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SOCAR Polymer MMC-nin xəbərlər bülleteni / Nömrə 30 / 2020-ci il 
Bu buraxılışda:

SOCAR Polymer 300 ailəyə bayram sevinci 
bəxş etdi

İstehsal inkişafı xəbərləri

Bakı-Buzuluk: min cavan ağac 2200 km 
yol qət etdi

Taxta tullantılarının xeyriyyə məqsədilə 
paylanılması davam edir

Yanğınsöndürən köpük sisteminin fiziki 
sınaq əməliyyatı uğurla tamamlandı

SOCAR Polymer cari borcun bir hissəsini 
yenidən maliyyələşdirmək məqsədilə 
istiqrazlar buraxmışdır
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Hörmətli həmkarlar,

2020-ci ilin ilk yarısı geridə qaldı. Zavodlarımızda istehsal 
virus təhlükəsi altında belə dayandırılmadı. SƏTƏM 
mədəniyyətimizi nəinki texniki təhlükələrə, eləcə də tibbi 
infeksiya risklərinə qarşı da tətbiq edə biləcəyimizi sübut 
etdik.

Polipropilen zavodunun istifadəyə verilməsindən bugünədək 
ötən 2 il ərzində istehsalımızı başlanğıcda demək olar ki, heç 
nədən (spesifikasiyaya uyğun olmayan sınaq nümunələri) 
tədricən artıraraq 1-ci ildə 68495 ton, 2-ci ildə isə 89426  
ton yaxşı keyfiyyətə malik PP-yə çatdırmaqla, ümumilikdə 
157921 ton polipropilen məhsulu  istehsal etmişik. Beləliklə, 
PP istehsalında illik artım göstəricisi 30.6% olmuşdur. 
Həmçinin YSPE zavodunda da istehsal artır. Əsas hədəfimiz 
hər iki zavodun layihələndirilməsində nəzərdə tutulan illik 
300000 ton ümumi istehsal gücünə çatmaqdır. 

Əlbəttə, söhbət təkcə həcmdən yox, həmçinin məhsulların 
beynəlxalq keyfiyyət standartlarına uyğunluğundan 
gedir ki, bu da diqqətdə saxladığımız digər vacib sahədir. 
Polimerlərimizin yüksək keyfiyyətilə seçilməsi dünya 
bazarlarında sürətlə irəliləməyimizə kömək edir. Bu rübdə 
Rumıniya və Avstriyanı xarici bazarlarımızın siyahısına əlavə 
etdik.

Satışımızı təşviq edən digər bir amil isə məhsul portfelimizi 
şaxələndirməyimizdir. Belə ki, toxunmamış tekstil 

materiallarının istehsalı üçün nəzərdə tutulmuş HB2662FS 
PP homopolimer spunbond markasının və nazik divarlı 
inyeksiya qəlibləmə prosesindən istifadə edilməklə yüksək 
şəffaflığa malik sərt plastik qablaşdırmanın istehsalında 
istifadə olunan RB4545MO və RB6545MO kimi PP təsadüfi 
kopolimer inyeksiya qəlibləmə markalarının istehsalına 
başlamışıq.

Azərbaycanda qeyri-neft istehsalının daha da şaxələndirilməsi 
üçün yeni layihə ideyalarımız var. Hökumət qurumlarının 
razılığı olduğu təqdirdə bu layihələrdən biri ölkəmizin daxili 
istehsalının digər tətbiq sahələri ilə yanaşı tibbi maska 
və qoruyucu geyimlərin hazırlanmasında istifadə olunan 
toxunmamış parçalara olan tələbatını ödəyə bilər.

SOCAR Polymer kredit borcunun bir hissəsini yenidən 
maliyyələşdirmək üçün yerli bazarda struktur olaraq 
subordinasiya olunmuş istiqrazlar buraxmaqla fəaliyyətinin 
yeni mərhələsinə və maliyyə strategiyasının növbəti dövrünə 
qədəm qoydu.

Qeyd etdiyim bütün irəliləyişlər karantin dövrünün ümumi 
gərginliyi və çətinlikləri şəraitində əldə edildi. Əldə olunan 
uğurların əsas səbəbkarları həm evdən işləyərək digərlərinin 
təhlükəsizliyini təmin edən, həm də zavodda daim maska 
taxaraq vəzifəsini yerinə yetirən işçilərimizdir. Hamıya 
afərin!

Fərid Cəfərov

Karantin məhdudiyyətlərinə 
rəğmən birinci yarımil 

NƏTİCƏLƏRİMİZ ÜRƏKAÇANDIR
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Fəaliyyətinin yeni mərhələsinə daxil olmuş SOCAR Polymer hazırkı borcunu yenidən 
maliyyələşdirmək qərarını verərək yerli bazarda struktur olaraq subordinasiya olunmuş 
istiqrazlar buraxmışdır.

SOCAR Polymer cari 
borcun bir hissəsini yenidən 
maliyyələşdirmək məqsədilə 
istiqrazlar buraxmışdır

Məlum olduğu kimi, SOCAR Polymer layihəsi 
(“Layihə”) SOCAR-ın neft-kimya sektorunu 
modernləşdirmək strategiyasının tərkib hissəsidir. 

Layihə Azərbaycanda SOCAR və özəl investorların neft-
kimya sahəsində birgə əməkdaşlıq etdiyi ilk layihədir və bu 
əməkdaşlığın nəticəsində kredit vəsaiti də daxil olmaqla 
Layihəyə ümumilikdə 864 milyon ABŞ dollarından çox 
investisiya edilmişdir. Ölkədə qeyri-neft sektorunda ilk 
dəfə olaraq “Layihə maliyyələşdirilməsi” prinsipi əsasında 
Layihə xərclərinin təqribən 60%-ni əhatə edən 489 milyon 
ABŞ dolları həcmində əsas səhmdarların təminatı olmadan 
“Qazprombank”dan kredit cəlb edilmişdir.

Hal-hazırda Zavodlar istismara verildiyin
dən və tikinti mərhələsi yekunlaşdırıldığı üçün risklər 

qismən azalmışdır. “SOCAR Polymer”in maliyyələşmə 
strategiyasının növbəti mərhələsi olaraq, hazırkı 
borcun bir hissəsini daha aşağı faizli borcla yenidən 
maliyyələşdirməsinə başlanılmışdır.

