir. Başqa şirkətdən fərqli yanaşma ilə gəlmək-
dənsə elə özümüz bu kadrları yetişdirək. Belə kadrlar şirkətin 
dəyərlərinə daha yaxşı uyğunlaşır, şirkətə qarşı loyal olur və 
şirkətin mühitində böyümüş olur. Bununla yanaşı kadrların 
ixtisasartırma məsələsinə də diqqət yetiririk. Məsələn, bir 
neçə kadrımızın xaricdə oxumasına investisiya ayırmışıq. 
Ümumiyyətlə inkişaf etmək istəyən şirkət yerində saymayan, 
bilik və bacarığını artırmağa çalışan kadrlar sayəsində inkişaf 
edə bilər. 

– Anar bəy, daha məhsuldar fəaliyyət üçün ilkin 
mərhələdə olan və qurumun menecmenti tərəfindən daha 
ciddi diqqətə ehtiyacı olan proseslər hansılardır? 

– Bu məsələnin dörd sütunu var: kadr, marketinq,  
maliyyə gücü və sistem. Sistemi xüsusilə qeyd etmək istər-
dim, çünki əsas məsələ sistemdir. Sistem imkan verməsə 
yalnız bəlli bir həddə qədər inkişaf edə bilərsən. Əgər uzun 
müddət dayanıqlı və rəqabət qabiliyyətli olmaq istəyirsənsə, 
işə bu dörd perspektivdən yanaşmalısan. Sənin kadrların da, 
maliyyə durumun da, marketinqin də, sistemin də inkişaf et-
məlidir. Bunlardan biri axsayarsa problemin olacaqdır. 

– Gələcəkdə Bakıda və paytaxtdan kənarda sərmayə 
yatıracağınız yeni prioritet istiqamətlər mövcuddurmu? 

– Bəli, 2019-cu ilin əvvəlində yeni çox müasir logistik 
mərkəzimiz açılacaq. Bu, bizim dağıtım (paylama) və logis-
tik gücümüzü artıracaq. Logistik mərkəzin açılması “Mo-
dern Group of Companies” MMC-yə daxil olan şirkətlərin 
istehsal etdiyi məhsulların satışında ciddi rol oynamalıdır. 
Bundan başqa “Azgranata”da yeni istehsal xətlərinin tətbiqi 
nəzərdə tutulub. Ümumiyyətlə deyim ki, “Modern Group of 
Companies” MMC şirkətləri maksimum dərəcədə zamanın 
tələblərinə uyğun müasir innovativ həllərə üstünlük verir. 
“Modern Hospital” ildən-ilə tibbin ən müasir texnologiya-
larının tətbiqi baxımından inkişaf edir. Bizim yeni biznes is-
tiqamətimiz olan “Ağsu Aqropark” QSC Ağsu və Kürdəmir 
rayonları ərazisində təxminən 4 min hektara yaxın ərazidə in-

novativ kənd təsərrüfatı fəaliyyətini özündə birləşdirir. Ağsu 
rayonundakı quruculuq işləri artıq sona yaxınlaşır, 2019-cu 
ilin ortalarında rəsmi açılış nəzərdə tutulub. “Modern Group 
of Companies” MMC, başda “Azgranata” olmaqla yenilikləri 
ilə yadda qalır. Sıfır dərəcə şərabın istehsalı da bizə məxsus-
dur, Azərbaycanda nar çaxırının populyarlaşdırılması birbaşa 
olaraq “Azgranata”nın adı ilə bağlıdır. 30-a yaxın ölkədə Azər-
baycanı təmsil edirik.

– “Modern Group of Companies” MMC-nin perspektiv 
və planlarından danışardınız... 

– Burada bir neçə məqamı vurğulamaq istərdim. Birincisi, 
hər bir şirkətimizin 2019-cu il üçün inkişaf planı mövcuddur. 
Bundan başqa, bütün Holdinqi əhatə edən işlər də nəzərdə 
tutulub. Məsələn, mərkəzləşdirilmiş keyfiyyətə nəzarət sis-
teminin qurulması, Kadr hazırlığı mərkəzinin (daxili akade-
miya) yaradılması, performans menecment sisteminin tam 
tətbiqi və s. Bundan başqa yeni biznes istiqamətləri nəzərdə 
tutmuşuq. Kommersiya sirri olduğu üçün detalları açıqlama-
sam da Sumqayıtda yeni bir zavodun açılmasına hazırlaşdığı-
mızı deyə bilərəm. Bu layihənin həyata keçirilməsində xarici 
investisiya da cəlb ediləcək. 

– Oxucularımıza və “Modern Group of Companies” 
MMC-nin əməkdaşlarına yeni ildə nə arzu edərdiniz? 

– Həm əməkdaşlarımıza, həm də Sizin oxuculara 2019-
cu ilin bütün əvvəlki illərdən gözəl olmasını arzu edirəm. İl 
peşəkar və şəxsi həyatlarında uğurları ilə yadda qalan olsun.
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İlin tikinti şirkəti

“Gilan Construction Group” şirkəti Azərbaycanın tanın-
mış tikinti şirkəti olaraq ölkədə sənaye, inzibati, idman və 
yaşayış sektorlarında nəhəng layihələrə imza atmışdır. İlkin 
olaraq layihələndirmə və tikinti sahəsində xidmətləri təqdim 
edən şirkət, sonradan tərkibinə daxil olan digər şirkətlər sayə-
sində tikinti, yüksək texnologiyalar, tikinti texnikasının satı-
şı, təmiri və icarəsi, bütün növ dizayn, təhlükəsizlik sistem-
ləri, alternativ enerji, istilik sistemləri, işıqlandırma, internet 
xidmətləri və digər istiqamətlər üzrə xidmətlər təklif etməyə 
başlayıb. 

“Gilan Construction Group” şirkəti yaradılarkən qar-
şıya qoyulan məqsəd Azərbaycanda daha bir tikinti şirkəti 
yaratmaq deyildi. Məqsəd Azərbaycanın tikinti sektorunda 
innovasiyaları, yeni texnologiyaları, milli memarlıq ənənələ-
rini əsas götürən, 21-ci əsrin memarlıq üslübuna uyğunlaşan 
və təcrübəli kadrlara arxalanan qüvvətli şirkət yaratmaq idi. 
Keçən 12 il göstərdi ki, qarşıya qoyulan hədəflər tam həyata 
keçib. 

Şirkətin fəaliyyət dairəsini genişləndirmək üçün bir çox 
xarici ölkələrdə keçirilən tenderlərdə iştirak etmək və yeni 
layihələrin əldə olunması prioritet məsələlərdən biridir. 
“Gilan Construction Group” ISO 9001:2015 standartının 
tələblərinə uyğun sertifikatlar alıb. Beynəlxalq arenaya in-

teqrasiya üçün və xarici bazarda qabaqcıl tikinti şirkəti kimi 
tanınmaqdan ötrü şirkət bütün səylərini səfərbər edib. Şirkə-
tin fəalliyəti ISO 9001:2015 standartının tələblərinə uyğun 
qurulmuşdur, bu isə öz  növbəsində menecment səviyyəsində 
işi daima təkmilləşdirməyə imkan yaradır. Bunun sayəsində, 
müştərilərin tələb və təkliflərinə uyğun olaraq aparılan tikin-
ti-quraşdırma işlərinin və göstərilən digər xidmətlərin keyfiy-
yəti daima yüksəlir. 

2018-ci il ölkədə böyük iqtisadi dirçəliş və tikinti sahəsin-
də irimiqyaslı layihələrin başlanması ili kimi yadda qalıb. “Gi-
lan Construction Group”un 2018-ci ildə tikib təhvil verdiyi 
ən böyük layihə Mingəçevir Sənaye Parkı tərkibində ümümi 
sahəsi 54,800 m² təşkil edən Mingəçevir Tekstil Fabriki olub. 
Mingəçevir Tekstil Fabriki deyəndə, pambıq, akril və yun ip-
lik, corab məhsulları, ayaqqabı istehsalı, toxuma, parça bo-
yama, tikiş və tibbi kosmetika istehsal edən 2 böyük fabrikin 
inşası nəzərdə tutulur. 14,5 hektar sahədə aparılmış tikinti 
işlərində şirkətin hər bir əməkdaşının əmək və biliyi öz əksini 
tapmışdır. Ötən ilin nailiyyətləri sırasında Lökbatan qəsəbə-
sində salınan yeni yaşayış kompleksi də önəmli yer tutur. Bu 
layihənin hazırda 2-ci mərhələsinə başlanılıb və layihənin ta-
mamlanması öz növbəsində Lökbatan qəsəbəsinin müasir bir 
yaşayış məkanına çevrilməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. 

“Gilan Construction Group” tikinti şirkətinin əsas qürur 
nöqtəsi tikib təhvil verdiyi layihələrdən istifadə edən məm-
nun insanları görməkdir.

Elvin İSMAYILOV
"Gilan Construction Group" şirkətinin direktoru
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“Qardaşlar Mebel” şirkətin başlıca hədəfi müştəri məmnu-
niyyəti və istər istehsalatda, istərsə də xarici tərəfdaşlarla uğur-
lu əlaqələr yaratmaqdır. 

Hazırda şirkətin tərəfdaşları sırasında İtaliyanın «GRİ-
GGİO Woodworking Machinery», «ACM srl.», «Ascot», 
Türkiyənin «Durmazlar», “Tempo aksesuar”, “Etiket Atöl-
yesi”, «Sağlam Makina», «Feta Eğitim Araçları Merkezi», 
«Teksan makina» kimi iri şirkətlər var. “Qardaşlar Mebel” 
daim əlaqələrini genişləndirir, müştərilərilərə daha yaxşı xid-
mət etməyə çalışır.

Ölkənin bir çox dövlət və özəl müəssisələri öz maddi-texni-
ki bazasını yeniləyərkən məhz “Qardaşlar Mebel”ə etibar edir. 
Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Müdafiə Nazirlikləri, 
“Expressbank”, Milli Onkoloji Mərkəz, Dövlət Texniki Univer-
siteti və Bakı Slavyan Universiteti və s.

Şirkətin keyfiyyət siyasəti bunlardan ibarətdir:
•  keyfiyyətin idarə olunmasında qanunvericiliyi, ISO 9001-

2008 standartının tələblərini, texniki tələbləri, müştərilə-
rin tələblərini və digər müvafiq tələbləri rəhbər tutmaq;

•  çeşidlərini artırmaq və keyfiyyət göstəricilərini yüksəlt-
məklə “Qardaşlar Mebel” şirkətində istehsal edilən məh-
sulların xarici bazara çıxışına nail olmaq;

•  “Qardaşlar Mebel” şirkətində çalışan kadrların peşəkarlıq 
səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etmək;

•  müştəri məmnuniyyətinə nail olmaq;
Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemini davamlı yaxşılaşdırmaq, 

məhsuldar və effektiv tətbiq etmək.
Şirkət tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulmasında və müştərilər-

lə münasibətlərdə şəffaflıq siyasətini rəhbər tutur. Qısa müddət 
ərzində fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq şirkət ISO 9001 
beynəlxalq sertifikatına layiq görülüb və keyfiyyətli idarəetmə 
sistemi yaratmışdır.

“Qardaşlar Mebel” hər zaman öz yenilikləri ilə müştərilə-
ri sevindirir. Hədəf dəyişməsə də, məqsəd daha da böyüyür, 
“Qardaşlar Mebel” dünyaya “Azərbaycan məhsulu” məfhumu-
nun çatdırılmasında öz töhfəsini verməyə çalışır. 

AZERI BUSINESS AWARD 2018

İlin mebel istehsalçısı
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Дом сладостей года

Национальная кулинария Азербайджана уникальна как 
с точки зрения исторической самобытности, так и свое-
образности. Сладости, приготовленные с использованием 
душистых специй, неповторимых сочетаний вкуса и по 
древним уникальным рецептам, являются неотъемлемой 
частью нашей кухни. Будучи местным брендом, BADAM 
Patisserie преподносит неповторимые сладости Азербай-
джана в их первозданном вкусе и форме. Поставив во главе 
угла бренда BADAM Patisserie слоган «Сохраним истори-
ческие ценности», компания организовала свою деятель-
ность сообразно данному вектору. Этот подход взят за 
основу также в приготовлении сладостей, принадлежащих 
различным странам и культурам. 

BADAM Patisserie придает большое значение приго-
товлению традиционных сладостей в условиях соблюдения 
стандартов высокого качества, а также древних рецептов, 
традиционных ингредиентов и особенностей внешнего 
вида. Отличительной чертой принципа работы BADAM 
Patisserie является соблюдение особой рецептуры, которая 
передавалась из поколения в поколение. 

С целью повышения опыта и углубления знаний, а также 
ознакомления с новейшими технологиями и тенденциями 
современной кулинарии, в 2017 году специалисты BADAM 
Patisserie прошли курсы в зарубежных странах, организо-
ванные почитаемыми в мире кондитерами, и получили там 
сертификаты отличия. В целом, компания все время следит 
за местными и зарубежными тенденциями и новыми вея-
ниями как в сфере кулинарии, так и кондитерского искус-
ства. Это в свою очередь обусловливает высокий уровень 
подготовки и организации мероприятий, фуршетов и раз-
личных празднеств персоналом BADAM Patisserie. 

Пахлава является той самой вишенкой на торте миро-
вой кулинарии, чья история уходит вглубь веков. Бренду 
удалось воссоздать давно забытый пряный, невероятно 

яркий вкус настоящей азербайджанской пахлавы. BADAM 
Patisserie гордится пахлавой, которая готовится в специаль-
ных печах, построенных более века назад, с использовани-
ем только высококачественных грецких орехов, сливочного 
масла и других ингредиентов. Многослойная пахлава, каж-
дый слой которой тоньше нежнейшего келагаи, воистину 
является лицом BADAM Patisserie. Компании всегда удает-
ся удивлять своих потребителей ее неповторимым вкусом.

Попробовав торты, пироги и пирожные, вкус которых 
нам знаком еще со времен нашего детства, вы словно со-
вершаете путешествие во времени. Среди них есть торты, 
которые известны не только в Азербайджане, но и на всем 
постсоветском пространстве. Кроме того, в ассортимент 
включены десерты, распространенные в Европе и в других 
странах. 

Команда профессионалов BADAM Patisserie осталась 
верна традициям и истории национальной кулинарии, 
своему народу и его богатой культуре, в выборе упаковок  
и внешнего оформления заказов. Компания старается и  
в этом соответствовать тому высокому уровню презента-
ции своей продукции, которую ожидает покупатель. Для 
этого профессионалы BADAM Patisserie разработали отли-
чающиеся и форматом, и оригинальностью упаковки, гор-
до носящие названия Azərbaycan и Badam, которые будут 
интересны и узнаваемы не только среди местных жителей, 
но и иностранных гостей. Каждый элемент коробки с на-
циональными иллюстрациями, хурджуны, хончи и корзины 
продуманы с особой утонченностью, так, чтобы отобра-
зить историю и культурное богатство Азербайджана. 

Команда BADAM Patisserie все делает с любовью и за-
ботой и гордится тем, что, показывая высокий профессио-
нализм и уровень обслуживания, добивается полного удов-
летворения своих покупателей.  
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İlin aptek şəbəkəsi

2013-cü ildə fəaliyyətə başlamış Buta Farm MMC şirkə-
ti Azərbaycanda böyük əczaçılıq şirkətlərindən biridir. Buta 
Farm öz fəaliyyəti dövründə bir çox şirkətlər və apteklər ilə iş 
birliyi qurmağa nail olmuşdur. 

Şirkətin məqsədi Azərbaycan səhiyyə sistemini və bütün 
vətəndaşları yüksək keyfiyyətli zəruri əczaçılıq məhsulları ilə 
təmin etməkdir. 

Yarandığı gündən apteklər şəbəkəsi kimi fəaliyyətə başla-
yan şirkətin ölkə üzrə hal hazırda 250-yə yaxın apteki fəaliyyət 
göstərir. Cari ilin sonunadək aptek sayının 300-ə çatdırılması 
planlaşdırılır. 

Ölkənin bütün ərazisində Buta farmın infrastrukturunda 
çalışan əməkdaşların sayı 1000 nəfərdən çoxdur. Bu infrastruk-
tura Bakı şəhərində yerləşən Buta MMC-nin mərkəzi ofisi bö-
yük sahəyə (2300 m2) və bütün standartlara cavab verən ava-

danlıqlarla təchiz edilmiş, kifayət gədər buraxılış gücünə malik 
anbar və apteklərdən ibarətdir. Əvvəllər ancaq topdansatış 
şirkətlərindən mal alaraq, pərakəndə (aptek) satış ilə məşğul 
olan şirkətimiz, topdansatış fəaliyyəti üçün də müvafiq lisenzi-
ya almış və topdansatış üzrə fəaliyyətə başlamışdır. Buta şirkəti, 
biznesin təşkili üzrə müasir standartları ölkənin əczaçılıq baza-
rında ticarətin təşkilinə tətbiq etməklə, yeni tipli satış şəbəkəsi 
yaratmağa nail olmuşdur. Bu struktur genişlənməkdə davam 
edir və hal-hazırda Bakıda və Azərbaycanın digər şəhərlərində 
yeni apteklərin açılması istiqamətində işlər aparılır.