Hökumətin yerli maliyyə bazarının inkişafı siyasətini 
və Layihənin hazırkı mərhələsini nəzərə alaraq, SOCAR 
Polymer yerli bazarda struktur olaraq subordinasiya 
olunmuş istiqrazlar buraxmaq və layihəni yenidən 
maliyyələşdirmək qərarına gəlmişdir. 

Emissiya prosesinin keçirilməsi üçün anderrayter PSG-
Kapital İnvestisiya Şirkəti, GPB-Financial Services  və PAŞA 
Kapital İnvestisiya Şirkəti seçilmişdir. PSG-Kapital İnvestisiya 
Şirkəti və PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti yerli bankların cəlb 
edilməsi üçün maliyyələşdirmənin strukturlaşdırılmasında, 
GPB-Financial Services  isə xarici bankların cəlb edilməsi və 
mövcud borc şərtləri nəzərə alınmaqla maliyyələşdirmənin 
strukturlaşdırılmasında iştirak etmişdir. İstiqrazların 
buraxılışı Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən 
19 iyun 2020-ci il tarixində qeydiyyata alınmış və hal-hazırda 
istiqrazlar tam olaraq yerləşdirilmişdir.

• Buraxılan istiqrazların məcmu dəyəri: 
200.000.000,00 (iki yüz milyon) ABŞ dolları;

•  İstiqrazların tədavül müddəti: ilk istiqrazın 
yerləşdirildiyi tarixdən etibarən 5 (beş) təqvim ili;

• İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi: illik 5% (beş 
faiz). 

Yerli banklarla danışıqlar nəticəsində, istiqraz 
emissiyasının razılaşdırılmış əsas şərtləri aşağıdakı 
kimidir:
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2-ci rüb istehsal
və satış göstəriciləri

SOCAR Polymer şirkəti 2020-ci ilin 2-ci rübündə də 
Azərbaycan iqtisadiyyatına töhfə verməyə və ölkəyə xarici 
valyuta axının gətirilməsinə kömək etməyə davam etdi.

3 ay ərzində 30230 t PP və 21643 t YSPE istehsal olundu. 
1-ci rüblə müqayisədə YSPE istehsalı 18,7 % (3409 t) 
artmışdır.

30565 t PP və 28201 t YSPE olmaqla, ümumilikdə, 
58766 t polimerin satışı reallaşdırılmışdır. Bunun 51654 
tonu (87,9%) ixrac edilmişdir. Bütün dünyada mövcud olan 
iqtisadi tənəzzülə baxmayaraq birinci rüblə müqayisədə 
satışın ümumi həcmi 31% artmışdır. Maraqlıdır ki, istehsal 
başlandıqdan bu yana satışda ən yüksək rəqəm də iyun 
ayında qeydə alınmışdır, belə ki bu ay ərzində 21265 t polimer 
(56% PP, 44% YSPE) satılmışdır.
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Yerli bazardan əlavə, biz, Türkiyə, Ukrayna, Litva, 
Rusiya, Belarusiya, Gürcüstan, Özbəkistan, Qazaxıstan, 
Türkmənistan, Çin və yenilikcə Rumıniya və Avstriyaya 
satışlar etdik. Bizdən polimer sifarişinin həcminə görə 
Türkiyə, Rusiya və  Çin, uyğun olaraq ilk 3 yeri bölüşürlər. 
Türkiyə ixrac olunan məhsulun təqribən 42%-ni sifariş 
vermişdir.

SOCAR Polymer hazırda homopolimerlərin Rusiya 
Federasiyasına əsas ixracatçısıdır. Şirkətimizin Rusiyaya 
idxal olunan homopolimerdəki payı 2020-ci ilin əvvəli 
üçün 42% -dən aprel ayında 61%-dək yüksəlmişdir.
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İSTEHSAL  
inkişafı xəbərləri

• RB4545MO və RB6545MO təsadüfi PP kopolimer 
markalarının istehsalına start verildi və hədəflənən 
Rusiya və Türkiyə bazarlarına ixrac üçün təsdiq 
alındı. Qeyd edilmiş markalar inyeksiya yolu ilə 
nazik divarlı qəlibləmə üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Müştərilərdən bu yeni məhsulların yüksək 
keyfiyyətdə olmasını təsdiqləyən ilk rəy əldə edildi. 

• HB2662FS adlı yeni PP homopolymer markasının 
ilk sınaq-sənaye partiyası istehsal edilmişdir. Həmin 
homopolimerdən qoruyucu maskalar, respiratorlar, 
birdəfəlik tibbi geyimlər, uşaq bezləri, mebel və 
tikinti təyinatlı parçalar və geotekstil növlərinin 
hazırlanmasında istifadə olunan toxunmamış 
materialların istehsalı üçün istifadə olunur. Hal-
hazırda HB2662FS markasının ilk partiyaları 
sınaqdan keçirilmək üçün müştərilərə göndərilmişdir. 

• HL1050BF adlı YSPE markasının sənaye əhəmiyyətli 
istehsalına başlanıldı. Məhsul 5-30 mikronluq 
nazik plyonka istehsalçıları tərəfindən yüksək 
rəğbətlə qarşılandı. Biz, HL1050BF markasının yerli 
bazarda xaricdən idxal edilən analoqları ilə uğurla 
mübarizə apardığını deməkdən qürur duyuruq. 

• HM0359 adlı qara YSPE markasının PE-100 
sinfinin tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması ilə 
bağlı istehsal və sertifikatlaşdırma testlərinə start 
verilmişdir. Bu marka təzyiq borularının istehsalı üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. İşlər Rusiyanın “Poliplastik” 
şirkətinin elmi-texniki mərkəzi ilə birgə həyata keçirilir. 

• Texniki müzakirələrdən sonra, Laboratoriya informasiya 
sistemin (LİS) quraşdırılması üçün podratçı şirkət və 
proqram təminatı seçildi. LİS-in quraşdırılması və SAP ilə 
inteqrasiyası 2020-ci ilin 3-4-cü rüblərinə planlaşdırılır. 

• “SOCAR Polymer” şirkətinin keyfiyyətə nəzarət 
laboratoriyasının avadanlıqlarının texniki xidmətinin 
aparılması üçün tək podratçının seçilmə prosesi 
yekunlaşmaq üzrədir.
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"SOCAR Polymer"lə bağlı sitatlar

“SOCAR Polymer”in maskalar üçün xammal 

istehsalı fasiləsizliyi təmin edəcək

Ən mürəkkəb prosesləri məhz milli 

kadrlarımız idarə edirlər

“SOCAR Polymer" post-neft 

iqtisadiyyatının sütunlarından biridir

5 iyun 2020-ci il

"Tibbi maskaların istehsalı zamanı ən çox müzakirə edilən 
məsələlərdən biri məhz xammalın necə əldə edilməsi ilə bağlı 
olub. Dünyada tibbi maskalara tələb artıb, tibbi maska istehsal 
edən ölkələr ixracını dayandıraraq daxili tələbatı ödəməyə 
çalışırlar. Maskaların istehsalı zamanı yerli xammalın istifadə 
edilməsi istehsalda fasiləsizliyi təmin etməyə imkan verəcək.

Regionda tibbi maskalara tələb yüksəkdir. Tələb yüksək 
olduğuna görə istehsal edilən maskaların bir qisminin ixrac 

edilərək ölkəyə əlavə valyutanın daxil olması mümkündür. 
Bu da həmin maska istehsal edən müəssisələrin maliyyə 
dayanıqlılığının artırılması baxımından vacibdir. Dünyada 
xammal qıtlığı mövcuddur. İstehsal artdıqca xammal qıtlığı 
yaranır və yerli xammaldan istifadə olunması ilə tibbi maska 
istehsal edən müəssisələrin xaricdən idxalına ehtiyac 
yaranmayacaq. Bu da imkan verəcək ki, xammalda idxaldan 
asılılığı aradan qaldırmaq mümkün olsun. Çünki bir tərəfdən 
xammal xarici valyuta ilə idxal olunduğu üçün istehsal zamanı 
xərcin artmasına gətirib çıxardır, digər tərəfdən asılılıq yaranırdı".

18 iyun 2020-ci il

“Neft gəlirlərinin insan kapitalına sərf olunması, qeyri-
neft sektorunun inkişafı baxımından çox vacibdir… Qeyri-

neft sektorunun aparıcı müəssisələrindən olan "SOCAR 
Polymer", "SOCAR Methanol", "SOCAR Carbamide" 
kimi müəssisələrdə ən mürəkkəb prosesləri məhz milli 
kadrlarımız idarə edirlər.”

23 iyun 2020-ci il

“Bildiyimiz kimi, neft kəskin ucuzlaşdı və müvafiq olaraq 
onun ixracından əldə etdiyimiz gəlir əhəmiyyətli dərəcədə 
azaldı. Belə şəraitdə dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında 
qeyri-neft iqtisadiyyatının üzərinə böyük yük düşdü…

Qoruyucu vasitələrə ehtiyac kəskin artıb. Bu da öz 
növbəsində həmin vasitələrin istehsalı üçün lazım olan 
xammala tələbatı artırıb. Nəticədə bir tərəfdən xammal 
qıtlığı yaranıb, digər tərəfdən isə qiymət artımı baş verib. 

Bir sıra ölkələr daxili tələbatı ödəmək üçün bu tip qoruyucu 
vasitələrin ixracına qadağa da qoyub. Belə bir şəraitdə 
Azərbaycanda qısa bir zamanda qoruyucu vasitələr üçün 
xammal istehsalının təşkili milli təhlükəsizlik məsələsi 
idi. Ölkədə bunu edə biləcək müəssisənin varlığı… böyük 
töhfə oldu. Həmin xammala qlobal miqyasda da tələbatın 
artmasını nəzərə alsaq yaxın perspektivdə onun ixracından 
ölkə əhəmiyyətli valyuta gəlirləri əldə edəcək. Bu da nəticə 
etibarı ilə milli iqtisadiyyatın dayanıqlığını bir az daha 
artıracaq”.

VÜQAR BAYRAMOV
MİLLƏT VƏKİLİ, İQTİSADÇI-EKSPERT

ELÇİN ƏFƏNDİ
TƏHSİL ÜZRƏ EKSPERT

AMAL HƏSƏNLİ
İQTİSADÇI-EKSPERT
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Tibbi üz maskalarının 
əsas istehsal prosesi

Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyyəsinə əsasən, 
standartlara cavab verən tibbi/cərrahi üz maskaları 
ideal halda hər biri fərqli funksiya icra edən 3 qatdan 
təşkil olunmalıdır:

1.  İstifadəçinin nəfəs yollarından çıxan damcıların 
(su, tər və tüpürcək) tutulmasına xidmət edən 
absorbent materialdan (pambıq və ya polipropilen 
toxunmamış) hazırlanmış daxili hidrofil qat

2. Bakteriyalara qarşı süzgəc funkisiyanı icra edən 
toxunmamış materialdan (polipropilen) hazırlanmış 
orta qat

3. Su, qan, bədən mayelərinin və xarici hissəciklərin 
daxil olmasının qarşısını alan, uducu olmayan 
materialdan (poliester və ya PP toxunmamış) 
hazırlanmış xarici hidrofob qat 

Maskanın orta qatı elektrostatik yüklənmə ilə müşayiət 
olunan toxunmamış materialın əridilib üfürüdülməsi ilə 
hazırlanır.

İki xarici qatlar isə qeyri-toxunma spunbond prosesi ilə 
hazırlanır.

Daha sonra bu 3 toxunmamış qat silindirlər 
vasitəsilə preslənərək birlikdə filtir 
materialını formalaşdırırlar. Bu silindirlər 
parçaları parıldatmaq və hamarlamaq üçün 
istifadə olunur.
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SOCAR Polymer tibbi maska istehsalında istifadə olunan polimer 
markasını istehsal edir

Filtr material qatlandıqdan və istifadəyə uyğun tikildikdən sonra son məhsul - üz maskası hazır olmuş olur. 
NF EN14682 standartına uyğun istehsal olunmuş tibbi maskalar geyinən şəxsin ətrafa damcı yaymasının, eləcə 

də qarşısında duran şəxsin damcılarının təsirinə məruz qalmasının qarşısını alır. Bununla belə, maska bizi havada 
olan potensial virus daşıyıcısı ola biləcək kiçik hissəciklərin udulmasından  sığortalaya bilmir.