Artıq bu gün Buta Farm MMC şirkəti Azərbaycan Respub-
likasının ən böyuk topdan satış depolarından biri olaraq, bir 
sıra istehsalçılarla əlaqələr yaradılması, dərman preparatlarının 
və digər farmaseptik məhsulların birbaşa idxalı sahəsində də 
fəaliyyətlərə başlamışdır. 

İsrail RƏSULOV
Buta Farm MMC şirkətinin direktoru
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Vəfa CƏLİLOVA  
“Vəfa Kosmetoloji və Estetik Mərkəzi”nin rəhbəri

Kosmetologiya və dermatologiya sahəsində əldə etdiyi 
yüksək nəticələrə görə

– “Vəfa Kosmetoloji və Estetik Mərkəzi” 2009-cu ildən 
fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzin yaradılmasında əsas təkan-
verici amil nə oldu?

– Uşaq yaşlarından müxtəlif məzmunlu rəsmlər çəkməyi 
sevirdim. Hər zaman  çəkdiklərimdə gözəlliyi vurğulayırdım. 
Bu da artıq zaman keçdikcə mənim estetikaya yönəlmə sə-
bəblərimdən biri oldu. Elə təhsilimi də bu yöndə seçmişdim. 
Almaniyada ali təhsilimi başa vurduqdan sonra, Azərbaycanda 
işləməyə başladım. Getdikcə sağalan xəstələrimin sayının art-
ması mənə birbaşa stimul idi. Bununla da arzum olan mərkəzi 
açdım.  Bu gün Azərbaycanda hər addım başı bizim klinikada 
müalicə alan insanları görmək mümkündür.

– Son zamanlar dolğuya olan maraq həddən artıq artıb, 
xəstələrin üzündə hətta həkimlərin imzasını belə tanımaq 
olar. Estetikada ştamplar nə dərəcədə qəbul ediləndir?

– Əslində bu sual çox çətindir. Bax bir məsələni qeyd edim 
hazırda sərt oval üz forması dəbdədir. Amma bu kişiyə məx-
sus bir üz quruluşudur. Qadının üzü daha incə olmalıdır. Sərt 
ovalı arıq və uzanmış üzə etmək olar. Başa düşmürlər ki, üzə 
yüklənən gel onların üzünü dartacaq. Bizim səhifəmizə baxsa-
nız görəcəksiniz ki, heç bir xəstənin dodağı, göz altı o birisi ilə 
eyni deyil. Hər bir xəstəyə fərdi yanaşmaq, onun üz cizgilərini 
nəzərə almaq lazımdır. Bura gələn xəstələr özü kimi gəlib özü 
kimi də çıxırlar. 

– Elə olub ki, xəstə üzündə dəyişiklik istəyir, amma nə 
istədiyini bilmir. Yönləndirdiyiniz xəstələr olub?

– Həkim xəstə ilə konveyer üsulu ilə işləməlidir. Dəyişiklik-
lər əsasən kosmetoloji prosedurlarda olur, çünki xəstə yaxınla-
şaraq müxtəlif prosedurlar istəyir, bu zaman mən onu dinlədik-
dən sonra, gözəlləşmək şərti ilə istədiyini edirəm. Təbii ki, mən 
öz estetik baxışıma güvənərək şəxsi fikrimi də irəli sürürəm.

– Kosmetoloji proseduralarda yaş həddi mövcuddur-
mu?

– Bu kosmetoloji prosedurdan və orqanizmdən asılı ola-
raq dəyişir. Burun korreksiyalarını və dodaq dolğularını 18-19 
yaşdan yuxarı edə bilərik. Botoksları əsasən 25 yaşdan yuxarı 
məsləhət görürük, amma bu o demək deyil ki, 25 yaşdan aşağı 
etmək olmaz, bəzən elə xanım müraciət edir ki, ona artıq bo-
toksdan başqa seçim edə bilmirik.

– Müalicədə istənilən nəticəni ala bimədiyiniz xəstələr 
olub? Bunun səbəbi nə idi?

– Olub, bunun birbaşa səbəbi də xəstələrin onlara deyilən-
lərə bilavasitə əməl etməmələridir. Biz xəstəyə müalicə təyin 
edirik, lakin xəstə ona deyilən kimi etmir, prosedurlarına gec 
gəlir, dərmanlarını vaxtında nizamlı şəkildə qəbul etmir və so-
nunda həm bizim, həm də özünün əziyyəti itir. Buna görə də 
hər dəfə  onlara tam şəkildə bu barədə məlumat veririk.

FƏRQIMIZ – MÜALICƏ ÜSULUMUZDUR

AZERI BUSINESS AWARD 2018
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– “Vəfa Kosmetoloji və Estetik Mərkəzi”nin konsepsi-
yası rəqiblərinin konsepsiyasından nə ilə fərqlənir?

– Mən başlayanda belə estetik mərkəzlər demək olar yox 
idi. İndi hər nə qədər çox olsa da, fərqimiz xəstələrimizə olan 
diqqətimiz, onlara verdiyimiz inam, düzgün aparılan müalicə 
üsulumuzdur. Biz sadəcə nəticəmizi qoyuruq ortaya, əminliklə 
deyə bilərəm ki, bu işdə rəqibim yoxdur.

– Vəfa xanım etiraf edək ki, nəticə almayan xəstə sırf bu 
işdə həkimi günahlandırır. Ümumiyyətlə müalicə zamanı 
həkim-xəstə münasibətlərini necə xarakterizə edərdiniz?

– İstənilən nəticəni əldə etmək üçün bu münasibətlərdə 
balans 50/50 olmalıdır. Mənim də xəstəm gəldikdə, ilk olaraq 
danışıram, xəstənin sadəcə dermatoloqu deyil, dostu, psixo-
loqu oluram. Bu məni yormur. Mən onların hazır olduğunu 
gördükdən sonra müalicəyə başlayıram. Biz xəstəni pəhriz ilə 
qorxutmuruq, biz ona hər bir insanın unikal olduğunu deyi-
rik, sağlam qidanın üstünlüklərini açıqlayırıq. Axı bura gələn 
xəstələr sabahın valideynidir. Onlar sağlam həyat tərzini seç-
məlidirlər ki, övladları da onlara baxıb bu addımı atsınlar. Mən 
hətta özüm tam makiyajsız gəzirəm. Çünki xəstələrimi müalicə 
dövründə makiyaj çəkməyə qoymuram. Əgər dəridə gənə, sı-
zanaq və sair problemlər varsa kosmetik vasitələrdən istifadə 
müalicəni ləngidir. Mən özüm xəstələrim üçün nümunə olma-
ğa çalışıram. Öz ənənələrimiz var. Klinikaya yeni gələn xəstələr 
üçün hər ay bir bazar günü həsr edilir. Onlar üçün maarifləndi-
rici seminar keçirirəm. Onları maraqlandıran sualları verirlər. 
Mən dietoloq deyiləm, heç kəsə də pəhriz yazmıram. Sadəcə 
sağlam qidalanmanı təbliğ edirik və buna riayət edən insanlar 
çəki də atır. Suyu bol içməyə yönləndirirəm. 

– Gələcəkdə biznesi genişləndirmək, xidmətlər siyahı-
sına estetik cərrahiyyə bölməsi əlavə etmək planınız var-
mı?

– Xeyr, şəbəkə halına salmaq istəmirəm əslində, çünki kli-
nikamızda dermatologiya və kosmetologiyanın çox sahələri 
əhatə edilir. Mini cərrahiyyə əməliyyatları da aparılır. Yaxın 
zamanlarda ikinci korpusumuz da açılacaq. Eyni məkanda 
böyüyürük. Xidmətin sayını artırırıq. Mən bölgələrdə klinika 
açarsam ora getməyə zamanım yoxdur, çünki mən xəstələrim 
ilə ünsiyyətdə olmalıyam. 

– Başqa bir estetik həkimin etdiyi müdaxilənin nəti-
cələrini aradan qaldırmalı olmusunuz?

– Dəfələrlə. Gün ərzində bir neçə belə xəstəm olur. Onla-
rın simasında edilən səhv müdaxilələri aradan qaldırıb, onlara 
gözəlliklərini qaytarıram.

– Bu qəbildən olan biznesə başlamaq arzusunda olanla-
ra ilk növbədə nə məsləhət verərdiniz? 

 – Bu işi quran insan ilk növbədə estetikadan, həkimlikdən 
xəbərdar olmalıdır. Mən hər zaman məni deyib gələn insanlara 
əlimdən gələni etmişəm. İnsan kimi formalaşmaq üçün puldan 
öncə işini sevməlisən. Bizim ailədə həkimlər üstünlük təşkil 
edir. Bizim birinci məqsədimiz insanların bizdən razı qalma-
sıdır. Mənim xəstələrimin duası mənim üçün daha önəmlidir. 
Mən bu işə gələnlərdən ilk növbədə buna biznes kimi deyil, 
daha yüksək bir amal kimi baxmalarını istəyirəm. 

Səbinə SAMİDXAN
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Oftalmologiya sahəsinin inkişafına verdiyi töhfəyə görə. 
İlin iş adamı. Oftalmologiya

Xəlil HÜSEYNOV 
Oftalmoloq-cərrah

Oftalmologiyada ən yeni lazer texnologiya üsulu olan 
“Smile Laser”əməliyyatının ölkəmizdə həyata keçirilməsi 
onun adı ilə bağlıdır! 

Xəlil Hüseynov Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. 
1997-2001-ci illərdə “Pedro Henríquez Ureña” adına Uni-
versitetdə (Santo Domingo, Dominikan Respublikası) of-
talmologiya, 2002-2003-cü illərdə Miami Bascom Palmer 
Eye İnstitutunda (ABŞ) refraktiv cərrahiyyə üzrə təhsil 
alıb. “Cornea”, “Ön seqment”, “Qlaukoma” mövzularında 
ABŞ, İtaliya, İspaniya, Fransa, Avstriyada keçirilən təlim 
və kurslarda iştirak edib. Amerika Oftalmologiya Akade-
miyasının, Amerika Katarakta və Refraktiv Cərrahiyyə 
Cəmiyyətinin, Avropa Katarakta və Refraktiv Cərrahiy-
yə Cəmiyyətinin üzvüdür. Hazırda Respublika Müalicəvi  
Diaqnostika Mərkəzində Oftalmologiya şöbəsinin müdiri 
və Tibb Elmləri namizədidir.

– Siz niyə həkimlik peşəsini seçdiniz?
– Babam müharibə dövründə həlak olub. O, həkim idi. Mü-

haribədə onlarla insana kömək edib və ailəmdən eşitdiklərim 

uşaqlıq xatirələrimdə dərin izlər buraxıb. Mən artıq 5 yaşım 
olanda gələcəkdə həkim olacağımdan əmin idim. 

– Hansı göz xəstəliklərini müalicə edirsiniz?
– Katarakta, buynuz təbəqənin xəstəliyi, astiqmatizm, 

yaxıngörmə, uzaqgörmə, qlaukoma, çəpgözlüyün bütün növ-
ləri, göz tənbəlliyi, görmə sinirinin və görmə yolunun xəstəliyi, 
terapevtik müalicə və s.

– Xəstələr niyə məhz Respublika Müalicəvi Diaqnosti-
ka Mərkəzini seçirlər?

– Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzinin (RMDM) 
Oftalmologiya şöbəsi yüksək ixtisaslı tibb personalı ilə, müasir 
və qabaqcıl texnologiyalardan istifadə etməklə xəstələrə ən 
yüksək səviyyədə tibbi xidmət təklif edir.

Uzunmüddətli daxili təlimdən keçən, beynəlxalq təhsilə 
və böyük iş təcrübəsinə malik olan tibbi heyətimiz öz işində 
yüksək keyfiyyətli tibbi yardımı layiqli xidmət səviyyəsi ilə uy-
ğunlaşdırmağa hər zaman hazırdır. Peşəkar həkim-oftalmoloq-
larımız ən müasir avadanlıqların köməyilə görmənin vəziyyəti-
ni qiymətləndirir, göz xəstəliklərinin diaqnostikasını aparırlar.  

OFTALMOLOGIYA –  
MÜASIR NAILIYYƏTLƏR BARƏDƏ 
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Görmə orqanının xüsusiyyətlərini tədqiq etdikdən sonra 
görməni saxlamağa və hətta onu bərpa etməyə kömək edən 
müalicə təyin edirlər. Həmçinin inkişaf etməkdə olan kata-
raktanın qarşısını alan, qlaukoma zamanı gözün funksional 
vəziyyətini bərpa edən və torlu qişa qopmaları zamanı iti-
rilmiş görməni qaytaran lazer texnologiyalarının köməyi ilə 
müalicə aparılır.

– Zəhmət olmasa, oxucularımıza göz xəstəliklərinin 
müalicəsində istifadə edilən avadanlıqlar barədə daha ət-
raflı məlumat verin.

– Əlbəttə. Biz aparıcı istehsalçı şirkətlərin ən müasir ava-
danlıqlarından istifadə edirik: “Topcon” (Yaponiya), “Tomey” 
(Yaponiya), “Infinity” Alcon (ABŞ), “Accurus” Alcon (ABŞ), 
“Allegretto” Alcon (Almaniya), “Zeiss” (Almaniya), VisuMax 
Zeiss (Almaniya).

Məsələn, «Topcon» cihazının köməyi ilə görmənin vəziy-
yəti qiymətləndirilir və gözün tam diaqnostik müalicəsi aparı-
lır. Konsultasiyadan sonra həkim müalicə proqramı müəyyən 
edir və xəstəyə bütün fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almaqla eynək 
və ya kontakt linza təyin edir. Ehtiyac olarsa, inkişaf etməkdə 
olan kataraktın qarşısını alan, qlaukoma zamanı gözün funk-
sional vəziyyətini bərpa edən və görmə sinirinin xəstəlikləri 
zamanı itirilmiş görməni qaytaran lazer texnologiyalarının 
köməyi ilə müalicə aparılır.

Biz Mərkəzdə istifadə etdiyimiz ən yeni aparatlar sayəsində 
çox böyük nəticələrə nail olmuşuq. Dünyada keçirilən əməliy-
yatları artıq Azərbaycanda da keçirmək mümkündür. Onların 
arasında gözdə heç bir kəsik qoymayan, tam bıçaqsız əməli-
yatlar da yer tutur, məsələn, “Smile Laser”əməliyyatı. Bu üsul 
miopiyada -10 nömrəyə, astiqmatizmdə isə -5 nömrəyə qədər 
müalicə imkanını təmin edir. Onun reabilitasiya vaxtı bir gün-
dür və ertəsi gün xəstə öz işinə qayıda bilər. 

– Son dövrlərdə etdiyiniz əməliyyatlar barədə danışa 
bilərsinizmi?

– Bu ilin yanvar ayında üç xəstəyə gözün buynuz qişası 
uğurla transplantasiya olunub. Toxumalar ABŞ-dan gətirilib 
və ilk mərhələdə təcili köçürülməyə ehtiyacı olanların əməliy-
yat olunması nəzərdə tutulur. Əməliyyat zamanı sağlam gözün 
buynuz qişasından kəsilib götürülmüş, diametri 6-9 millimetr 
dairəvi hissə resipiyentin (xəstənin) sağlam olmayan buynuz 
qişasının əvəzinə köçürülüb. 

Azərbaycanda gözün buynuz qişası ilə bağlı 3 minə qədər 
xəstə əməliyyat gözləyir. Onlardan artıq 300 nəfəri Respublika 
Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzinə müraciət edib. 

İnsanın bioloji ölümündən sonra 24 saat ərzində gözün 
buynuz qişası götürülə və 7 gün ərzində başqa insana köçürülə 
bilər. Bu əməliyyatlar bir çox hallarda anesteziyaya ehtiyac ol-
madan aparılır və təxminən 40 dəqiqə davam edir. 

İnsan orqan və ya toxumalarının transplantasiyası haqqın-
da Azərbaycan Respublikası Qanununda müvafiq dəyişiklik 
edilərsə, ölkəmizdə də gözün buynuz qişasının köçürülməsi 
əməliyyatı asanlaşacaq. Artıq vətəndaşlarımız bu əməliyyatın 
aparılmasına ehtiyac olduğu halda xarici ölkələrə üz tutmaya-
caqlar.

Tbilisi prospekti 147, Bakı, Azərbaycan AZ1122

(+99412) 530 11 63

www.rmdm.az
office@rmdm.az

RMDMBaku
rmdm_baku 

RMDM_Baku
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Elşən ƏLIYEV
Estetik və kosmetik dantist

AZERI BUSINESS AWARD 2018

Stomatologiya sahəsinin inkişafına verdiyi töhfəyə görə. 
İlin iş adamı. Stomatologiya

Əliyev Elşən Alik oğlu 1992-2003-cü illərdə Ağsu rayon  
1 saylı orta məktəbini qırmızı attestatla bitirmişdir. 2003-
2008-ci illərdə isə Azərbaycan Tibb Universitetindən uğurla 
məzun olmuşdur.

Dr.Elşən bir çox yerli və xarici təlimlərin, kursların iştirak-
çısıdır. 2010-cu ildə Ukraynada keçirilən “Estetic Restoration 
of Anterior teeth”, 2012-ci ildə Türkiyədə Fatih Universiteti-
nin “3D ağız içində tarama sistemləri”, 2014-2015-ci illərdə 
İngiltərədə “Estetic and Cosmetic dentistry”, 2016-cı ildə 
Türkiyədə “DSD”-Dental Smile Desing, Almaniyada “e.max 
System Veener, inlay, onlay, Cad/Cam texnolgie” mövzusunda 
master class, 2018-ci ildə “10 TH Dental Facial Cosmetic In-
ternational Conference”, “Indirect Restorations” Amsterdam 
2019 və s. konfranslarda olmuşdur.

Dr.Elşən 2008-ci ildən iş həyatına başlamışdır. 2008-2012-
ci illərdə “Nordic International Clinic”, 2013-2015-ci illərdə 
“Milana Hospital”, 2015-2017-ci illərdə “Tűrk-Alman” stoma-
toloji klinikasında, 2018-ci ildən isə “Laser beauty clinic”də diş 
həkimi kimi çalışmaqdadır.

O, həmçinin “Sağlamlıq Naminə Təbiblər” birliyinin idarə 
heyətinin üzvü və eyni zamanda oranın “Stomatologiya” klu-
bunun rəhbəridir. Bundan başqa “Tibbi Estetika və Gözəllik 
Mütəxəssislərinin Assosasiyası”nın idarə heyətinin üzvüdür. 
Dr.Elşən stomatologiya sahəsinə aid bir çox araşdırmalar apar-
mış və seminarlar vermişdir. Bunlardan “Hamilələrdə ağız və 
diş sağlığı”, “Ağız gigiyenası”, “Sağlamlıq ağızdan başlar”, “Sağ-
lam təbəssüm, Sağlam gələcək” və s. misal göstərmək olar.

Dişlərin sağlamlığı qədər estetik olması da hər kəsin 
arzusudur. Vinir diş qapaqları estetik baxımdan müasir 
dövrdə dişlərin daha az yonulması ilə bir arada möhkəmliyi 
və görünüşü də özündə birləşdirir. Məhz bu barədə biz 
stomatoloq Elşən Əliyevlə danışdıq.

– Vinir (Lamina Vener, dental veneer) nədir?
– Dişlərin ön səthinə taxılan keramikadan hazırlanan incə 

və yarımşəffaf dişlərdir. Vinirlərin hazırlanması üçün dişlərin 
ön səthindən çox az bir qalınlıqda təxminən 0,3-0,7mm mina 
təbəqəsinin hamarlanıb götürülməsi yetərlidir. Bəzən heç 
yonulmadan da Vinirlər hazırlana bilər. Çox incə və metalsız 
olduğundan, onlar təbii dişlərə mükəmməl estetik görünüş ve-
rirlər.

– Vinirlərlə müalicədən kimlər faydalana bilər?
– Müxtəlif səbəblərdən (məsələn, çoxlu antibiotik, ftor və 

başqa dərmanlar istifadə etdikdə) təbii dişlərin rənglərinin də-
yişilməsi hansı hallarda ki, diş ağartma (bleaching) üsulları ilə 
yaxşı nəticə əldə etmək mümkün olmur,

Dişlər bir-birindən aralı olduqda (diastema) onların arası-
nı bağlamaq məqsədilə,

Qırıq və ya sürtülmüş dişlərin bərpasında,
Rəngi və forması pozulmuş dişlərin üzlənməsində,
Çarpaz ve əyri dişlərin düzəldilməsində (breketlə müali-

cəyə alternativ olaraq).
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– Vinirlərin hazırlanması neçə müddət çəkir?
– Dişlərin ön səthindən mina təbəqəsi götürüldükdən 

sonra dişlərinizdən ölçü alınır və onun əsasında laboratoriya-
da  keramikadan  vinirlər hazırlanır. Hazır vinirlər dişlərinizin 
üzərinə xüsusi yapıştırıcı – adheziv ilə yapışdırılır. Bütün bu 
mərhələlər 3-4 gün çəkir. Bu müddət ərzində müvəqqəti dişlər 
taxılır.

– Mock Up nədir? 
– Yeni texnologiyalar imkan verir ki, Mock Up vasitəsilə  

vinir düzlətdirmək istəyən hər bir kəs öncədən öz son halını 
görsün. Dişlərdən ölçü alınaraq laboratoriyada xüsusi şəraitdə 
dizayn olunur. Beləliklə Siz dişlərinizin son halını müvəqqəti 
dişlər vasitəsilə yonulmadan əvvəl  görə bilərsiniz.

– Vinirlər uzun ömürlüdürmü?
– Xəstə ağız boşluğunun yaxşı gigiyenasını təmin edərsə və 

laminatlara yaxşı qulluq edərsə, onlar uzun müddət hətta 20  
ildən artıq problemsiz istifadə oluna bilərlərlər.

– Vinirlərə necə qulluq olunmalıdır?
– Vinirlər hər hansı xüsusi qulluq tələb etmir. Normal diş-

lərə necə qulluq olunursa vinirlər də həmin qaydada gigiyenik 
və təmiz saxlanılmalıdır. Sadəcə dırnaq yemək və.s kimi pis 
vərdişlərdən və həddindən artıq sərt qidalardan uzaq durmaq 
məsləhətdir.

– Vinirlərin altında zaman keçdikcə  dişlərdə hər hansı 
problem (çürümə-karies və.s) olarsa nə etməli?

– Vinirlərin digər qapaqlarla nisbətdə üstünlükləri bun-
dadır: əgər hər hansı səbəbdən vinirlərin altında dişlərdə çü-
rümə-karies və s. baş verərsə vinirlər çıxarılmadan dişlərin arxa 
səthindən müdaxilə olunaraq problem aradan qaldırılır. Digər 
tam qapaqlarda isə bu mümkün olmur məcbur sökülərək yeni-
dən hazırlanır.

– İdeal gülüş üçün (Hollywood Smile) hansı dişlər vi-
nir olunmalıdır?

– İdeal gülüş əldə etmək üçün xəstə gülərkən görunən bü-
tün dişlərin vinir olunması məsləhətdir. Əksər hallarda bu ön 
tərəfdən yuxarı 10 və aşağı 10 dişlər olur...

– Vinirlərə hər hansı bir zəmanət varmı?
– “Laser Beauty Clinic” olaraq biz klinikamızda təhvil ve-

rilmiş laminat vinirlərə rəsmi olaraq 2 il zəmanət veririk.

Bakı şəhəri, İ.Qutqaşenli 507-511,  
ALTES PLASA Laser Beauty Clinic
(+99412) 404 54 01

(+99450) 208 44 18

(+99455) 224 63 64

dr.elshan_aliyev
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Vüqar ƏLƏKBƏROV
plastik cərrah

AZERI BUSINESS AWARD 2018

İlin plastik cərrahı

Vüqar Ələkbərov uzmanlıq təhsilini 12 il əvvəl Türkiyədə 
almışdır. Onun plastik cərrahiyyə istiqamətinə yönəlməsi heç 
də təsadüfü olmayıb. Həmin dövrdə Azərbaycanda plastik 
cərrahiyyə çox az inkişaf etmişdi. İnsanlar plastik əməliyyatlar 
üçün xarici ölkələrə üz tuturdular. Rekonstruktiv əməliyyatlar 
isə çox az aparılırdı. Xərçəng xəstəliyi nəticəsində süd vəzisi 
alınmış xanımlar üçün bərpa əməliyyatlarına ehtiyac duyulur-
du. Bütün bu hallar Vüqar Ələkbərovun məhz plastik cərrahiy-
yə seçməsinə səbəb olmuşdur. 

Plastik cərrah xəstəni tam şəkildə müayinə etməlidir. Bu da 
yaxşı təhsil və təcrübə əsasında formalaşır. Əsl cərrah xəstənin 
istəklərini nəzərə alaraq onun bədəninə, üz qurluşuna yaraşa-
caq formanı müəyyən edir. İndiki dövrdə daha çox təbii gö-
rünüşə üstünlük verilir. Hər bir əməliyyat risk daşıyır. Plastik 
cərahiyyə əməliyyatları zamanı daxili orqanlara toxunulmadığı 
üçün daha yüngül əməliyyatlar hesab edilir. Hər orqanının də-
risi və toxuma qalınlığı fərqli olduğundan sağalma müddəti də 
fərqli olur. Burun əməliyyatı zamanı sarğılar 1 həftəyə açılırsa, 
qarın gərmə əməliyyatları zamanı sarğı 12-13 gün sonra açı-
lır. Xəstə əməliyyata alınmazdan əvvəl onun psixoloji durumu 
mütləq yoxlanılmalıdır. Bu əməliyyatlar plastik müdaxiləyə 
xəstənin ehtiyacı olduğu halda edilməlidir. İnsanlar sadəcə 
depressiyada olduğu üçün əməliyyat olunmamalıdır. 

Son dövrlərdə ölkədə tanınmışlara oxşamaq üçün əməliy-
yat edənlər çoxluq təşkil edir. İnsanın genetik faktorları, sa-
hib olduğu ana xətlər böyük rol oynayır. Bunları dəyişdirmək 

düzgün deyildir və bu zaman nəticə xəstəni razı salmaya bilər. 
Plastik cərrahiyyə sayəsində üzdə və bədəndəki bir çox defor-
masiyalar (burunda və ya bədənin bir çox yerlərində) aradan 
qaldırılır. İnsanlar bədənindəki deformasiyaları və ya müəyyən 
yaşdan sonra bədəndə yaranmış bəzi qüsurlar insanları depres-
siyaya salır. Məhz estetik cərrahiyyə sayəsində insanın özünə 
inamı artır və cəmiyyətdə özünü daha sərbəst hiss edir. İnsan-
larda olan bir çox psixoloji problem depressiv hallar estetik 
əməliyyatlardan sonra düzəlir. İnsanlar bəzən estetik əməliy-
yatlardan çəkinirlər və ya qorxurlar. 

Estetik cərrah bir heykəltaraş, rəssam kimi xəstəyə yanaş-
malıdır. Təcrübə qazanmaq və yaxşı mütəxəssis olmaq üçün 
yüksək təhsil mühüm önəm daşıyır. Hazırda təcrübəli və peşə-
kar az sayda, barmaqla sayılacaq qədər plastik cərrah vardır. 
Plastik cərrah seçən zaman insanlar Səhiyyə Nazirliyi tərəfin-
dən verilən şəhadətnaməninin olub olmamasını, həmçinin 
həkimin 5 illik uzmanalıq üzrə təhsil aldığını dəqiqləşdirmə-
lidirlər. 

İnsan yaşadıqca onun planları arzuları daha da artır çoxa-
lır. Hər il 10-dan çox beynəlxalq konqresdə iştirak edən uzman 
dr.Vüqar Ələkbərov gələcəkdə bu istiqaməti dünya standartları 
səviyyəsinə qaldırmağa çalışır. O, dünya ölkələrində tətbiq ol-
nan yenilikləri Azərbaycanda eyni anda istifadə etməyə çalışır. 
Avropadan, Ərəb ölkələrindən olan insanlar özlərini rahatlıqla 
onun əllərinə etibar edirlər. 
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Кямаледдин МАНСИМОВ
генеральный директор NABUCCO Architecture and Construction

AZERI BUSINESS AWARD 2018

За достижение высоких результатов  
в области строительства

Компания Nabucco Architecture and Construction пред-
лагает уникальное решение для азербайджанского рынка: 
проектирование и строительство объектов широкого спек-
тра назначения на базе легких металлических конструкций 
Astron. 

Astron – европейский лидер на рынке системных зда-
ний. За 50-летнюю историю компанией реализовано более 
50 тыс проектов в Европе, России и странах СНГ, в том чис-
ле в Азербайджане. 

Концепция Astron ориентирована на энергоэффек-
тивность и защиту окружающей среды. Легкие и прочные 
стальные конструкции заводской готовности высокого 
качества обеспечивают короткие сроки монтажа и после-
дующего ввода объекта в эксплуатацию, экономию средств 
на транспортировку и обслуживание, экологически чистый 
строительный процесс (без пыли, грязи, выбросов углекис-
лого газа, избыточного мусора и прочего). В целом, здания 
Astron обеспечивают снижение эксплуатационных расхо-
дов на 26,7%.

В комплект поставки Astron входят кровельные и сте-
новые системы, водосточные системы, а также эффектив-
ная тепло- и звукоизоляция. Вся продукция соответствует 
стандарту EN1090-2, Еврокоду и техническим регламентам 
стран СНГ.

В свою очередь Nabucco предлагает не только монтаж 
металлических конструкций, но и полный спектр строи-
тельных работ «под ключ»: от проектирования до сдачи 
готового объекта вместе с необходимой системой комму-
никаций. Любые дополнительные фасадные и отделочные 

материалы (камень, стекло и другие) легко интегрируются  
в стальную систему Astron, если того требует архитектур-
ная концепция. 

Конструкции Astron производятся из высокопрочной 
стали, в составе которой уровень серы сведен к миниму-
му, что повышает ее эластичность и прочность. При тер-
мообработке она не теряет своих качеств. Следовательно, 
здания из этих конструкций в два раза более долговечны, 
чем здания из бетона, и им можно придать любую желае-
мую форму. 

Среди самых свежих проектов следовало бы выделить по-
строенный компанией в Локбатане супермаркет площадью  
5 тыс м2. Также Nabucco Architecture and Construction 
построила фабрику по переработке фруктов для компа-
нии DAD в Губинском районе и производственное здание 
XONÇA для сети супермаркетов ARAZ площадью 6300 м2. 

Недавно Nabucco Architecture and Construction откры-
ла азербайджано-итальянскую архитектурную студию  
в рамках Nabucco Architecture and Construction. Отныне 
коллаборация лучших азербайджанских и итальянских ма-
стеров (архитекторов, дизайнеров и инженеров) позволяет 
компании предоставлять более качественные услуги для 
заказчиков. 

Данная студия – это единство итальянских и азербай-
джанских архитектурных традиций вкупе с современными 
технологическими достижениями в строительстве. 

Что касается планов компании по развитию на ближай-
ший год, то это расширение портфеля работ и пополнение 
его новыми оригинальными и интересными проектами. 
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 “Hünər Qüllələri” Azərbaycan tikinti sektorunda öz fərqli-
liyi ilə seçilməyi hədəfləyən “Huner Group”un ən böyük inşaat 
layihəsidir. Dəniz səviyyəsindən 25 metr yüksəklikdə yerləşən 
“Hünər Qüllələri”nin tikintisi Bakının ən prestijli məkanında – 
Ağ Şəhər-də sürətlə davam edir. 

“1 mənzil sizdən, əlavə 14 otaq bizdən!” devizi ilə çıxış 
edən “Hünər Qüllələri”nin ən cəlbedici xüsusiyyəti Azərbay-
canda ilk dəfə Flexhouse sistemini tətbiq etməsidir. Patenti 
yalnız “Huner Group”a aid olan Flexhouse sisteminin məqsədi 
evinizdə olmasını xəyal etdiyiniz, lakin evinizə sığmayan bü-
tün otaqları “qatlayaraq” mənzilinizə əlavə etməkdir. Belə ki, 
“Hünər Qüllələri”ndən mənzil alan hər bir kəs, əlavə olaraq 
müxtəlif məqsədli 14 növ xidmət otağından istifadə etmək şan-
sı qazanacaq. Yalnız sakinlər üçün nəzərdə tutulmuş Flexhouse 
sisteminə uşaq oyun zalı, kinozal, musiqi otağı, karaoke otağı, 
parti otağı, playstation otağı, qonaq otağı, fitness salonu, özəl 
mətbəx, qapalı mini futbol və basketbol meydançası, bilyard 
salonu, iş otağı, sürücü otağı və camaşırxana daxildir. 

Ən müasir tikinti texnologiyalarından istifadə olunaraq 
inşa edilməkdə olan binada İsveçrənin dünyaca məşhur lift və 
eskalator istehsalçısı olan “Schindler Group” liftlərindən isti-
fadə olunacaq. Ümumi sayı 6 ədəd olan geniş liftlər sürətini 
saniyədə 2 metrə çatdıraraq öz rəqiblərini geridə qoyur. Hər 
mərtəbəyə xüsusi çıxışı olan və özüyuyulan zibil boruları isə 
xüsusi vakum və avtomatlaşdırılmış kimyəvi təmizləmə siste-
minə sahibdir. Binada həmçinin, Almaniyanın dünyaca məş-

hur REHAU pəncərələrindən istifadə olunacaq. Daxili tempe-
raturu yüksək səviyyədə qoruyan bu pəncərələr açıq havanın 
maneəsiz görüntüsünü təmin edir. Binanın tikintisində AT-
KINS layihəsinin tələblərinə uyğun olaraq Avropa standartla-
rı tətbiq olunduğundan bünövrə altında 600 svaydan istifadə 
olunur. Svay sayının binanın ümumi yükündən 80 % daha çox 
ağırlığa uyğun olaraq hesablanması, zəlzələ və ya digər fövqə-
ladə hallarda  seysmik davamlılığı müvafiq dərəcəyə yüksəldir. 
Binada gücləndirilmiş yanğın təhlükəsizlik sistemi də fəaliyyət 
göstərəcək. Hər qüllədə 2 yanğın çıxış pilləkəni, bütün mərtə-
bələrdə yanğın söndürmə və tüstüsovurma sistemi, avtoma-
tik yanğın xəbərverici qurğular və binanın bütün nöqtələrini  
24 saat izləyən müşahidə kameraları sakinlərin təhlükəsizliyi-
nin ən yüksək səviyyədə qorunmasını təmin edir.