Qeyd: Toxunmamış materiallar bir sıra proseslərin köməyi ilə əldə edilir. Toxunmamış parça kimyəvi, mexaniki, 
istilik və ya həlledicinin təsiri ilə bir-birinə bağlanan ştapel lif (qısa) və uzun liflərdən (davamlı uzun) hazırlanmış 
bir parçaya oxşar materialdır. Bu termin parça istehsalı sənayesində keçə kimi nə toxunmamış, nə də hörülməmiş 
materialları adlandırmaq üçün istifadə olunur.

Maska hazırlanmasında istifadə olunan toxunmamış materialları istehsal etmək üçün əsas xammal yüksək 
ərintinin axıcılıq indeksinə (MFI) malik polipropilen növləridir.
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May ayında SOCAR Polymer şirkəti dünyada hal-
hazırda davam edən koronavirus epidemiyası ilə 
mübarizədə əsas fərdi mühafizə vasitəsi hesab 

olunan qoruyucu maska istehsalı üçün aparıcı xammal 
olan HB2662FS markalı polimer istehsalını planlaşdırmış 
və  HB2662FS markalı homopolimer propilenin ilk sınaq-
sənaye partiyası istehsal edilmişdir.

Həmin homopolimerdən qoruyucu maskalar, 
respiratorlar, birdəfəlik tibbi geyimlər, uşaq bezləri, mebel 

və tikinti təyinatlı parçalar, habelə geotekstil növlərinin 
hazırlanmasında istifadə olunan toxunmamış materialların 
istehsalı üçün istifadə olunur.

Qeyd etmək lazımdır ki, HB2662FS markalı polimerin 
ilk partiyaları sınaqdan keçirilmək üçün sifarişçilərə 
göndərilmiş və keyfiyyəti və yararlılığı barədə müsbət 
cavablar əldə olunmuşdur.

İlkin olaraq 600 ton HB2662FS markalı homopolimer 
istehsal olunmuşdur və gələcəkdə artacağı istisna edilmir.
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        HB 2662 FS 
                Texniki məlumat 

Polipropilen, Homopolimer 
 

Məhsul təsviri 
 
HB 2662 FS, ekstruziya tətbiqləri üçün istifadə olunan poliropilen homopolimerdir. 
HB 2662 FS çox dar molekulyar çəki paylanmasına malikdir və xüsusi sabitləşdirmə formulundan (AGF) istifadə 
edərək istehsal olunur. 
Tipik tətbiqi toxunmamış materiallardır. 

 
 

Məhsul xüsusiyyətləri 
Tətbiq 
Emal üsulu 
Bazar 
Əsas xüsusiyyətləri 

 
 

Tipik xassələr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qeydlər 

                       Bunlar xassələrin tipik dəyərləridir, spesifikasiya kimi istifadə üçün nəzərdə tutulmamışdır. 
 

REACH 
 

Polipropilen REACH qeydiyyatından azad edilmişdir. Bununla birlikdə, müvafiq monomerlər (polimer istehsalında xammal kimi istifadə olunanlar) 
və əlavələr qeydiyyata alınıb. Zəhmət olmasa qida ilə təmasda olan plastik materiallar üçün Uyğunluq Bəyannaməsinə baxın (DoC for PFCM). 
Qablaşdırma 

 

Polipropilen (PP) qranulları adətən 25 kiloqramlıq polietilen kisələrə yığılır. 50 kisə düz taxta paletlərin (ölçüsü 1100mm x 1300mm x 150mm) 
üzərinə düzülür, xalis çəkisi 1250 kq olan paletlər “stretch-hood” ilə örtülmüş olur. İstehlakçı ilə razılığa əsasən, PP qranulları film istifadə etmədən 
düz taxta paletlərdə (1140mm x 1140mm x 150mm) 1000 kq ağırlığında böyük torbalara yığıla bilər. 
Saxlama 

 

Taxta paletlərin üzərinə qoyulmuş 25 kq-lıq kisələrə və ya 1000 kq-lıq böyük torbalara yığılmış polipropilen, birbaşa günəş işığına məruz qalmayan 
quru qapalı yerdə, istilik cihazlarından ən azı 1 metr uzaqlıqda, maksimum nisbi rütubət 80%, minimum -15 ° C / maksimum 35 ° C temperaturda 
saxlanmalıdır. Polipropileni emal etməzdən əvvəl məhsul kisələri istehsal sahəsində ən az 12 saat saxlanılmalıdır. 
PP saxlanma müddəti istehsal tarixindən sonra 36 aydır. 

 
 

      Fiziki 
         Ərintinin axıcılıq indeksi (MFI) (230°C/2.16kq) 26 q/10 dəq ISO 1133 

 Sıxlıq (Metod D) 0.900 q/sm³ ISO 1183 
      Mexaniki 

 Əyilmə zamanı elastiklik modulu (2 mm/dəq) 1250 MPа ISO 178 
 Uzanma zamanı elastiklik modulu (1 mm/dəq) 1300 MPа ISO 527 
 Elastikliyin itirilmə nöqtəsində gərilmə (50 mm/dəq) 33 MPа ISO 527 

         Axıcılıq həddində uzanma (50 mm/dəq) 11 % ISO 527 
      Təsiri 

 Charpy zərbə gücü (kəsiklə, 23°C) 3.0 kJ/m2 ISO 179 
 Izod zərbə gücü (kəsiklə, 23°C) 2.5 kJ/m2 ISO 180 

      Termal 
 Vicat yumuşalma temperaturu (10N) 152 °C ISO 306 

         Yük altında istilikdə deformasiya temperaturu (0.45 MPa) 75 °C ISO 75B 

Filament iplik. Geotekstil və əkinçilik. Gigiyenik toxunmamış materiallar 
Davam edən uzun liflərin ekstruziyası/İpəyirmə. Spunbond 
Tekstil 
Rəngsizləşməyə davamlı. Yüksək axıcılıq. Dar molekulyar çəki paylanması. 
Ftalatsız 
 

Nominal 
dəyəri 

Ölçü 
Vahidi 

Ölçmə 
metodu 

SOCAR Polipropilen 
Texniki Məlumat Vərəqi  

 

SOCAR Polymer  
Tarix: 6/8/2020 

SOCAR Polymer üz maskasının hazırlanmasında istifadə olunan PP toxunmamışın əsas 
xammalı ola biləcək HB2662FS markalı polipropilenin istehsalına start verdi.
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Spunbond markasının istehsalı 
CBC kanalında yayımlandı

SOCAR Polymer yenilikləri 
televiziya kanallarında 
yayımlanır

6 aprel 2020-ci ildə Prezident İlham Əliyev Sumqayıt 
şəhərində tibbi maska fabrikinin və qoruyucu kombinezonların 
istehsalı müəssisəsinin açılış mərasimində iştirak etdi. May 
ayının sonuna qədər əlavə avadanlıq quraşdırıldıqdan sonra 
fabrikin birdəfəlik üz maskaları istehsal gücünün gündə 
140.000-dən 300.000-ə qədər artacağı gözlənilirdi.