20 mərtəbəli qüllələrin 3-cü mərtəbəsindən etibarən baş-
layan və hər mərtəbədə 5 ədəd olmaqla ümumilikdə 168 pre-
mium mənzil və 2 penthouse tam təmirli və ən nəfis dizaynla, 
30 % ilkin ödəniş və 36 ayadək faizsiz kreditlə müştərilərə təq-
dim edilir. Mənzillərin tam təmirli təqdim edilməsi sakinləri 
əlavə qayğıdan, maddi və zaman itkisindən, həmçinin təmir 
prosesinin səs-küyündən uzaqlaşdıracaqdır. 

“Hünər Qüllələri”ndən mənzil almaq istəyən hər bir kəs 
ofisə yaxınlaşaraq həm alacağı mənzillərlə, həm də Flex otaq-
larla əyani şəkildə tanış ola bilər. Belə ki, satış ofisində nümunə 
mənzillərlə Flex otaqlar yolunuzu gözləyir.

AZERI BUSINESS AWARD 2018

İlin tikinti layihəsi
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AZERI BUSINESS AWARD 2018
Kənd təsərrüfatı sahəsində suvarma  
sistemlərində smart-texnologiyaların 
tətbiqinə görə

“Yağmur-2” şirkəti 2002-ci ildə yaranıb. Şirkət suvarma 
sistemlərinin quraşdırılması və süni göllərin yaradılması üzrə 
ixtisaslaşır. 

Ölkədə son zamanlar qeyri-neft sektorundan asılılığın azal-
dılması məqsədi ilə, kənd təsərrüfatı sahəsinə böyük əhəmiy-
yət verilir, “Yağmur-2” şirkəti bu istiqamətin, tendensiyanın 
bir hissəsi olmaqdan hər zaman qürur duyur! 

Meyvə, giləmeyvə, tərəvəzlərin və bir sıra digər bitkilərin 
yetişdirilməsinində intensiv texnologiyaların inkişafı dövrün-
də kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların suvarılmasının əhə-
miyyəti dəfələrlə artır. Suvarmanın bir neçə növləri var. On-
ların sırasında damcı ilə suvarma, yağmur yağdırma üsulu ilə 
suvarma və s. növləri qeyd edilə bilər. “Yağmur-2” şirkəti hər 
bir suvarma növü üzrə ixtisaslaşır. Bu günə kimi ölkə ərazisin-
də böyük layihələrə imza atmışdır.

Bu gün damcı ilə suvarma Azərbaycanın 30%-ni əhatə edir. 
Suvarılan sahələrin daha çox hissəsi ölkənin şimal və şərq böl-
gəsinin payına düşür. Damcı ilə suvarmaya çoxillik bitkilərin 
becərilməsində böyük əhəmiyyət verilir. Bu istiqamətdə inki-
şaf faktorlarından biri də alternativ enerji mənbələrinin istifa-
dəsidir. Belə ki, artıq bu sahədə İsrail, ABŞ, İspaniya və Avstra-
liya kimi ölkələrin təcrübəsi var:  suyun təzyiqli damcı suvarma 
sisteminə ötürülməsi üçün külək və günəş elektrik stansiyala-
rından istifadə olunur. Bu istiqamət Azərbaycan üçün də pers-
pektivlidir, xüsusən də Aran və Xəzəryanı zonalar üçün. Aran 
zonasında günəşli günlərin sayı üstünlük təşkil edir, Xəzəryanı 
zona, Abşeronda isə, demək olar ki, hər zaman külək var. İlkin 

hesablamalara görə, bu layihələrin özünü ödəmə müddəti 6 
ildən 9 ilədək təşkil edir.  Zamanla qarğıdalı, şəkər çuğundu-
ru, soya, dərman bitkiləri kimi qeyri-ənənəvi bitkilər üçün də 
damcı suvarma sahələri artacaqdır. Texniki cəhətdən bugünkü 
vəziyyəti əldə olunan səviyyənin təkmilləşdirilməsi kimi qiy-
mətləndirmək olar. Əldə olunan səviyyə damcı ilə suvarma sis-
temini bir çox bitkilərin müəyyənedici aqrotexnoloji elementi 
kimi qiymətləndirməyə imkan yaradır.

Suvarma sisteminin işinə, ümumiyyətlə əkin sahəsi və 
onunla bağlı hər bir şeyə bir çox faktor təsir göstərir. Suvarma 
sisteminin iş qabiliyyətinə böyük təsir göstərən amillərdən 
biri də suyun keyfiyyətidir. Suvarma sistemini quraşdırdıqdan 
əvvəl, sahə üçün layihə hazırlanarkən suvarmada istifadə olu-
nacaq suyun mənbəyinə böyük diqqət yetirilir və hər bir yerə 
uyğun mütləq olaraq suyun təmizlənməsi üçün müxtəlif növ 
filtrlərdən istifadə edilir.

“Yağmur-2” şirkəti bu günə kimi satışa çıxardığı və iş pro-
sesində sahədə istifadə edilən məhsulların hər zaman keyfiyyə-
tinə diqqət yetirir. Çalışır ki, məhsul yüksək keyfiyyətli olsun, 
gələcəkdə hər hansı bir fəsadlara səbəb olmasın. “Yağmur-2” 
şirkətinin əməkdaşlıq etdiyi şirkətlər xarici və yerli şirkətlərdir. 
Məsələn, borular yerli istehsaldır. Çünki, qiymət baxımından 
münasib, keyfiyyəti isə heç də xarici borulardan geri qalmır. 
Avadanlıq və fitinqlər üzrə isə, dünyada suvarma sahəsində bir 
neçə sözünü demiş şirkət var ki, fermerlər, sahibkarlar və ümu-
milikdə, suvarmadan anlayışı olan hər kəs, onlara etibar edir. 
Aralarında Avropa, ABŞ, Türkiyə şirkətləri də vardır.

Namiq HACIYEV 
"Yağmur-2" şirkətinin direktoru



Azərbaycan, Bakı şəh., Həsən Əliyev küç., 129 A 
Tel. (+99412 ) 437 82 50; Fax. (+99412 ) 465 94 27 

Mob. (+99450) 222 92 52
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AZERI BUSINESS AWARD 2018
İsveçrənin MAERZ Şirkətinin tikdiyi son texnologiyaların 
tətbiqinə görə AZERLIME Əhəng Zavodunun –  
Suvaq üçün Əhəng Məhsulu

– Öncə 19 il əvvələ qısa ekskurs edərək şirkətin yaran-
ma tarixinə nəzər salmanızı istərdik. Necə oldu ki, biznes 
sahəsi kimi inşaat materialları sektorunu seçdiniz?

– Azərbaycan Sovetler İttifaqından ayrıldıqdan, müstəqil-
liyinə yenidən qovuşduqdan sonra düşünürdük ki, ən azı 
gələcək 50 ildə sovet standartlarında tikilmiş bütün binalar 
sökülüb yeni standartlara uyğun binalarla əvəzlənəcək. Eyni 
zamanda dünya təcrübəsində olduğu kimi, müstəqil ölkəmizin 
neftdən gələn gəlirlərinin əsas hissəsinin də inşaat sektoruna 
yönəldiləcəyini əsas tutaraq tikinti materialları istehsalına üs-
tünlük verdik.

– Müəyyən müddət keçdikdən sonra hər bir iş adamı 
verdiyi qərarları analiz edir, doğru seçim edib – etmədiyini 
qiymətləndirir. Geriyə baxanda nələri düşünürsünüz, seçi-
minizdə yanılmamısınız ki?

– Qətiyyən. Bu gün əminliklə deyə bilərik ki, yarandığı 
vaxtdan elə də çox müddət keçməsə də “Mətanət A” şirkəti ha-

zırda yalnız Azərbaycanda deyil, Cənubi Qafqazın inşaat mate-
rialları bazarında lider mövqedə dayanır.

Hazırda şirkətdə 200-dən artıq ticarət markasında, 1000-
dən çox çeşiddə inşaat materialı istehsal olunur. Məhsullarımız 
yalnız çeşidləriylə fərqlənmir, həm də keyfiyyət göstəricilərinə 
görə də bazardakı analoji məhsullarla müqayisədə rəqabət üs-
tünlüyünə malikdir. Bu yüksək keyfiyyətin mənbəyi isə isteh-
sal prosesində ən son texnologiyaların, innovativ yeniliklərin 
tətbiqidir.

Şirkətin məhsullarının yalnız Azərbaycanda deyil, ölkə-
nin hüdudlarından kənarda da rəğbət qazanmasının əsas sə-
bəblərindən biri məhz məhsullarımızın yüksək keyfiyyətidir. 
Şirkətimiz “Century İnternational Quality Era Award”,“Award 
Global Quality Management”, “Gold Star International Award 
for Quality”, “New Millenium Award” kimi beynəlxalq müka-
fatlara məhz keyfiyyət göstəricilərinə görə layiq görülüb. Eləcə 
də, məhsullarımız ölkəmizdə də dəfələrlə “ilin brendi” seçilib. 
Amma bu uğurlarla kifayətlənmək fikrində deyilik. Elm və 

KEYFIYYƏTLI SUVAQ ƏHƏNGDƏN BAŞLAYIR:
AZERLIME SUVAQ ÜÇÜN ƏHƏNG

Elxan BƏŞİROV
“Mətanət A” Şirkətinin 

Müşahidə Şurasının sədri
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texnologiya hər gün inkişaf edir və istehsal proses-
lərinə də öz təsirini göstərir. Bu proseslərdən geri 
qalmamaq, bazarda mövqelərini qoruyub saxla-
maq üçün şirkətlərdən də daim özünü yeniləmək, 
ən son elmi inkişafın nailiyyətlərindən yararlan-
maq, bazarın nəbzini tuta bilmək tələb olunur. 
Bu baxımdan təbii ki, biz də yerimizdə saymırıq. 
Şirkətin yüksək ixtisaslı peşəkar kadrları, düşünül-
müş biznes strategiyası sayəsində “Mətanət A” öz 
sahəsinin lideri kimi zirvədə qalmağa davam edir.

– Özünüz də etiraf edirsiniz ki, uğur qazan-
maq üçün elmi inkişafın nailiyyətlərindən ya-
rarlanmaq şərtdir. Siz yeni texnologiyalardan 
hansı səviyyədə istifadə edirsiniz?

– Qeyd etdiyim kimi 200-dən artıq ticarət 
markasına, 1000-dən çox məhsul çeşidinə malik 
olan “Mətanət A” şirkəti Azərbaycanın inşaat ma-
terialları bazarında ilkləri ilə tanınır. Şirkət 2000-ci 
ildə Qafqazda keramika yapışdırıcılarının ilk isteh-
salçısı olub. Məhz ölkəmizdə inşaat materialları 
sektorunda kafel və metlax yapışdırıcıları sahəsin-
də ilk keramika yapışdırıcısı olan təchiz olunmuş 
zavodda aralıqdoldurma qarışıqlarının istehsalı da 
ölkədə bir ilk idi. İnşaat materiallarının istehsalı 
sahəsində ilk dəfə Rokol texnologiyasının tətbiqi 
də məhz “Mətanət A” şirkətinin adı ilə bağlıdır.

Bu texnologiyanın tətbiqi ilə istehsalın səmərə-
liliyini təmin etməyə nail olunub. Azərbaycanda 
inşaat materiallarının istehsalı sahəsində ilk dəfə 
olaraq “Mətanət A” şirkətində nanotexnologiyalar 
tətbiq edilib. Bununla da keyfiyyətli məhsul isteh-
salına şərait yaranıb. Nanotexnologiyaların tətbiqi 
eyni zamanda ətraf mühitin qorunmasında da mü-
hüm rola malikdir.

Nanotexnologiya sayəsində Yaşıl Biznes (Gre-
en Busines) siyasətinə uyğun olaraq ətraf mühitə 
dəyən zərərin miqdarı minimuma endirilib, ener-
ji sərfiyyatına qənaət etmək imkanları yaranıb. 
Xüsusi laborator qruplar vasitəsilə istehsal tex-
nologiyalarının monitorinqi aparılaraq zəruri ye-
nilənmələr müəyyən edilir və bu yeniliklərin icrası 
həyata keçirilir. Artıq bir neçə ildir ki, SMART 
texnologiyasının tətbiqi ilə istehsal prosesi tam ro-
botlaşdırılmış fəaliyyət metoduna keçib.

– İqtisadiyyatın əsas istiqamətlərindən 
olan tikinti bazarı üçün ölkəmizdə geniş inki-
şaf perspektivləri açılır. Ötən il ən yaddaqalan 
nailiyyətiniz hansı oldu və 2019-cu ildən göz-
ləntiləriniz nədir?

Doğru söylədiniz, hazırda ölkəmizdə sahibkar-
lığın inkişafı üçün münbit şərait yaradılıb. Möh-
tərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin uğurlu 
iqtisadi siyasəti, bu sahədə həyata keçirilən önəmli 
islahatlar son illər Azərbaycanda özəl sektorun in-
kişafına çox güclü təkan verib. Ötən il bizim üçün 
də kifayət qədər uğurlu oldu. İlk növbədə İsveç-
rənin Maerz şirkətinin ən son texnologiyalar əsa-
sında inşa etdiyi AZERLIME Əhəng Zavodunun 
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tikintisinin başa çatmasını qeyd edə bilərəm. Eləcə də ötən il 
bazara yeni məhsullar da çıxara bildik, məhsullarımızın çeşid-
ləri siyahısına yeniləri əlavə olundu. 2019-cu il üçün də hədəf-
lərimiz yeni istehsal sahələri yaratmaqla ölkəmizdə iqtisadi 
inkişafa öz töhfəmizi verməkdir.

– AZERLIME Əhəng Zavodunun tikintisinin başa 
çatmasını ötən ilin əsas uğurlarından biri kimi qeyd etdiniz. 
Bazarda bu zavodun məhsullarına maraq necədir? Sizcə 
alıcılar niyə bu məhsulu seçməlidir? Hansı üstünlüklərinə 
görə?

– Bir çox səbəblər var. İlk növbədə yüksək texnologi-
ya və keyfiyyət. Bizim üçün müştəri məmnuniyyəti hər cür 
maddi marağın fövqündə dayanır. Sevindirici haldır ki, məh-
sullarımızın keyfiyyəti ilə insanların etibarını qazana bilmi-
şik. Fəaliyyətə başlamasından elə də çox müddət keçməsə də 
AZERLIME Əhəng Zavodunun məhsulları artıq indidən alı-
cıların rəğbətini qazanıb. Bu zavodda istehsal olunan sönmüş 
və sönməmiş əhəng məhsullarından bir çox sahələrdə – əlvan 
və qara metallurgiya, qida sənayesi, kənd təsərrüfatı, səhiyyə, 
eləcə də incəsənətdə – heykəltəraşlıqda istifadə olunur. Bu isə 
o deməkdir ki, AZERLIME Əhəng Zavodunun məhsulları 
yalnız tikinti-təmir şirkətləri yox, digər fəaliyyət sahələrinə aid 

şirkətlərin də maraq dairəsindədir. Alıcıların ən çox müraciət 
etdikləri məhsulumuz isə AZERLIME suvaq üçün əhəngdir. 
AZERLIME suvaq üçün əhəng istehlakçılar üçün cəlbedi-
ci edən əsas səbəb onun müştərilərin büdcəsinə uyğunluğu 
və qənaətliliyidir. Məsələn, təmir və ya tikinti prosesində bu 
məhsula üstünlük verənlər sementin miqdarına 12%-ə qədər 
qənaət edə bilirlər. Əhəng məhsulu qatılmış suvağın yükü qara 
suvağın yükünə nisbətən 15%-ə kimi az olur. Başqa sözlə, eyni 
çəkidə götürülmüş qara suvağı müqayisə etdikdə AZERLIME 
əhəngi qatışdırılmış suvaqla 10%-ə qədər daha çox sahəni su-
vamaq mümkündür. Eləcə də, AZERLİME qatılaraq suvanmış 
divarların çatlamaq təhlükəsi də yoxdur. AZERLIME suvaq 
üçün əhəng məhsulunun ekoloji təmiz olması da müştəriləri 
məhz onu seçməyə yönəldən əsas səbəblərdəndir. Bu suvaqla 
hörülmüş və suvanmış məkanlarda antibakterial mühit yaranır. 
Nəzərə alsaq ki, hər il dünyada 7 milyondan çox insan ekoloji 
çirklənmədən həyatını itirir, belə olan halda bu cür mühitdə 
yaşamağı kim istəməz?!