Bununla eyni zamanda SOCAR Polymer mütəxəssisləri 
tibbi maska istehsalını dəstəkləmək üçün maskalar üçün 
toxunmamış parça istehsalında xammal kimi istifadə olunan 
PP markalarının istehsalı ilə bağlı planlarını həyata keçirməyə 
hazırlaşırdılar. May ayının ortalarında zavodumuzda belə 
PP markasının - HB2662FS-in sınaq istehsalına başlandı. 
Respublikada aparılan və yaxından izlənilən koronovirusla 
mübarizə fonunda yerli kütləvi informasiya vasitələri “SOCAR 
Polymer”in məhsul portfelindəki bu yeni markaya diqqət 
ayırmaya bilməzdilər.

 CBC kanalının xəbər qrupu zavodumuzu ziyarət etdi və 4 
iyun tarixində mövzu ilə bağlı iki sujet yayımladı. "Bu spanbond 
markasının istehsalında istifadə olunan katalizatorda ftalat 
olmadığı üçün zəhərli və ya kanserogen deyildir. Buna görə də 
bu PP markasından istehsal olunan toxunmamış maddələr 
üz dərisi ilə təmasda problem yaratmayacaqdır" deyə baş 
mühəndis-texnoloq Orxan Həsənov kanala verdiyi müsahibədə 
vurğuladı.

 Tam sujetləri “CBC TV Xəbərlər” YouTube kanalında qeyd 
edilmiş linklər vasitəsilə izləyə bilərsiniz:

https://youtu.be/O8W-f2vVotQ
https://youtu.be/ltt06GavEnw
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Zavodlarımızdakı gecə növbəsi fəaliyyəti “İctimai” kanalın 
diqqətini çəkdi

İctimai TV-də yayımlanan "Növbədəkilər" ("Gecə növbələri") 
verilişi, həyati əhəmiyyətli və ya mürəkkəb fəaliyyət sahələri 
ilə məşğul olduğu üçün gecə-gündüz işləyən ictimai və özəl 
qurumlara, eləcə də müəssisələrə diqqət çəkməyə çalışır.

İyunun 17-də yayımlanan bölümdə verilişin aparıcısı 
izləyiciləri, 7 gün 24 saat fəaliyyət göstərən SOCAR Polymer 
zavodlarının 4 növbə ilə işləyən komandaları tərəfindən görülən 
işlərin təfərrüatları və çətinlikləri ilə tanış etdi. Çəkiliş heyəti 
istehsalat sahəsi, idarəetmə otağı, torbalama bölməsi, anbar 
və laboratoriyadakı iş proseslərini lentə alaraq tamaşaçılarda 
“SOCAR Polymer”in istehsalat müəssisələri, işçiləri və gündəlik 
əməliyyatlarına maraq oyatdı. Bölümdə şirkətin Sumqayıtdakı 
iki polimer zavodunun inşası və istismara verilməsi ilə bağlı 
tarixi məlumat, eləcə də PP zavodunun paylanmış idarə 
sistemi (DCS) əməliyyatçısı Nicat Əhədov tərəfindən idarəetmə 
otağının işçilərinin vəzifələri barədə məlumatı verildi. Keyfiyyətə 
Nəzarət Mərkəzinin qrup rəhbəri Sevil Xəlilova zavodda yerləşən 
istehsalat laboratoriyasının funksiyaları və sınaq fəaliyyətlərini 
qısa şəkildə izah etdi.

“İndiyə qədər şirkət 200000 tona yaxın polimer istehsal edib 
və 10-dan çox ölkəyə uğurla ixrac reallaşdırıb. Məhsulların 

90% -i ixrac olunur, 10% -i isə yerli istehsal müəssisələrinə 
satılır. Məhsullarımız lisenziyarların texniki tələblərinə və 
beynəlxalq keyfiyyət standartlarına tam cavab verir. Ən böyük 
xarici bazarlarımız Türkiyə, Rusiya Federasiyası və digər MDB 
ölkələridir. Qarşılaşdığımız yüksək rəqabətə baxmayaraq 
Avropa bazarlarına çıxırıq və tədricən bu bazarda daha geniş yer 
tutmağı planlaşdırırıq. Bir sıra potensial investisiya layihələrini, o 
cümlədən tibbi maska istehsalında istifadə olunan toxunmamış 
sintetik parça istehsalını da nəzərdən keçiririk "deyə, şirkətin 
baş direktor müavini Fuad Əhmədov müsahibəsində bildirib.

Həmçinin, PP üzrə istehsalat rəhbəri Mətin Hüseynli, 
PP zavodunun torbalama üzrə qrup rəhbəri Rauf Hacıyev, 
torbalama və paylama üzrə kiçik operatorlar Emil Qarayev və 
Araz Abdullayev, çəngəlli avtoyükləyici sürücüsü Tural İbrahimli 
və anbar üzrə qrup rəhbəri Rövşən Süleymanov da müsahibə 
verdi.

Tam epizodu “SOCAR Polymer”in YouYube kanalında 
aşağıdakı linkdən izləyə bilərsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=p4Bb1ldm6IM&featur
e=youtu.be
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Alman şirkətləri SOCAR Polymer 
ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır

İyunun 16-da Alman-Azərbaycan Ticarət Palatasının 
dəvəti ilə əməliyyatlar üzrə menecer Rauf Davudov, 
təchizat qrupunun rəhbəri Cavid Əliyev və ictimaiyyətlə 

əlaqələr üzrə mütəxəssis İlahə Hacıyeva alman biznes 
nümayəndələri ilə vebinarda iştirak etdilər. Həmkarlarımız 
birlikdə SOCAR Polymer, onun quruluşu, istehsal və biznes 
fəaliyyəti, o cümlədən avadanlıq, ehtiyat hissələri və ya 
kimyəvi maddələr tədarük edən, eləcə də ixtisaslaşmış 
təlimlər verən xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq haqqında qısa 
məlumatları slaydlarla təqdim etdi.