AZERLIME suvaq üçün əhəng qənaətli, ekoloji 
təmiz, antibakterial və divarı çatlamadan qoruyan tikinti 
materialıdır. Bir sözlə, keyfiyyətli suvaq AZERLIME 
əhəngindən başlayır! 
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AZERI BUSINESS AWARD 2018
Müasir informasiya texnologiyalarının dövlət xidmətlərinin 
göstərilməsinə uğurlu tətbiqi və bu sahədə əldə olunan 
nailiyyətlərinə görə

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi fəaliyyət sahələri üzrə 
müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq yeniliklər edir, idarəet-
mə mexanizmini təkmilləşdirir, o cümlədən elektron mühitə 
inteqrasiyanı sürətləndirir. 

Komitənin unikal layihələrindən olan, ən son texnologi-
yaların tətbiq edildiyi “Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu 
İnformasiya Sistemi” də bu işlərin davamıdır. Hazırda sistemin 
hazırlanması ilə bağlı görülən tədbirlər uğurla davam etdiri-
lir. Komitə tərəfindən yaradılan torpaqların elektron kadastr 
uçotu informasiya bazasında torpaqların təyinatından tutmuş 
onun münbitliyinə qədər bütün göstəricilər əks olunur. Bütün 
torpaqların dəqiq sərhədləri, miqyası, istifadə təyinatı müəy-
yənləşir. Beləliklə, nəticələr əsasında dövlət özünün sahibliyin-
də və mülkiyyətində olan torpaqların balansını əldə etmiş olur. 
Bələdiyyələr təyinatına, mülkiyyət və əmlak növünə görə ha-
rada və nə qədər torpaq olduğuna dair bölgü məlumatları əldə 
edir. Xüsusi mülkiyyət sahibliyi dəqiqləşir, pay torpaqlarının 
sahəsi müəyyənləşir. 

Yeni yanaşmaların, müasir texnologiyaların istifadə edildi-
yi digər sistem Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemidir. ÜRİS 
xüsusi vasitələrdən istifadə edilmədən daşınmaz əmlak obyekt-
lərinin yerləşdiyi yerin müəyyənləşdirilməsinə imkan verən və 
onların fərdiləşdirilməsini təmin edən informasiya resursudur. 
Həyata keçirilən genişmiqyaslı işlər nəticəsində Ünvan Reyest-
rinin məlumat bazası elektron müstəviyə keçib. Belə ki, Ünvan 
Portalının (unvanportali.az) istifadəyə verilməsi ilə ünvanla 
bağlı bütün məlumatlar bir yerdə cəmləşib. Sayt Ünvan Reyest-
ri İnformasiya Sisteminin məlumat bazası əsasında yaradılıb, 
yeni və köhnə ünvanlar bu məkanda yerləşdirilib. 

Komitənin digər bir innovativ addımı sənəd dövriyyəsinin 
elektronlaşması olub. Belə ki, Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı, 
Kadastrı və İdarəedilməsi Sistemi (DƏQKİS) vasitəsilə daşın-
maz əmlakın qeydiyyatı, kadastrı, eyni zamanda dövlət əmla-

kının idarəedilməsi, özəlləşdirmə, hərracların təşkili, elektron 
xidmətlər, sənəd dövriyyəsi və sairə kimi proseslər avtomatlaş-
dırılıb.

Komitə tərəfindən göstərilən xidmətlərə olan əlçatanlıq da 
artırılır. Bu məqsədilə müxtəlif xidmətləri Elektron xidmətlər 
portalında (e-emdk.gov.az) cəmləşib. İstifadəçi portala daxil 
olaraq daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, hərracı, idarə edilməsi 
ilə bağlı əməliyyatlar həyata keçirə və məlumat ala bilir. Eyni 
zamanda Portal vasitəsilə müraciətlə əlaqəli dövlət rüsumunu 
online (elektron) formada ödəmək də mümkündür. Hal-hazı-
da ƏMDK-nın 40 elektron xidməti mövcuddur.

Komitənin reallaşdırdığı digər yenilik olan AzNav proqram 
nəticəsində vətəndaşlar istənilən vaxt seçdiyi ünvanı ən sürət-
li və optimal marşrut üzrə müəyyən edə bilir. Bununla ünvan 
axtarışı məsələləri sadələşir, lazımi ünvanların axtarışında vaxt 
itkisinin qarşısı alınır. “AzNav” həm onlayn, həm də oflayn re-
jimdə işləmək imkanlarına malikdir. Sistem “Android”, “IOS” 
(Apple), “Windows CE” əməliyyat sistemlərində olan bütün 
növ mobil cihazlarda və eyni zamanda telefon və planşetlərdə  
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əlçatandır. AzNav-ın sosial şəbəkələrdə təbliği məqsədilə  
www.aznav.az internet səhifəsinin yeni versiyası hazırlanmış, 
www.facebook.com/aznav.navigator “AzNav facebook” və 
www.instagram.com/aznav.navigator/ “AzNav instaqram” sə-
hifələri yaradılaraq istifadəyə verilmişdir.

Komitə torpaqların istifadəsi ilə bağlı nəzarət mexaniz-
mini təkmilləşdirir. Torpaqların idarə edilməsi vəziyyətinin 
müəyyən edilməsi, səmərəsiz istifadə edilən kənd təsərrüfatı 
təyinatlı torpaqların aşkarlanması ilə bağlı “Torpaq Səthinin 
Monitorinq Sistemi”, başqa sözlə, Peyk Nəzarət Sistemi hazır-
lanır. Burada başlıca məqsəd torpaqlara dövlət nəzarətinin hə-
yata keçirilməsində çevikliyin artırılması, qanunsuz tikililərin, 
torpağın münbit qatının korlanmasının qarşısının alınması, 
torpaq tədqiqatı, geobotaniki tədqiqat zamanı yeni texnologi-
yaların (Süni İntellektin) imkanlarından istifadə edilməsidir.

Bütün xidmətlərin vahid Metaməlumat sisteminə inteqra-
siyası həyata keçirilir. Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturu 
daha səmərəli idarəetməni təmin edəcək, xüsusən də eyni bir 
məlumatın təkrar-təkrar toplanmasını aradan qaldıracaq. Bu 
layihə torpaqların və təbii resursların düzgün idarə edilməsi, 
təbiətin mühafizəsi, təbii fəlakətlərin qarşısının alınması və nə-
ticələrinin aradan qaldırılmasında faydalı olmaqla, Azərbayca-
nın iqtisadiyyatının inkişafına böyük töhfə verəcək.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi daşınmaz əmlakın qey-
diyyatı sahəsində də daima yeniliklərə imza atır. Çıxarışları 
əhaliyə elektron formada təqdim edən Elektron çıxarış sistemi 
vətəndaşlar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Bununla əmlak sa-
hibi müvafiq idarəyə gəlmədən, Elektron Hökumət Portalında 
yaradılacaq şəxsi kabinetindən elektron formada çıxarışını ala 
bilir. Bununla da kağız çıxarışın itirilməsi, yararsız hala düş-
məsi ilə bağlı problemlər ortadan qalxır. Artıq 8 mindən çox 
elektron çıxarış sahibi var.

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsində şəffaflıq və vətən-
daş məmnunluğunu təmin etmək məqsədilə Komitə tərəfin-
dən istifadəyə verilən Əmlakın Qeydiyyatı Kalkulyatoru istifa-
dəçilərin işini xeyli sadələşdirib. Sistem sayəsində vətəndaşlar 
onlara məxsus daşınmaz əmlakların sənədləşdirilməsi prose-
sində dövlət rüsumu və xidmət haqqı barədə elektron qaydada, 
əvvəlcədən məlumat ala bilirlər.

İnnovativ yenilik, xüsusi model olan Elektron hərrac siste-
minin istifadəyə verilməsi özəlləşmənin sürətlənməsinə imkan 
verib. Vətəndaş hərrac günü mənzilini tərk etmədən internet 
vasitəsilə onlayn olaraq sifariş verdiyi əmlakın hərracına qoşu-
la bilir. Məlumat üçün bildirilməlidir ki, keçirilən hərracların 
qaliblərindən bəziləri internet vasitəsilə onlayn qoşulan sifariş-
çilər olub. Bundan başqa vətəndaşın qeydiyyatdan keçmədən 
elektron hərracın gedişatını canlı izləmək imkanı da var. Elekt-
ron hərracda iştirak etmək üçün Əmlak Məsələləri Dövlət ko-
mitəsinin rəsmi saytına (e-emdk.gov) və ya Elektron Hökumət 
Portalına (e-gov.az ) daxil olmaq kifayətdir.

İndi ölkə vətəndaşları, fiziki və hüquqi şəxslər əmlakla bağlı 
kadastra dair dövlət rüsumu və xidmət haqqını onlayn qaydada 
hesablaya bilirlər. “Kadastr Kalkulyatoru”nun istifadəyə veril-
məsi buna imkan verir. Yeni elektron xidmət sayəsində “Ka-
dastr planlarının və yerquruluşu xəritələrinin tərtibi”, eləcə də 
“Torpaqların inventarlaşdırılması və müayinə baxış aktlarının 
tərtibi” ilə bağlı tələb olunan xidmət haqqını və dövlət rüsumu-
nu öyrənmək mümkündür.

Dövlət əmlakının idarə edilməsində görülən işlərin səmərə-
liliyi daha da artırılır. Belə ki, beynəlxalq standartlara əsaslanan 
korporativ idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi edilir. Dünya Ban-
kının tövsiyələri də nəzərə alınmaqla iri dövlət şirkətlərinə dair 
vahid məlumat bazası formalaşdırılmışdır. Bu strukturda kadr 
uçotu üzrə məlumatlar, maliyyə və mühasibat göstəriciləri, o 
cümlədən daşınmaz əmlaka dair informasiyalar yer alır. Hə-
min məlumat bazasına iri dövlət şirkətləri tərəfindən onlayn 
rejimdə müvafiq məlumatları daxil etməyə imkan verən veb 
platforma yaradılmışdır. Bu platforma komitənin elektron xid-
mətlər portalında yerləşdirilmiş və yekun forma Komitə tərə-
findən hökumətə təqdim edilmişdir. Bu informasiya sistemi 
vasitəsilə dövlət əmlakı daha səmərəli istifadə ediləcək, həmin 
müəssisələrdə korporativ idarəetmənin tətbiqi və onların ma-
liyyə-təsərrüfat fəaliyyətində şəffaflıq artırılacaq. Hazırda baza-
da 20-ə yaxın dövlət müəssisəsinin məlumatları yerləşdirilib. 
Tam əhatəli, dəqiq, etibarlı və çevik qaydada yeniləşən bazaya 
gələcəkdə digər dövlət müəssisələrinin də inteqrasiyası həyata 
keçirilə bilər.
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İlin Milli Brendi. “SEVGİ” dondurma

Dondurma qədim desert növlərindən biri hesab olunur. 
Rəvayətə görə dondurmanın tarixi kökləri 4000 il bundan əv-
vələ söykənir. İllər boyunca klassik və qeyri-adi dadlara malik 
dondurma növləri yaranmağa davam edir.

Eləcə də Azərbaycanda 20 illik tarixi olan dondurma is-
tehsalçısı, “İCELAND” ticarət markasının sahibi “Camal” 
LTD şirkəti yeni dondurma dadının axtarışında idi. Bunun 
üçün böyük bir komanda çalışırdı. Nəhayət,  2015-ci ilin may 
ayında “Made in Azerbaijan” adına layiq, dondurma bazarında 
premium seqmentinin tələblərinə  uyğun “SEVGİ” dondurma-
sı yarandı. İlk olaraq ənənəvi  klassik vanilli Belçika şokoladı 
ilə örtülmüş plombir dondurması istehsal olundu. Xüsusi re-
sept ilə hazırlanmış dondurmaya yüksək keyfiyyətli və unikal 
inqrediyentlər əlavə olundu. Ətirli premial vanil öz inanılmaz 
aromatı və incə dadı ilə vanilli xəyallara aparır. Daha sonra klas-
sik dadların ayrılmaz hissəsinə çevrilən şokoladlı dondurma 

“SEVGİ” kolleksiyasına daxil oldu. Hollandiya kakao pudrası 
ilə yaradılan dolğun şokolad dadı və Belçika şokoladı ilə örtül-
müş dondurma əsl şokolad sevənləri heyran etdi.

2016-cı ildə “SEVGİ” dondurma kolleksiyasına milli şərq 
koloriti bəxş edən badam və püstə dadlı növlər əlavə edildi. Ba-
damlı “SEVGİ” dondurması bir anda kolleksiyanın vizit kar-
tına çevrildi. Məxməri badamın incə ətri və inanılmaz dadın 
ləzzəti nağıllar aləminə aparır.

Şərq koloritinin atmosferini yaradan  püstəli “SEVGİ” 
dondurması isə parlaq püstə dənələrinin orijinal dadı, rəngi və 
ətri ilə qurmanları cəlb edir. 

Bu hələ son deyil. 2019-cu ildə “İCELAND” xəzinəsi yeni 
növ “SEVGİ” dondurmasını təqdim edəcək.  Ardı var...

“SEVGİ” dondurmaları ilə sevginizi etiraf edin!

“SEVGI” –  
BIR DONDURMA HEKAYƏSI!
“İCELAND” ticarət markasına məxsus dondurma məhsullarının  

hər biri sevgi və qayğıyla yaradılır. 
“SEVGİ” brendinin fəlsəfi mənası da elə bunu əks etdirir.





Azərbaycan, Bakı şəh., Sulutəpə qəs., R.Allahverdiyev küç., 4/21;

ICELAND.Ice.creamwww.iceland.az;(+99412) 310 10 40; 



www.btime.az

online
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İlqar İMAMQULİYEV
“IL’Azero” idman geyimləri brendinin təsisçisi

AZERI BUSINESS AWARD 2018

İlin idman geyim brendi

“IL’Azero” şirkəti 2016-cı ildə qurulub. Artıq 2017-ci ilin 
sonunda kişi voleybolçulardan ibarət olan “Sərhədçi” koman-
dası kolleksiyadan istifadə edib. Məhsullar ictimaiyyətə 2018-
ci ilin may-iyun aylarında təqdim olunub.

“IL’Azero”nun italyan dilindən tərcüməsi “bir azərbaycanlı” 
deməkdir. Əsas hədəf dünyanın tanınmış idmançılarının şirkə-
tin məhsullarından istifadə etməsinə nail olmaqdır. Məsələn, 
ABŞ-ın, Tailandın və digər ölkələrin güclü voleybolçuları Azər-
baycana məxsus brendin geyimlərindən istifadə edirlər. 

“IL’Azero” dünyada patentləşmiş bir brenddir. Şirkət Azər-
baycanda və Polşada qeydiyyatdan keçib. Kolleksiyada Azər-
baycanın bir çox ornamentlərindən istifadə edilir. Üçrəngli 
bayrağımızın kiçik hissələri “IL’Azero”nun rəmzinə çevrilmiş-
dir. Həmçinin bu simvolikadan geyimlərin qol, boyunun ön 
və arxa hissələrində istifadə olunur. Azərbaycan bayrağının 
rəngləri qeyri-adi tərzdə - ildırım, buta və digər formalarda 
geyimlərdə həkk edilir və bu ictimaiyyət tərəfindən maraqla 
qarşılanır.

Şirkətdə peşəkar avropalı dizaynerlər də çalışır. Polşa Av-
ropada tekstilin beşiyi hesab edilir. “IL’Azero”nun bütün məh-
sulları Polşada istehsal olunur. Məhsullar Avropa keyfiyyəti ilə 
ictimaiyyətə təqdim edilir.

 Ölkədə “IL’Azero”nun məhsullarından istifadə edən ki-
fayət qədər məşhur idmançılar var. Üçqat dünya çempionu 
Hacı Əliyev, Cəbrayıl Həsənov, Vüqar Kərəmov, Tofiq Musa-
yev, Rövşən Xəlilov, Ramil Əhməd, Fuad Quluzadə, voleybol-
çularımızın əksəriyyəti şirkətin məhsullarından istifadə edirlər. 
İdmançılar ilə yanaşı, müğənnilər də, xüsusilə Nura Suri və Ab-
bas Bağırov həmişə şirkətə dəstək olurlar. Şirkətin siması milli-
mizin voleybolçusu Yelizaveta Səmədovadır. Tanınmış müğən-
nilər “IL’Azero”nun məhsullarını geyinərək sosial şəbəkələrdə 
dəstəklərini nümayiş etdirirlər. 

Əcnəbi oyunçular da “IL’Azero”nun məhsullarından istifa-
də edirlər. Bunların arasında Çempionlar Liqasının ən dəyərli 
oyunçusu Markus Nilson, dünyanın ən yaxşı oyun qurucusu 
tailandlı Tomkom Nutsara, voleybolun Ronaldosu sayılan ko-
reyalı Kim Yan-Konq yer alıb. Həmçinin ukraynalı voleybolçu 
Anna Stepaniuk, məşhur Molodtsova bacıları, Rusiya və Uk-
rayna millisinin bəzi üzvləri məhsullardan istifadə edirlər. 