 Qeyd etmək lazımdır ki, 13 iyun 2019-cu ildə keçirilmiş və 
Azərbaycan Respublikası Vergilər naziri Mikayıl Cabbarov, 
Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini İsmayıl Hüseynov, 
Ədliyyə nazirinin müavini Toğrul Musayev, Təhsil nazirinin 
müavini İdris İsayev və Bakıda yerləşən Alman-Azərbaycan 
Ticarət Palatasının nümayəndələrinin qatıldığı Avropa Birliyi-
Azərbaycan Biznes Forumundan sonra, sonuncusu AB-nin 
Azərbaycanla əlaqəli biznes mühiti hesabatının təfərrüatlarını 

təqdim etmək və alman ticarət təşkilatları və müəssisələrinin 
Azərbaycan şirkətləri ilə virtual tanışlığını təmin etmək 
üçün vebinar təşkil etdi. SOCAR Polymer alman həmkarları 
və potensial biznes tərəfdaşlarını maraqlandıran sualları 
cavablandırmaq üçün vebinarda iştirak etməyə dəvət olundu.

Vebinar Bakı vaxtı ilə saat 13:00-da iştirakçılarının 
salamlaşması ilə başladı. Növbəti 1 saat ərzində iştirakçılar 
alman analitiklərinin siyasi və iqtisadi vəziyyət, hazırda 
həyata keçirilən biznes layihələri, biznes imkanları və neft-
qaz sektorundakı çətinliklər, ölkəmizin enerji sektorundakı 
ehtiyacları və ən yaxşı təcrübələri ilə bağlı hesabatları da 
daxil olmaqla Azərbaycan haqqında məlumat əldə etdi. 
Daha sonra Xəzər bölgəsinə maşın və texnologiyanın ixracı 
ilə bağlı ümumiləşdirilimiş məlumatlar alman analitikləri 
tərəfindən məruzə edildi. SOCAR Polymer haqqında 
təqdimat maraqla qarşılandı, suallar cavablandırıldı və 
mümkün əməkdaşlıq mövzusunda gələcəkdə ünsiyyət 
üçün əlaqə quruldu.
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Yanğınsöndürən köpük sisteminin 
fiziki sınaq əməliyyatı 
uğurla tamamlandı

25 iyun tarixində YSPE zavodunda heksen 
qazlarının saxlanıldığı və boşaldıldığı 
ərazidə öncədən planlaşdırılmış köpük 

sisteminin yoxlanılması əməliyyatı uğurla həyata 
keçirildi.

Yoxlama əməliyyatının icrasınadək SƏTƏM 
komandası əməliyyat, texniki dəstək və NÖC 
şöbələri ilə birlikdə heksen yanğınından mühafizə 
(köpük) sisteminin üzərində işləyərək sistemdə 
olan hər hansı bir boşluq və ya çatışmazlığın ilkin 
mərhələdə yoxlanışını həyata keçirdi. Yoxlama və 
müşahidələr zamanı ortaya çıxan çatışmazlıqlar və 
boşluqlar zamanında öz həllini tapdı və uyğun olan 
təlim mexanizmi hazırlandı.
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25 iyun tarixində reallaşdırılan sınaq işinin gedişatı 
aşağıdakı ardıcıllıqla reallaşdırıldı:

• Cihazlara nəzarət və YSPE əməliyyat komandasının 
müvafiq səlahiyyətli şəxsləri ilə sistemə son 
baxış keçirildikdən sonra heksensaxlama və 
heksenboşaltma sahələrində yanğınsöndürmə 
klapanları köpük sistemindəki köpük təchizatı nisbəti 
ilə uyğunlaşdırıldı (97% su : 3% köpük). Buna paralel 
olaraq sınaq üçün əlavə 2 ədəd quru köpük çəlləyi 
təmin edildi;

• İlkin olaraq köpük sisteminin sınanması üçün icazə 
tələb olundu və icazə müvafiq səlahiyyətli şəxslər 
tərəfindən təsdiq edildi;

• Sınaqda iştirak edəcək işçilərlə (SƏTƏM, əməliyyatlar, 
elektrik, NÖC və mexanika qruplarının nümayəndələri, 
YSPE zavodunun növbə nəzarətçisi və operatorları) 
təlimatlar hərtərəfli olaraq danışıldı, işin təsviri aydın 
şəkildə izah edildi və sistemin aktivləşdirilməsi barədə 
müvafiq göstərişlər verildi. Fəaliyyətin icrasına nəzarət 
etmək YSPE zavodunun növbə nəzarətçisinə tapşırıldı;

• Fəaliyyət üçün rəsmi hesabat protokoluna əməl 
edildi. YSPE operatoru nəzarət otağı ilə əlaqə 
qurdu. Daha sonra qəza üzrə səlahiyyətli şəxs 
məlumatlandırıldı və son olaraq təlimin icrası 
rəhbərlik tərəfindən təsdiqləndi;

• Sınaq saat 11:00-da başladı. Operator alınan 
təlimatlara uyğun olaraq sistemi əl ilə aktivləşdirdi. 
Heksenboşaltma/doldurma sahəsində köpük sistemi 
işə salındı. Sınaq 10 dəqiqə ərzində uğurla aparıldı. 
Sistemə köpük tədarükünün dayandırılmasından 
sonra su təchizatı sistemindəki köpüyün qalan 
hissəsi yuyularaq boşaldıldı. Təlim zamanı istifadə 
olunan məhlul yenisi ilə əvəzlənərək sistem aktiv hala 
gətirildi və əməliyyat komandasına təhvil verildi.

Test başa çatdıqdan sonra sınaq iştirakçıları və cəlb 
olunmuş heyət ilə müzakirələr aparıldı və işçi heyətə prosesdə 
göstərdikləri köməyə görə təşəkkür edildi. Əməliyyat planının 
hazırlanmasında və aşkar edilmiş nasazlıqların aradan 
qaldırılmasında əməliyyat komandasından Yohan Straydım və 
Xəqan Məcidov və SƏTƏM komandasından Tofiq İsmayılovun 
xüsusi rolu qeyd edildi.