Hal-hazırda məhsulları sadəcə onlayn qaydada əldə etmək 
mümkündür. Artıq böyük mağazalardan da sifarişlər qəbul 
edilib. Yaxın zamanda şəhərin brend mağazalarında “IL’Azero” 
məhsullarını əldə etmək mümkün olacaqdır.



ilazerosports
IL'AZERO Sports Gear
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İlin memarlıq şirkəti

Yalçın ZAHİD 
"Yalchin Zahid`s Art Bureau" şirkətinin rəhbəri

"Yalchin Zahid`s Art Bureau" şirkətinin rəhbəri Yalçın 
Zahid ilə müsahibəni təqdim edirik.

– Yalçın müəllim, özünüz haqqında məlumat verin.
– "Yalchin Zahid`s Art Bureau" (Yalçın Zahidin yaradıcılıq 

bürosu) şirkətinin rəhbəriyəm. 10 ildən artıqdır ki memar kimi 
fəaliyyət göstərirəm. İstər ölkə əhəmiyyətli, istər ölkəmizdən 
kənar bir neçə layihələrin müəllifiyəm.

Təhsilim barədə onu qeyd edə bilərəm ki 2009-cu ildə 
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetini fərqlənmə ilə 
bitirmişəm. Hal-hazırda həmin universitetdə doktorantura 
pilləsi üzrə təhsilimi davam etdirməklə bərabər eyni zamanda 
memarlıq üzrə dərs deyirəm.

– Büronuz hansı xidmətləri təklif edir?
– Memarlıqla bağlı bütün sahələri. Bunlara landşaft me-

marlığı, dizayn və bədii tərtibat, rekonstruksiya, şəhər plan-
laşdırılması və s. aid etmək olar. Hər bir sahədə kifayət qədər 
təcrübəli sayıla biləcək ixtisaslaşmış kadrlarımız mövcuddur. 
Düzgün seçilmiş kadr uğurlu layihənin təminatıdır. Bu baxım-
dan komandamıza işçi götürən zaman əsasən yeniliklərə açıq 
olan gənclərə üstünlük veririk.

– Siz hansı layihələrin həyata keçirilməsində iştirak 
etmisiniz və hazırda hansı layihələr üzərində işləyirsiniz?

– Bu zamana qədər etdiyimiz layihələr əsasən, Olimpiya 
kompleksləri, Gənclər evi, İdman təyinatlı obyektlər, yaşayış 
binaları, fərdi yaşayış evləri və s. qeyd etmək olar. Hazırda bir 
neçə idman təyinatlı və yaşayış binaları layihələri üzərində ça-
lışırıq. Lakin biz hansı layihələri işlədiyimizlə bərabər hansı 
layihələrdən daha çox zövq və ilham aldığımızı nəzərinizə çat-
dırmaq istərdik.

Təbii ki, memarı tanıdan, onun göz oxşayan düşünülmüş 
və həyata keçirilmiş layihələridir. Sifarişçilər tərəfindən realizə 
edilmiş iri miqyaslı layihələr, bir memarın bacarığını, memar-
lar arasındakı statusunu, daha önəmlisi bu sahədəki bilik və 
bacarıqlarını ortaya qoyur. Düşünmürəm ki hansısa memar 

gəlir əldə etmək və şöhrət qazanmaq baxımından bu cür la-
yihələrdən imtina edərdi. Lakin tam səmimiyətimlə deyirəm 
ki heç bir əhəmiyyətli sifariş, zaman-zaman pul yığıb ev tikdir-
mək istəyən az və ya orta təminatlı ailələrə verdiyim rasional 
layihədən önəmli deyil. Mən bu layihələrdən daha çox zövq 
alıram. Düşünürəm ki, hər bir memar ilk addımlarını məhz 
bu cür layihələrdən atmalıdır. Çünki memarın şəxsi keyfiyyəti 
onun layihələrinə təsirsiz ötüşmür. Biz öz mənafeyimizi (büd-
cəni nəzərə almadan verə biləcəyimiz layihələrlə) sifarişçinin 
mənafeyindən üstün tutmamağı öyrənirik. Ona görə də bu cür 
layihələr bir növ memarı tərbiyələndirir.

– Hansı müasir məşhur memarların işlərini bəyənir-
siniz?

– Bu sualın mənə ünvanlanmasında məqsəd mənim üslub 
olaraq memarlığa yanaşmam durursa cavabım bir çoxlarını çaş-
dıra bilər. Bununla belə mən sizə müasir olmayan lakin müxtəlif 
zamanlarda yaşamış memarlıqda inqilab etmiş bir çox dahiləri 
saya bilərəm. Onları bizə sevdirən layihələri olduğu üçün mən 
hansı yanaşmanı sevdiyimi deyə bilərəm. Nəzərə alsaq ki, me-
marı hər zaman tanıdan və sevdirən fəaliyyət göstərdiyi dövrdə 
atdığı cəsarətli addımları olub, yenilikçi və insanları təcüblən-
dirən layihələrin müəllifəri hər zaman məşhurluq əldə edib. 
Bu gün isə bu tələblər tamamən dəyişib. Kompüter qrafikaları 
ilə istehsalat arasında bağlılıq memarlığa daha öncə mümkün 
olmayan orqanik formaları gətirib. Bu baxımdan inkişaf etmiş 
ölkələrdə bu gün memarlığa sadəcə forma olaraq deyil fəlsəfi 
dəyər kimi yanaşılır. Bu fəlsəfəyə misal olaraq layihənin təbiət-
lə nə qədər bağlılığını göstərmək olar. Mənə elə gəlir ki bu ən 
doğru yanaşmadır. Biz təbiətin bir parçasıysaq yaşadığımız, 
çalışdığımız mühitdə məhz belə olmalıdır. Biz layihələrimizdə 
günəşdən qorunmaq üçün küləkdən gizlənmək üçün maneələ-
ri deyil, onları enerjiyə çevirməyin yollarını axtarmalıyıq. Bir 
sözlə desək memarlıq bizim həyat, əyləncə və ya iş şəraitimizi 
təbiətə ziyan vermədən yaxşılaşdıra bilirsə, ərazinin potensial 
imkanlarından nəzərə alınaraq hazırlanırsa bu daha məqsədə 
uyğun layihə hesab edilə bilər.

“HEÇ BIR INCƏSƏNƏT ƏSƏRI 
ICTIMAIYYƏTƏ VƏ ƏTRAF 
MÜHITƏ MEMARLIQ QƏDƏR 
TƏSIR GÖSTƏRƏ BILMƏZ”
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– Cari il üçün hansı məqsədləri qarşınıza qoymusunuz?
– Memar haqqında məlumatı onun verdiyi vədlər danışdığı 

sözlər deyil, gördüyü işlər deyir. Biz gələcək haqqında proqnoz 
verə bilmərik, lakin onu deyə bilərəm ki yeni yetişən çoxlu say-
da gənc istedadlı memarlarımız var və çox istərdim ki bu cür 
gəncləri ortaq dəyər ətrafında toplayaraq regionda rəqabətə-
davamlı layihə bürosu formatında önəmli layihələrdə iştirak 
edək. İstər ölkəmizdə baş tutan irimiqyaslı layihələrdə istərsə-
də digər ölkələrdə layihələrimizlə tanınaq.

– Bu sahədə ilk addımların atan və nə vaxtsa Sizin kimi 
memar olmaq istəyən gənclərə tövsiyələriniz nə olardı?

– Bu sahəni seçən hər bir şəxs öz işini vicdanla yerinə ye-
tirməli olduğunu dərk etməlidir. Siz bu sahədə daima bilikləri-

nizi artırmalısınız. Memarlığa incəsənət növü kimi baxmamaq 
lazımdır. Çünki heç bir incəsənət əsəri ictimaiyyətə və ətraf 
mühitə memarlıq qədər təsir göstərmir. Təsadüfi deyil ki, tibb 
elmləri, aviasiya sahələrində olduğu kimi memarlıqda da qiya-
bi təhsil olmur. Əgər memar olmağı qərar vermisinizsə təhsili-
nizə önəm verməlisiniz. 

İstər gəlir əldə etmək baxımından, istərsədə populyarlıq 
baxımından memarlığa bu gun çoxları müraciət edir. Lakin 
gəlin unutmayaq ki, bu sahə, yalnız işinin öhtəsindən gələ 
bilən insanlar sayəsində şöhrət qazanmışdır. Məsələ burasın-
dadır ki, biz cəmiyyətin daha çox elitar təbəqəsi ilə çalışmalı 
oluruq və təbii ki buda daha çox qazanc deməkdir. Sifarişçilə-
rin adətən iş adamları, investorlar və ya həyat şəraitini daha 
da yaxşılaşdırmaq istəyən birinin olmasını nəzərə alsaq işini 

bilən memar üçün əslində bu həmdə yeni im-
kanlar deməkdir. Onların hər biri hansısa sfe-
rada artıq uğur əldə etmiş insanlardır. Hər bir 
uğurlu iş adamının sahib olduğu üç ən vacib 
şey – özünün və ya ona önəmli olan insanların 
(ailəsinin və ya işçilərinin) komfortu, zamanı 
və investisiyası əgər Sizə həvalə edilirsə çalışın 
etimadı doğruldun. Və onlar sizinlə dost olacaq-
lar. Bu isə puldan daha önəmlidir. Lakin bir çox 
hallarda bəzi sifarişçilərin intellektual səviyyəsi 
sizi məyus edəcək. Bu cür sifarişlərdən və sifa-
rişçilər xüsusi yanaşma tələb edir. O sizi kom-
mersiya maraqları naminə (az pul yatırıb, çox 
pul qazanmaq istəyindən) istifadə edərək həm 
sizin zövqünüzü həmdə özümüz qədər sevdiyi-
miz Bakımızı korlayacaq.

Çox sevindirici haldır ki, hazırda mərkəzi 
hissələrdə layihələrə nəzarət mexanizmi güclən-
dirilibdir. Düzdür bəzi hallarda önəmli layihələrə 
xarici memarlar cəlb edilir, lakin unutmaq olmaz 
ki yaradıcılıq sərhəd tanımır. Gənclər əgər düşü-
nülmüş göz oxşayan layihələrə imza atsalar dü-
şünmürəm ki başqa memarlara bu qədər ehtiyac 
duyular. Bu isə sizin təhsilinizdən özünüzü inki-
şaf etdirmənizdən aslıdır.
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Kənan MƏHƏRRƏMOV
“FAB Boya və Kimya Sənayesi” MMC-nin Direktoru 

 Azərbaycan inşaat sektorunun qabaqcıl şirkətlərindən 
biri olan “FAB Boya və Kimya Sənayesi MMC” 2001-ci 
ildən fəaliyyət göstərir. Şirkət fəaliyyətinə boya məhsulları 
istehsalı ilə başlayıb. 2006-cı ildən “Polimerlər” fabriki 
fəaliyyət göstərir. Bu istehsal sahəsində PVA əsaslı müxtəlif 
yapışdırıcılar, akrilik bağlayıcılar və s. məhsullar istehsal 
edilir.

2012-ci ildə şirkətin mövcud fabrikləri sırasına tam 
avtomatlaşdırılmış “FABKİM” Keramika yapışdırıcıları və 
“HİLLFAN” plastik məhsullar fabrikləri də əlavə olunub. 
Bu fabriklər müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. 2015-ci 
ildə “HİLLFAN” fabrikinin alman texnologiyası əsasında 
qurulmuş su boruları istehsalı üzrə yeni xətti işə salınıb. 
“FAB Akademiyası”nın I korpusu 2014-cü ildə qurulub. 
Plastik məhsulların keyfiyyətinə nəzarət edən “FAB 
Akademiyası”nın II korpusu isə 2015-ci ildən öz işinə 
başlayıb. Akademiyada ümumilikdə 6 laboratoriya fəaliyyət 
göstərir: Keyfiyyətə Nəzarət Laboratoriyası, Polimerlər 

Laboratoriyası, Quru İnşaat Qarışıqları Laboratoriyası, 
Araşdırma və İnkişaf Laboratoriyası, Plastik məhsulların 
quru həcimli sınaq laboratoriyası, Plastik məhsulların yaş 
həcimli sınaq laboratoriyası. Laboratoriyalar Almaniya 
və İngiltərənin istehsalı olan ən müasir ölçmə və sınaq 
aparatları ilə təchiz olunub. Fabriklərdə istehsal olunmuş 
məhsulların keyfiyyətinə tam nəzarət bu laboratoriyalarda 
həyata keçirilir. “FAB Boya və Kimya Sənayesi” MMC 
2004-cü ildə İSO 9001: 2000 Beynəlxalq Sertifikatına, 
2010-2018-cı illər ərzində ardıcıl olaraq “İlin Keyfiyyətli 
Boya Şirkəti” adına layiq görülüb. Ən son texnologiyalarla 
təchiz olunmuş fabriklər istehsal etdiyi məhsulları ilə 
təkcə Azərbaycanda deyil, onun hüdudlarından kənarda 
da istifadəçilərin rəğbətini qazanmağı qarşısına məqsəd 
qoyub.

“Fab Boya” şirkəti Sizlərlə bərabər olmaqdan və Sizlərə 
xidmət etməkdən hər zaman qürür duyur! 

AZERI BUSINESS AWARD 2018

Boya və kimyəvi məhsulların istehsalı sahəsinin lideri 
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Консалтинговая компания года: 
бухучет и аудит

Компания MA Consulting была учреждена в 2009 году 
и, несмотря на свой юный возраст, является одной из ве-
дущих аудиторских компаний в Азербайджане.  После при-
обретения компании со стороны иностранных инвесто-
ров в 2015 году, за достаточно короткий период времени  
MA Consulting смогла сделать значительный скачок в своем 
развитии и подняться на абсолютно новый уровень. Ком-
пания продолжает свое динамичное развитие и признана 
лучшей со стороны клиентов за качество предоставляемых 
услуг и как лучшая альтернатива ведущим международным 
конкурентам. Именно соотношение качества и стоимости 
является залогом успеха MA Consulting. Иными словами, 
в случае с MA Consulting клиенты имеют возможность по-
лучать услуги высокого качества ведущих международных 
консалтинговых/аудиторских компаний по цене местных 
компаний, но при этом ни в коей мере это никак не отража-
ется на качестве таких услуг. 

Компания находится на стадии завершения перегово-
ров по получению франшизы от одной из ведущих миро-
вых консалтинговых/аудиторских компаний, что позволит 
ей расширить круг своей деятельности и воспользоваться 
преимуществами международного бренда, доступными 
подобным ведущим международным компаниям. Подобная 
комбинация сильного местного бренда с ведущим между-
народным брендом позволит компании сохранить свою 
уникальную местную самобытность, но одновременно 
воспользоваться всеми преимуществами и достоинствами 
хорошо известной международной торговой марки.

MA Consulting является членом Аудиторской Палаты 
Азербайджанской Республики, а партнеры и большин-
ство сотрудников являются профессиональными членами 
ACCA, сертифицированными иностранными бухгалтера-
ми (США, Канада и Великобритания), что само по себе 
уникально для местной компании и рынка. Большинство 
аудиторов – лицензированные азербайджанские аудито-
ры. Компания существенно укрепилась после того, как  
к ней примкнули в качестве партнеров ведущие специали-
сты местного рынка, и это только начало в процессе укре-
пления штата профессионалов компании. 

MA Consulting сочетает в себе профессионализм и не 
имеющий аналогов опыт работы в Азербайджане, кото-

рый также обеспечен широкой поддержкой со стороны 
аффилированной юридической фирмы – ведущего лидера  
в своей области. Несмотря на свой молодой возраст, ком-
пания MA Consulting заняла важную позицию на азербайд-
жанском рынке в топ 10 и весьма амбициозно относится  
к вхождению даже в топ 5 компаний в Азербайджане.

Сотрудничество с иностранными бухгалтерскими и 
аудиторскими компаниями позволяет MA Consulting пред-
ставлять интересы своих клиентов в различных юрисдик-
циях. Компания в данный момент вовлечена в масштабные 
проекты республиканского уровня и зарекомендовала себя 
как серьезный и надежный партнер.

MA Consulting оказывает следующие услуги – форен-
зик (forensic) аудит (проверка и выявление любых финан-
совых махинаций и правонарушений), аудиторские, бух-
галтерские и налоговые услуги, корпоративные финансы, 
консультирование по вопросам стратегии развития бизне-
са, финансовое моделирование, оптимизация бизнес-про-
цессов, юридические услуги, комплексный Due Diligence 
и корпоративные тренинги. Основным преимуществом 
компании над всеми остальными конкурентами на рынке 
являются уникальные услуги форензик (forensic) аудита.  
Подобный аудит позволяет владельцам бизнеса или менед-
жменту выяснить, имеют ли место хищения или какие-ли-
бо финансовые правонарушения со стороны менеджмента 
или работников.  Это особенно актуально на фоне миро-
вых процессов по повышенным требованиям к прозрач-
ности и законности ведения бизнеса. Данная сфера услуг 
пользуется большим спросом также и в Азербайджане.  
На данный момент MA Consulting является единственной 
компанией в Азербайджане, которая предоставляет подоб-
ные уникальные услуги за счет своих внутренних ресурсов 
и без привлечения сторонних субподрядчиков. 