Sınaq zamanı əldə edilən informasiya maksimum 
effektivliklə istifadə edilərək gələcəkdə bu sistemə cavabdeh 
olacaq əməkdaşlara bu material əsasında tam şəkildə təlim 
verilməsi barədə qərar verildi.
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BAKI-BUZULUK:
min cavan ağac 2200 km yol qət etdi
SOCAR Polymer şirkəti Azərbaycan meşələrinin gözəlliyini 
Buzulukla bölüşmək təşəbbüsünə dəstək məqsədilə, Eldar 
şamlarının (Pinus Eldarica) nəqli və 1941-1945-ci illər Böyük 
Vətən müharibəsində qazanılmış qələbənin 75-ci ildönümü 
münasibətilə yaradılan Xatirə Xiyabanında əkilməsi üçün 
təşkilati və ekspert dəstəyi göstərdi.

Rusiyada geniş şəkildə həyata keçirilən 
“Xatirə bağı” beynəlxalq aksiyasına dəstək 
məqsədilə "Yeni axın" neft şirkəti və SOCAR 

Energoresurs şirkəti tərəfindən Buzuluk şəhərinə 
1000 ədəd cavan ağac hədiyyə edildi, hansı ki 
ağacların alış, nəqliyyat və əkini ilə əlaqədar inzibati 
və digər xərclər Buzuluk şəhərinin səlahiyyətli 
nümayəndləri ilə bölüşüldü. Azərbaycanın Eldar 
düzündən şam ağaclarının gətirilməsi ideyası 
“Buzuluk şam bağı” milli parkının rəhbərliyi ilə 
danışıqlar zamanı ortaya çıxdı və ideya Orenburq 
vilayətinin idarəetmə orqanları və Buzuluk 
şəhərinin icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən 
dəstəkləndi. 

Martda anti-epidemiya tədbirləri və 
sərhədlərin bağlanması sosial təşəbbüsün 
həyata keçirilməsini çətinləşdirdi. Bununla belə, 
Azərbaycanın Tərtər regionunun istixanasından 
2200 km-lik yolu qət etmiş cavan ağaclar öz yeni 
evlərinə salamat şəkildə çatdılar. “Mən Moskva, 
Bakı, Sumqayıt, Orenburq və Buzulukdakı 
həmkarlarıma minnətdaram. Onların köməyi bu 
layihənin icrasını mümkün etdi.” deyə "Yeni axın" 
neft şirkətinin baş direktoru Stepan Asaulov qeyd 
etdi.

Qeyd etmək lazımdır ki, cavan ağaclar təbiətə 
heç bir zərər vermədən süni şəkildə böyüdüldü. 
Parnikdə  ağaclar ən azı 175 sm-dək böyüdü 
və onların möhkəm kök sistemi inkişaf etdi. Bu 
sayədə onların yeni evlərinə rahat uyğunlaşması 
ehtimalı artdı. Zatən Eldar şamı əlverişsiz 
torpaq və hava şəraitinə qarşı dözümlülüyü ilə 
məşhurdur.

SOCAR Polymer şirkətinin Logistika 
komandasının qrup rəhbəri Qulu Nəbiyev tələb 
olunan sertifikatları almaq, lazım olan sənədləri 
doldurmaq, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
ilə müzakirələr aparmaq, ağacları fitosanitar 
yoxlanışı nəzarətindən keçirmək və sərhəd gömrük 
xidmətində ağacların ağırlığının yağış suyundan 
islanmış olmasından dolayı sənədləşdirilmiş 
çəkidən artıq olması səbəbilə yaranan problemi 
həll etməklə ağacların Azərbaycandan 
göndərilməsinin bütün mərhələlərini əhəmiyyətli 
dərəcədə asanlaşdırdı.

 
Mayın 26-da çatdırılmış ağaclar "Yeni axın" 

neft şirkətinin könüllüləri ilə şəhər kommunal 
xidmətinin nümayəndələri tərəfindən Buzulukda 
əkildi.
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LNG qurğuları sahəsində 
səriştəsini artıran əməkdaşımız
“SOCAR Polymer”in əməkdaşları 
peşəkar inkişaf üçün hər fürsətdən 
istifadə edirlər. Bu səbəbdən, məsələn, 
texniki servis üzrə planlamaçımız 
Rüfət Hacıyev müasir neft-kimya 
qurğusu avadanlığı və texnologiyası 
üzrə biliklərini artırmaq məqsədilə 
xaricdə, yəni Rumıniyada (mart 2020) 
və Polşada (sentyabr 2019) müvafiq 
konfranslarda iştirak etmişdir. Hər iki 
tədbir 2008-ci ildə Maynz şəhərində 
(Almaniya) doqquz gənc avropalı 
tərəfindən qurulan “Avropalıları 
Birləşdirmək Birliyi"nin (BETA) 
təşkilatçılığı ilə Avropa Parlamentinin 
himayəsi altında təşkil edildi. Hazırda 
Avropada 400-dən çox üzvü var.

Varşava Universitetində (Polşa) 5 günlük konfrans 
"Mayeləşdirilmiş təbii qaz" (LNG) və "Ekoloji 
Tədbirlər Planı" mövzularına həsr olunmuşdu. Rüfət, 