Основная цель компании MA Consulting заключается 
в сохранении позиции одной из ведущих компаний в обла-
сти бухучета, консалтинговых и аудиторских услуг в Азер-
байджане. Компания продолжает также работу в сфере 
расширения сфер своей деятельности и предоставления не 
имеющих пока аналогов на рынке уникальных продуктов, 
подобно услугам форензик (forensic) аудита.



Azərbaycan Respublikası,Bakı şəhəri, AZ 1000,
Nəsimi rayonu, S.Vurğun küçəsi 34, 

AF Mall İM, 7-ci mərtəbə.
Tel/ Fax: (+994 12) 480 13 62

www.ma-consulting.az
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İlin parfümeriya brendi

Ətir – zövq və fərdilik əlamətidir, insan təsvirində böyük rol 
oynayır. Bu əsrarəngiz qoxular yelpazəsi qədim, mürəkkəb və zən-
gin tarixə malikdir.

Əfsanələr, faktlar və müxtəlif insanlar bu sahənin bütöv şəklini 
tamamlayır.

Ətirlərin müasir müxtəlifliyi isə hər zövqə uyğun mükəmməl 
bir ətir seçmək üçün imkan yaradır. 

Gəlin tanış olaq. İydə kimdir və ya nədir? 
“İydə” – uşaqlıqdan xatirələrimizdə saxladığımız doğma, zə-

rif çiçək qoxusudur. Və “İydə” ölkəmizdə artıq iki ildir ki fəaliy-
yət göstərən, lakin bu müddət ərzində keyfiyyətli məhsul çeşidi 
və peşəkar fəaliyyəti ilə müştərilərinin sevgisini qazanmış ətriy-
yat şirkətidir.

“İydə” açıq parfüm sahəsində ilk Azərbaycan brendidir. 
Bildiyimiz kimi, ətir qoxularının insanların hissləri və xatirələ-

ri ilə hər zaman bir əlaqəsi olub.  Amma son dövrlərdə bazara təq-
dim olunan ətirlər həddən artıq yüksək qiymətlərlə təklif olunur. 
Nəticədə çox sayda istehlakçının alıcılıq qabiliyyəti bu ətirləri əldə 
etməyə imkan vermir. Bu sahədəki boşluqları müşahidə edən 
“İydə” məhz “hisslərin köşəyə tərk edilib, ətirlərin maddiyyat qox-
duğu bir zamanda” gəldi və bizə “öz ətirlərimizi” gətirdi.

Bu gün istehlakçılar şişirdilməyən, münasib qiymətə daha qa-
lıcı və daha keyfiyyətli ətirlərin axtarışındadırlar. Şirkətin xüsusi 
dəyər verdiyi hər bir müştərisi öz ətrini bu mağazalarda rahatlıqla 
tapa bilir. 

“İydə” açıq parfüm sahəsində birbaşa Fransadan ətir tədarük 
edən ilk şirkətdir. Bundan başqa, şirkətin Fransada parfüm sahəsi-
nin liderlərindən biri ilə qarşılıqlı müqaviləsi var. 

Bildiyimiz kimi, parfümün qiyməti birbaşa ətirin istehsalı, 
kompozisiya dəyəri, qablaşdırma, nəqliyyat xərcləri, reklam və 
digər marketinq xərclərindən asılıdır və ümumi xərcin təxminən 
25-30-%-ni təşkil edir. Buna baxmayaraq, “İydə” müştərilərin ci-
binə və zövqünə uyğun olan məhsulları formalaşdırıb alıcılarına 
təqdim edir. 

“İydə”nin ətirləri xüsusi flakonlarda təqdim olunur. Şirkət 
həmçinin online satış da həyata keçirir.

“İydə”yə gələnlər, ilk növbədə, xoş atmosfer və peşəkar kollek-
tiv ilə rastlaşır. İstənilən “İydə” mağazasında hər bir müştəri özünü 
evindəki kimi hiss edir. Və mağazanı tərk edən hər bir müştəri özü 
ilə xoş təəssürat, füsunkar ətir aparır.

“İydə” parfümeriya şirkəti alıcılara daha yaxın olmaq üçün 
şəhərimizdə 7 filial ilə fəaliyyət göstərir. Mağazalarımızda istənilən 
növ ətir əldə edə bilərsiz. 

“İydə” şirkəti öz “7 gözəl” parfüm kolleksiyası ilə parfüm 
bazarına daxil olmuşdu. 2018-ci ildə daha yeni bir parfüm kol-
leksiyasının təqdimatını etdik, “KHAN” parfüm kolleksiyası 
biri-birindən möhtəşəm qoxuları ilə hər kəsi heyran edir və artıq 
alıcılarımız tərəfindən çox sevilib. “KHAN” parfüm kolleksiyası-
na şirkətimizin parfumeri və fransız parfumeri tərəfindən Fran-
sada hazırlanmışdı və sonra isə şəhərimizdə möhtəşəm şəkildə 
təqdim edilmişdi.

Gülərüz personalımız və yüksək keyfiyyətli parfümlərimiz ilə 
daim sizin xidmətinizdəyik! “İydə” ətir satmır sizin öz ətirinizi 
sizə təqdim edir.

Günel MƏMMƏDOVA 
marketinq departamentinin direktoru

“7 gözəl” parfüm kolleksiyası“KHAN” parfüm kolleksiyası



iydeperfumery
iydeperfumery
office@iyde.az
www. iyde.az
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Baş direktor
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İlin klininq şirkəti

Xidmət sahəsində ixtisaslaşmış “Sky Wash” şirkətinin əsas 
hədəfi müştərilərin istək və tələblərini ən yüksək standartlara 
uyğun və tam olaraq həyata keçirməkdir.

2012-ci ildən fəaliyyət göstərən “Sky Wash” şirkəti Azər-
baycanda təmizlik sahəsində innovativ yanaşma nümayiş et-
dirərək müştərilərə yüksək səviyyədə xidmət göstərir. Yaran-
dıqdan qısa müddət sonra bir çox sənaye, məişət və ictimai 
qurumlarda təmizlik xidmətlərini göstərməyə başlamışdır. 

“Sky Wash” şirkəti müştərilərə göstərdiyi keyfiyyətli xid-
mətlərin nəticəsi olaraq 2017-ci ildə təmizlik sektorunda “İlin 
Şirkəti” nominasiyası ilə təltif edilmişdir. Avropa ölkələrinin ən 
müasir texnikalarına malik olan şirkəti ilə əməkdaşlıq edərək 
onların avadanlıqlarından istifadə edən “Sky Wash”  istənilən 
növ təmizlik işlərini icra edərək, ölkənin lider şirkəti olmaq-
dan qürur duyur. “Sky Wash” şirkəti müştərilərin sifarişlərini 
ən yüksək standartlara uyğun, tam, təmiz yerinə yetirir. Tam 
yerli sərmayəyə əsaslanaraq qısa müddətdə şirkət bazarda 
möhkəmlənmiş və özəl sektorla, dövlət müəssisələri ilə geniş 
və uzun müddətli əməkdaşlıqlar qurmuşdur. Şirkətin əmək-
daşları beynəlxalq standartlar səviyyəsində yüksək keyfiyyətli 
işlərin effektiv və müştərilərin tələblərinin yerinə yetirilməsinə 
istiqamətləndiriliblər.

Şirkət aşağıdakı xidmətləri təqdim edir: ofis və iaşə obyekt-
lərinin gündəlik təmizlənməsi; bağ bağça və güllərə qulluq; bir 
dəfəyə kompleks təmizləmə; industrial təmizlik; xalça və xalı 
örtüklərinin kimyəvi təmizlənməsi; yumşaq mebel dəstlərinin 
kimyəvi təmizlənməsi; pəncərə və çərçivələrinin təmizlən-
məsi; binanın fasadının alpinistlər tərəfindən təmizlənməsi, 
işıqlandırılması və boyanması; sərt (metlax, qranit və s.) daş 
döşəmələrin təmizlənməsi; mərmərlərin kristalizə olunması və 
parladılması; təmir, tikinti işləri; dezinfeksiya işləri və s.

Fəaliyyətə başladığı dövrdən inkişaf dinamikası çox yüksək 
olan şirkətin xidmət göstərdiyi müştərilərinin sayı artmaqda 
davam edir. Hər il şirkətin maddi-texniki bazasını yaxşılaşdır-
maq üçün müəyyən investisiya qoyuluşları edilir. Şirkət Böyük 
Britaniyanın təmizlik avadanlıqları istehsalçısı olan “Numatic” 
şirkəti və Almaniyanın “Karcher” avadanlıqları ilə distribütor-
luq müqaviləsi imzalamışdır. Hazırda bu şirkətə məxsus ümumi 
dəyəri 500.000 AZN-dən çox müxtəlif avadanlıq və təmizləyici 
maşınlardan istifadə edilir. Müştərilərin daimi olaraq mal-ma-
teriala olan tələbatını vaxtında ödəmək üçün təmizlik kağızları, 
kimyəvi təmizləyicilər, təmizlik mal-materialları Türkiyədən 
tədarük edilərək anbarlara gətirilir. Anbarda minimum 4 aylıq 
tələbata uyğun mallar saxlanılır. 500 nəfərdən artıq işçisi olan 
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şirkət xidmət sahəsində fəaliyyət göstərdiyindən insan fakto-
runa xüsusi diqqət yetirilir. Bu səbəbdən maksimum səviyyədə 
ədalətli və doğru insan resursları siyasəti tətbiq edilir. Hal-ha-
zırda şirkətdə sayı 2000-ni aşan bir işçi qeydiyyatı bazası ya-
radılmışdır. Bu baza daimi olaraq yenilənir. Ehtiyac yarandığı 
halda bu işçilərdən anında istifadə edilir. İşçilərin peşəkarlığını 
və biliklərini artırmaq üçün müxtəlif təlimlər təşkil olunur və 
xaricdən dəvət edilmiş peşəkarlar tərəfindən müxtəlif master 
klaslar keçirilir. İşçilərin motivasiyası və ruh yüksəkliyi öndə 
gələn prinsipdir. Bu səbəbdən işçiləri daimi nəzarətdə saxla-
maqla yanaşı müxtəlif kompensasiyalar, mükafatlar, sosial fəa-
liyyətlərlə işçilərin şirkətə və işinə bağlılığı artırılır. Misal üçün: 
hər ayın sonu fəaliyyət göstərilən sahələrin hər birindəki işçilər 
arasından “ayın işçisi” seçilərək marketlər şəbəkələrinə, müxtə-
lif geyim və aksesuar mağazalarına alış-veriş kuponları verilir, 
şirkət rəhbərləri ilə bərabər günlük səyahətlər təşkil edilir, yeni 
evlənən işçilərə, övladı dünyaya gələn işçilərə və yaxınlarını 
itirən işçilərə müəyyən maddi yardımlar və mükafat verilir. 

Hər ilin əvvəlində şirkətin ümumi iclasından çıxan strateji 
qərarlar nəticəsində hər bir şöbəyə və bunun davamında həmin 
şöbənin işçilərinə həmin iş ili üçün hədəflər müəyyən edilir. 
Hədəflər işçiyə bildirilərək imzası ilə təsdiqlədilir. İl ərzində 
də işçilərin hədəflərinə çata bilmələri üçün lazımi bütün şərtlər 
təmin edilməklə yanaşı maddi və ya mənəvi dəstək verilir. İl 
sonunda isə istər sahə rəisləri, istər şöbə müdirləri və istərsə 
də xidmət göstərilən müştərilərdən məmnuniyyət sorğularının 
alınması nəticəsində işçilərin hədəflərinə nə ölçüdə çatdıqları 
müəyyən edilir. Yekun olaraq işçiyə veriləcək mükafat, bonus, 
maaş və ya dərəcə artımı müəyyən edilir və işçiyə bildirilir.

Şirkətin müştəriləri arasında – Prezident Administrasiyası 
yanında İşlər İdarəsi, Bakı Olimpiya Kompleksi, Qızıl fabrikı, 
Azərbaycan Mərkəzi Bankı, Baş Gömrük idarəsi, Azərsu ASC, 
“Azərkosmos” ASC, Təhsil Nazirliyi, Hesablama palatası, Bir-
ləşmiş Millətlər Təşkilatı, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Dövlət So-
sial Müdafiə Fondu, Dövlət Neft Fondu, “SOCAR”- Ekologiya 

İdarəsi, “Paşa” Holding, “Azersun” Holding, “Gilan” Holding, 
“Akkord” Tikinti və Sənaye Kooperasiyası, “AZİNKO” Hol-
ding, “Nurgün” Holding və cürbəcür özəl qurumlar – banklar, 
sığorta şirkətləri, beşulduzlu otellər, ticarət və əyləncə mərkəz-
ləri, plazalar, telekommunikasiya şirkətləri, avtosalonlar da 
vardır.

N.Nərimanov, Əhməd Rəcəbli 23L
(+99450) 6860845
https://www.skywash.az



70

Али ГУСЕЙНОВ
генеральный директор компании MaxOfset

AZERI BUSINESS AWARD 2018

Типография года

В какой-то момент любая компания приходит к тому, 
что необходимо заказать себе печатную продукцию. Это 
могут быть обычные флаеры, буклеты, каталоги, книги 
или бумажные упаковки, фирменные пакеты, мягкие и 
твердые картонные коробки и другие.

Желание разместить заказ по хорошей цене и полу-
чить желаемый результат на практике может стать не-
простой задачей. Многое зависит от профессионализма 
предоставляющей эти услуги компании и изначального 
понимания поставленной клиентом задачи.

Имея большой опыт за плечами, компания MaxOfset 
легко решает подобные задачи и с уверенностью идет впе-
ред, покоряя все новые вершины в сфере печати.

Типография MaxOfset была основана в 2008 году и  
является  на сегодняшний день одной из ведущих в стране. 
Благодаря большому парку немецкого оборудования и ши-
рокому спектру оказываемых услуг, MaxOfset достаточно 
известна и достигла больших успехов в своей деятельности. 

С первого же дня основания компания продвигала и 
осуществляла проекты по расширению своей полиграфи-
ческой базы. Кроме этого, компания имеет долговремен-
ных партнеров (заказчиков, поставщиков оборудования 
сервисных предприятий) и находится в постоянном раз-
витии вместе с ними.

Еще несколько лет назад большое количество компа-
ний осуществляло заказы своей печатной продукции за 
рубежом (Турция, Украина и другие страны), будучи неу-
веренным в получении нужного качества в Азербайджане. 
Типография MaxOfset использует новейшие технологии и 
каждый день доказывает реальность в получении отлично-
го качества печати в нашей стране. Этот факт дает возмож-
ность избежать множества лишних процедур, связанных с 
поставкой товара из других стран, и потери времени.

За счет грамотной организации дела, использования 
внутренних резервов и мотивации персонала компания 
продолжает расти в качественном отношении.

Компания MaxOfset является единственной типо-
графией в Азербайджане, имеющей свою полноценную 
дизайн-студию без отрыва от производства. Опытные 
дизайнеры студии выполняют задачи различного уровня 
(разработка брендбуков, верстка, предоставление упако-
вочных конструкций и другие), постоянно удивляя клиен-
тов новыми идеями и возможностями.

В связи с принятием важного решения о развитии 
сельского хозяйства и местной пищевой промышленно-
сти в Азербайджане возрастает спрос на упаковку раз-
личных товаров. Рынок огромен, и типография MaxOfset 
решительно готова покрыть часть производства упако-
вочных материалов. 

Руководство компании MaxOfset уверено в том, что, 
кроме наличия современного оборудования, важно пра-
вильно им пользоваться. Главным в любой типографии 
является не оборудование и приемы работы, а персонал. 
Типографию MaxOfset делают уникальной ее сотрудни-
ки: от руководства до рядовых сотрудников. Квалифика-
ция сотрудников полностью соответствует занимаемой 
должности и кругу выполняемых ими обязанностей.

Большим прорывом в развитии данной типографии, 
кроме применения нового оборудования, стало внедре-
ние единой информационной системы, позволяющей 
автоматизировать все процессы, происходящие в типо-
графии. 

На сегодняшний день партнерами компании являют-
ся BP, Coca Cola, Azersun, P&G, Pasha Bank, Kapital Bank, 
Gazelli, Mega Sigorta, ADA, IDEAL, Four Seasons Hotel 
Baku и другие.

Но компания MaxOfset не намерена на этом останав-
ливаться, а, четко придерживаясь цели, будет постоянно 
идти вперед, учиться у лучших, перенимать их опыт и пре-
восходить их.
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Интернет-провайдер года

Рост и развитие городской инфраструктуры невозмож-
ны без современных и быстрых коммуникаций. С целью 
развития и повышения уровня комфорта компания KATV1 
постоянно совершенствует комплекс услуг связи для своих 
абонентов.

Сегодня KATV1 – это телекоммуникационная компания, 
оказывающая услуги цифрового и аналогового телевиде-
ния, высокоскоростного безлимитного доступа в интер нет 
абонентам-физическим лицам (на скорости от 15 Мбит/c),  
а также современные услуги связи на базе мультисервисной 
волоконно-оптической сети (передача данных, построение 
корпоративных сетей VPN, информационная безопасность, 
защита от DDoS-атак и другие) и облачных технологий 
собственного ЦОД корпоративным клиентам. 

Компания KATV1 входит в холдинг AG Telecom и пре-
доставляет телекоммуникационные услуги в таких городах, 
как Баку, Хырдалан, Гянджа и Мингячевир.

Компания нацелена на лояльность и выстраивание 
долгосрочных отношений с клиентом. Основные принци-
пы социальной ответственности KATV1 зафиксированы  
в корпоративном кодексе компании, а также заложены  
в основу ее бизнес-стратегии. К ним относятся: обеспече-
ние потребителей услугами высокого качества, неукосни-
тельное следование принципу клиентоориентированности 
во взаимоотношениях с потребителями и работниками. 

Компания придерживается принципов справедливого 
ценообразования, добросовестной конкуренции, соблюде-
ния этических норм ведения бизнеса.

KATV1 активно участвует в процессе создания и тести-
рования инновационных решений, развивает партнерство 
с образовательными центрами. На базе KATV1 создана 
профильная группа по развитию и внедрению инноваций.

В этом году компания KATV1 поддержала программу 
развития компьютерных игр и совместно с Федерацией ки-
берспорта Азербайджана участвовала в организации тур-
ниров по различным дисциплинам. 

KATV1 находится на этапе цифровой трансформации 
бизнеса, поэтому у компании большие планы по развитию 
цифровых технологий.

К примеру, компания намерена оказывать с 2019 года 
услуги хостинга для B2C за счет увеличения дата-центра 
обработки данных KATV1.

Дата-центр, в отличие от традиционной услуги 
collocation (физическое размещение оборудования клиен-
та), будет ориентирован на облачные услуги и будет предо-
ставлять услуги аренды вычислительной мощности (IaaS) –  
«виртуальные серверы» и  «виртуальные рабочие стан-
ции». 

Самир ГУРБАНОВ 
президент компании AG Telecom
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Оздоровительный центр года

Жизнь в мегаполисе доставляет человеку немало хло-
пот: усталость, стрессы, депрессии, постоянный накал 
«страстей». Посещение wellness-центров помогает оты-
скать умиротворение и гармонию с самим собой.

Оздоровительный центр AURA предлагает широкий 
спектр услуг по омоложению и оздоровлению. В AURA 
каждый может подобрать себе процедуру по душе, посколь-
ку здесь большой выбор.

В просторном оздоровительном центре имеется высо-
котехнологичный спортивный зал с современным оборудо-
ванием для тренировки от знаменитой линии Technogym, 
интегрированной ТВ-мониторами для вашего комфорта и 
удовольствия. Высококвалифицированные фитнес-инструк-
торы подготовят индивидуальную программу тренировок 
для вас, включая диету с питанием и специальные упражне-
ния. Также оздоровительный центр AURA предлагает своим 
клиентам разнообразные групповые занятия аэробикой,  
йогой и пилатесом.

Для большего удовольствия центр предлагает посети-
телям воспользоваться 25-метровым крытым бассейном  
с подогревом, окруженным комфортабельными лежака-
ми. Крытый бассейн открыт круглый год и имеет прямой 
доступ к открытой террасе для принятия солнечных ванн.  

В летние месяцы вы можете расслабиться и отдохнуть, не-
торопливо плавая в 18-метровом открытом бассейне. А для 
маленьких гостей в оздоровительном центре AURA имеет-
ся детский бассейн.

Кроме того, в оздоровительном центре AURA к услугам 
гостей:

• финская сауна;
• паровая комната;
• джакузи;
• комната для отдыха;
• аэробика / йога-студия;
• зал для бокса;
• открытый теннисный корт;
• сквош-корты;
• парикмахерский и маникюрный салон;
• профессиональные процедуры: процедура «Аура Люкс»,  

классический шведский массаж, ароматерапия, вакуумный 
массаж, смешанный спортивный массаж, массаж ног, массаж 
головы и процедуры для лица, скраб с морской солью и тера-
пия горячими камнями.

Оздоровительный центр AURA работает ежедневно  
с 06:00 до 22:00.
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Друг мероприятия

Секрет успешного путешествия заключается в ярких, 
неповторимых впечатлениях, которые остаются в памяти 
на долгие годы. И если привычные отели и пансионаты 
редко способны удивить, то морские круизы от компании 
CRUISES.AZ могут превратить ваш отдых в незабываемое 
приключение, наполненное увлекательными мероприятия-
ми, открытиями красот всевозможных уголков Земли и, ко-
нечно же, чарующим релаксационным морским воздухом. 
В мире насчитывается около 230 стран, 196 из них имеют 
выход к морю. Благодаря круизам, можно побывать в 155 
странах и в 1000 портах. Многие из них настолько экзотич-
ны и труднодоступны, что только круизное путешествие 
дает реальную возможность там побывать. 

CRUISES.AZ позволяет подобрать круиз в любом ре-
гионе мира: по Средиземному морю, Северной и Южной 
Европе, вокруг Европы, на Канарские и Гавайские остро-
ва, по Карибскому морю, Южной Америке, на Маврикий, 
Мальдивы и Сейшелы, Мадагаскар, по Юго-Восточной 
Азии, Дальнему Востоку, Австралии и Новой Зеландии, 
Черному морю, на Аляску, в Арктику и Антарктику, а также 
трансатлантические, транстихоокеанские и кругосветные 
круизы.

CRUISES.AZ является первым туристическим агент-
ством в Азербайджане по организации морских и речных 
путешествий. Не имеет значения, о каком корабле идет 
речь – Royal Caribbean, Norwegian Cruises, AIDA, Costa или 
MSC – сотрудники компании знакомы со всеми кораблями 
не понаслышке. Они регулярно совершают информацион-
ные туры и часто проводят в круизах свой отпуск, потому 
что на сегодняшний день нет отдыха более комфортного и 
насыщенного, чем круиз. Компания предлагает не только 
широчайшую палитру маршрутов и типов кораблей, но и 
самые выгодные цены.

В последнее время морские круизы становятся все 
более популярными и, что важнее, более доступным ва-
риантом туристических поездок. И это неудивительно: 
все современные круизные лайнеры оборудованы стаби-
лизаторами качки, а их маршруты разрабатываются таким 
образом, чтобы по возможности избегать штормов. Ощу-
щение «замкнутого пространства» нивелируется за счет 
продуманной планировки кают и всех «пассажирских» 
помещений корабля. А чтобы туристы не заскучали во вре-
мя плавания от одного порта до другого, для них предус-
мотрено множество развлечений на борту. Перевозчики 
занимаются разработкой уникального маршрута и подхода  
к клиентам, интересной экскурсионной программы на 
суше и ничем ей не уступающей развлекательной програм-
мы на борту.

Времена, когда морские круизы только становились по-
пулярными и условия путешествия оставляли желать луч-
шего, остались далеко позади, и сегодня комфортабельный 
круиз от компании CRUISES.AZ предлагает своим клиен-
там максимум удобств: множество развлечений и меропри-
ятий на борту, оборудованные всем необходимым каюты, 
бассейн, спортивные занятия, полноценное разнообразное 
питание и многое другое.

Компания предоставляет широкий выбор морских 
круизов, среди которых вы обязательно найдете те, кото-
рые будут идеально соответствовать вашим требованиям 
по продолжительности путешествия, предоставляемым на 
борту услугам и маршруту. Вы сами выбираете желаемый 
маршрут и время, которые вы хотите провести на борту 
лайнера, корабля или парома, а сотрудники агентства под-
берут идеальный круиз именно для вас. 

Вы выбираете мечту – CRUISES.AZ превращает ее  
в реальность!

Баку, ул. Зярдаби, 183, BAKU MALL T/M, этаж 2

(+99412) 4084373
(+99450 / 070 / 055) 2654353

www.cruises.az
ceo@cruises.az
cruises.az
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Dost şirkət

«Mi Mobile» MMC 2016-cı ildə məhz «Xiaomi» məh-
sullarının ölkəyə idxalı, satış şəbəkələrinə paylanması, məh-
sulların populyarlaşması, istifadəçilərin təlimatlandırılması və 
istifadə coğrafiyasının artırılması üçün yaradılmışdır.

Şirkətin əsas sütunu illərdir bu sahədə fəaliyyət göstərən 
peşəkarlardan, texniki mütəxəssislərdən və texniki dəstəkdən 
ibarətdir. Bu müddət ərzində 300-dən çox çeşiddə 10 minlərlə 
məhsul idxal olunub, respublika ərazisində satılmışdır. 

İstehlakçıların məhsullarla daha yaxından tanış olması və 
məhsulları yoxlaması üçün uyğun pavilyonları olan nümayiş 

mağazası yaradılmışdır. 6 ay ərzində təkcə mağazada 5000-dən 
çox məhsul satılmışdır, hər kəsə indiyədək ancaq xarici inter-
net mağazalarda gördükləri cihazlarla tanış olub test etmək 
imkanı yaradılmışdır. 

Mağazada TV və məişət avadanlıqları, kompyuter texni-
kası, internetlə idarə olunan işıqlandırma, şəbəkə avadanlığı, 
audio və video avadanlığı, idarəolunan robotlar, həyat və gün-
dəlik fəaliyyət üçün lazım olan məhsullar sərgilənir. 

Şirkət bütün Mi məhsullarlarını uzunmüddətli zəmanət-
lə təklif edir. Mağazada Xiaomi  şirkətinin həqiqətən böyük 
çeşiddə olan məhsulları təqdim edilir. Məhsullar mütəmadi 
olaraq idxal edildiyindən istənilən smartfonu və ya akse-
suarı uzun müddət gözləmədən əldə etmək olar. Şirkət ancaq 
orijinal məhsulların idxalı ilə məşğul olur. Belə geniş çeşidli 
sərfəli qiymətə olan məhsullar alıcılara istədikləri məhsulu 
tapmağa imkan yaradır. Suallara cavab tapmaq, məhsulların 
orijinallığını yoxlamaq və istənilən məlumatı əldə etmək hələ 
bu qədər asan olmamışdı. 

Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti 107

(+99412) 4411515
(+99450) 2911125
www.mimobile.az; www.mihome.az
sales@mimobile.az

https://www.facebook.com/mimobile.az/
https://www.instagram.com/mihomeaze/
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1969-cu ildən Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycanın 
iqtisadi inkişafının əsaslarının yaradılmasına, zəngin iqtisadi 
potensialının ölkənin gələcək inkişafına yönəldilməsinə, xalqın 
rifahının yüksəldilməsi prosesinə start verildi. Böyük siyasət 
adamının həyata keçirdiyi məqsədyönlü tədbirlər nəticəsin-
də respublika iqtisadiyyatında mühüm struktur dəyişiklikləri 
aparıldı, sənayenin bütün sahələrində inkişafa nail olundu, 
yeni sənaye sahələri yaradıldı, istehsalla bilavasitə bağlı olan 
elmi-tədqiqat sahələrinin inkişafına diqqət artırıldı, mütərəqqi 
texnologiyaların istehsalata tətbiqi əsasında Azərbaycan səna-
yesi SSRİ-də qabaqcıl mövqeyə yiyələndi. 

Məhz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci 
dövründə Azərbaycanın zəngin mineral-xammal bazasında ki-
fayət qədər sabit tutumlu dağ-mədən kompleksi yaradıldı. 

Mineral ehtiyatların mənimsənilməsi ölkənin uğurlu inki-
şafı üçün vacib şərtlərdəndir. Gədəbəy, Daşkəsən kimi yüksək 
dağlıq rayonların sosial rifahının artırılması üçünsə mahiyyət 

etibarilə yeganə mümkün yoldur. Heydər Əliyevin Azərbayca-
na rəhbərliyinin ikinci dövründə isə dağ-mədən sənayesində 
canlanma duyulmağa başladı. Azərbaycanın bütün təbii sərvət-
lərinin müəyyən olunması və onların istifadəyə cəlb edilməsi 
prosesinə başlandı. Xarici şirkətlər Azərbaycanın qızıl, gümüş 
və mis yataqlarına maraq göstərdilər. 

20 avqust 1997-ci ildə “Azərqızıl” Dövlət şirkəti ilə Ame-
rikanın “P.V.İnvestment” Qrup Servisi Ltd” şirkəti arasında 
Gədəbəy, Qoşa, Ordubad qrupu (Pyəz başı, Ağyurd, Şəkər-
dərə, Kələki), Söyüdlü, Qızılbulaq və Vejnəli perspektivli qı-
zıl yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü 
haqqında imzalanmış müqavilə bu baxımdan əlamətdardır. Bu 
müqavilənin əhəmiyyətini Heydər Əliyev belə şərh edirdi: “Biz 
Allahın, taleyin Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi bu sərvətləri 
məhz xalqın rifahını yaxşılaşdırmaq, xalqa təqdim etmək üçün 
işə başlayırıq. Bu, tarixi hadisədir. Bu gün iftixar hissi ilə deyə 
bilərik ki, bu tarixi addımı məhz indi, müstəqil Azərbaycanda 
biz atırıq. Biz Azərbaycanın gələcək nəsilləri üçün böyük töhfə 
veririk. Bu, XXI əsrə böyük töhfədir. Mən şübhə etmirəm ki, 
bu yataqlar işlənən zaman Azərbaycanın yeraltı sərvətlərinin 
daha da çox olduğunu müşahidə edəcəyik”. 

2004-cü ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sənayenin yeni inkişaf dövrü 
başlandı. Bu dövrdə neft-qaz sektorundan əldə edilən gə-
lirlərin bir hissəsi sənayenin müxtəlif sahələrinin, o cümlə-
dən də dağ-mədən sənayesinin inkişafına yönəldildi. Çünki  
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dağ-mədən sənayesi iqtisadiyyatın böyük bir seqmentini 
əhatə edir. Bu sahə sərmayədarları, podratçıları, tədarük-
çüləri, servis şirkətlərini, yerli əhalini, istehsalın toxunduğu 
bütün yaşayış məskənlərini, tədqiqat mərkəzlərini və isteh-
lakçıları əhatə edir. Həlledici nizamlayıcı rolunu isə hasilatla 
məşğul olan şirkətlərin iqtisadiyyata töhfəsini maksimallaş-
dırmağa çalışan dövlət oynayır. Mineral və metalların hasila-
tı  və emalı tarixi bəşəriyyətin inkişaf tarixi qədər qədimdir. 
Müasir dövrdə isə əhalinin say artımı, urbanizasiya, sosial və 
iqtisadi inkişaf mineral və metallara olan tələbatın artmasına 
təsir göstərir.

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi potensialının yük-
səldilməsi onun ərazisində kəşfiyyatı başa çatdırılmış müxtə-
lif faydalı qazıntı yataqlarının resurslarından səmərəli istifadə 
olunması, dağ-mədən və emal sənayesi sahələrinin inkişaf 
etdirilməsi ilə bağlıdır. Azərbaycan Respublikasının mineral 
xammal bazasının mövcud vəziyyəti və perspektivləri burada 
dağ-mədən sənayesinin inkişaf etdirilməsinə, ölkənin dağ-mə-
dən sənaye məhsulları və xammalla təminatı, həmçinin dünya 
bazarına ixracat üçün geniş imkanlar yaradır. Hazırda Azər-
baycanın mövcud imkanları onu yüksək dərəcədə inkişaf et-
miş dağ-mədən sənayesinə malik olan bir ölkəyə çevirməyə 
imkan verir. Bütün bu məsələlər Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin diqqət mərkəzindədir və bu istiqamətdə dövlət baş-
çısının 23 aprel 2013-cü il tarixli “Azərbaycan Polad İstehsalı 
Kompleksi”  QSC-nin, 08 may 2014-cü il tarixli “Milli Nüvə 
Tədqiqatları Mərkəzi” QSC-nin və 11 fevral 2015-ci il tarix-
li “Azərgold” QSC-nin yaradılması haqqında sərəncamları, 
2006-cı il dekabr ayının 30-da Azərbaycan Respublikası Hö-
kuməti ilə “Londeks Resorsiz S.A.”, “Uill ənd Meyris S.A.”, 
“Farqeyt Mayninq Korporeyşn”, “Qlobeks İnternəşnl LLP” 
və “Mitsui Mineral Development Enceniring Ko. Ltd” ara-
sında “Azərbaycan Respublikasında Qaradağ, Çovdar, Göy-
dağ, Dağkəsəmən filiz sahələrində Köhnəmədən sahəsinin və 
Kürəkçay hövzəsi yataqlarının öyrənilməsi, tədqiqi, kəşfiyyatı, 
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş imzalanması 
olduqca təqdirəlayiqdir.
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