LNG mövzusundakı sessiyaları onun mayeləşdirilmiş 
qaz anbarları, qazın nəqli, qənaət və vaxt baxımından 
avadanlıqların texniki servisinin səmərəliliyi, uzunmüddətli 
planlaşdırma və təhlükəsizlik barədə biliklərini artırdığı 
üçün maraqlı və faydalı hesab etdi. 7 saat davam edən 
gündəlik konfrans sessiyaları məruzələr, debatlar, fraksiya 
iclasları, trioloqlar və seminarlar da daxil olmaqla müxtəlif 
formatlarda keçirildi. Müzakirə olunan mövzular, təslim 
layihələrdən tutmuş monitorinq və diaqnostikaya, eləcə 
də texniki təhlilə qədər dəyişdi. Seminarlar zamanı 
böyük bir ekranda qaz nəqli kompressorları kimi 
mayeləşdirilmiş qaz qurğusu avadanlıqlarının 3D vizual 
təsviri, avadanlıqların quruluşu, işləmə prinsipləri, ümumi 
risklər, texniki servis problemləri və səmərəli planlamanın 
daha yaxşı anlaşılmasını təmin etdi. “Ən maraqlı seminar 
sessiyalarından biri "Ən aşağı həyat dövrü xərcləri: texniki 
servis, xərclər və ehtiyat hissələri" mövzusunda oldu, 
çünki texniki servis və planlama qrupu büdcə və xərclərə 
nəzarət şöbəsi ilə sıx əlaqədə işləyir", - deyə Rüfət bildirir. 
Vurğulanan mövzulardan biri qaynaqların müntəzəm 
yoxlanılması (hər semestr üçüncü tərəf tərəfindən), 
habelə qaldırıcı avadanlıq və aksesuarların kalibrlənməsi 
və sertifikatlaşdırılması, ötürmə boru kəmərlərində TTK / 
TTK (təzyiq təhlükəsizlik klapanları / təzyiq tənzimləmə 
klapanları) idi.
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Avropanın hər yerindən bir çox konfrans iştirakçısı ilə 
birbaşa əlaqə və sənaye istehsalı ilə bağlı problemlərin 
proqnozlaşdırılması və həllində təcrübə mübadiləsi tədbiri 
səmərəli və faydalı etdi. Bütün iştirakçılar iştirak sertifikatları 
əldə etdilər.

Rüfət qazanılan bilik və təcrübələrini həmkarları ilə 
bölüşdü. Maraq doğuran ən populyar mövzular sırasında, 
mayeləşdirilmiş qazların (LG) təzyiq boru kəmərləri ilə 
təhlükəsiz saxlanması və paylanması (istehsal sahəmizdə 
mövcud olan izobutan və heksen kimi), LG-nin saxlama 
anbarlarının təhlükəsiz drenaj və hermetik möhürlənməsi, 
risklərin hərtərəfli qiymətləndirilməsi, eləcə də sənaye 
qazlarının təhlükəsiz yandırılması kimi ekoloji məsələlər 
və xərclərə qənaət  və ətraf mühitin təhlükəsizliyi üçün qaz 
sızmasının qarşısını almağın yolları var idi.

SOCAR Polymer vizanın alınması prosesini sürətləndirərək 
işçinin tədbirdə iştirakını dəstəklədi.
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SOCAR Polymer I Beynəlxalq 
Tələbə Tədqiqat və Elm 
Konfransına sponsorluq etdi

SOCAR Polymer 8-11 iyun tarixlərində Bakı Ali 
Neft Məktəbində keçirilən milli lider Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş I 
Beynəlxalq Tələbə Tədqiqat və Elm Konfranslarının 
3 silsilə konfranslarından biri olan “Kimya və kimya 
mühəndisliyində dayanıqlı inkişaf” konfransına 
sponsorluq etdi. Konfransda “Ekoloji problemlər və 
biotexnologiya”, “Neft-qaz və neft-kimya prosesləri” və 
“Mütərəqqi materiallar və polimerlər” mövzuları ətrafında 
müzakirələr aparıldı. Münsiflər heyəti qeyd edilən 
mövzularda ən uğurlu 3 təqdimatı etmiş 9 iştirakçını 
seçdi və 1-ci, 2-ci və 3-cü yerin qalibləri SOCAR Polymer 
şirkəti tərəfindən hədiyyələr əldə etdi.

“Qazıntı və bərpaolunan enerji” və “Proseslərin 
avtomatlaşdırılması və informasiya təhlükəsizliyi – 2020”  
adlı digər iki konfrans isə müvafiq sahələrdə fəaliyyət 
göstərən şirkətlər tərəfindən maliyyələşdirildi.

Ümumilikdə, Azərbaycan Diplomatiya Akademiyası, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Dövlət 
Neft və Sənaye Universiteti, Azərbaycan-Fransız Universiteti, 
Bakı Mühəndislik Universiteti, Xəzər Universiteti, Sumqayıt 
Dövlət Universiteti, Azərbaycan Texnologiyalar Universiteti, 
Milli Aviasiya Akademiyası, AMEA İdarəetmə Sistemləri 
və İnformasiya Texnologiyalar İnstitutu, İ.M.Qubkin adına 
Rusiya Dövlət Neft və Qaz Universiteti və  Çinin Guangdong 
Texnologiya Universiteti İdarəetmə Məktəbinin 100-dən 
çox tələbəsi konfrans iştirakçısı qismində tezislər təqdim 
etmişdi.  Fərqlənən iştirakçılar bir sıra həvəsləndirici 
hədiyyələr və sertifikatlarla mükafatlandırıldı.

Konfranslar ölkə ərazisində koronavirus infeksiyasının 
təsirinin minimuma endirilməsi məqsədilə tətbiq olunan 
karantin rejimi səbəbilə onlayn formatda təşkil olundu.
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SOCAR Polymer rəhbərliyi 
medalla təltif olundu

100-cü ildönümü ilə əlaqədar olaraq, Qızıl 
Aypara Cəmiyyəti SOCAR Polymer MMC-nin 
rəhbərliyini cəmiyyətin təşkil etdiyi xeyriyyə 
tədbirlərində aktiv iştirakından dolayı medalla  
təltif edib.

18 iyun 2020-ci il tarixində Azərbaycan Qızıl 
Aypara Cəmiyyətinin prezidenti, millət vəkili 
Novruz Aslanovla SOCAR Polymer MMC-nin 

baş direktor müavini Fuad Əhmədov görüşüblər. Görüşdə 
Novruz Aslanov vurğulayıb ki, gənc SOCAR Polymer 
şirkəti fəaliyyətə başladığı ilk gündən etibarən Qızıl Aypara 
Cəmiyyətinin xeyriyyə aksiyalarında daima aktiv iştirakçı 
qismində çıxış etmiş və xüsusilə də, Sumqayıt şəhərinin 
ehtiyac sahibi olan ailələri arasında müsbət ad qazanmağa 
müvəffəq olmuşdur. QAC-ın 100 illik tarixi fəaliyyətinə 
və inkişaf yoluna da toxunan Novruz bəy, cəmiyyətin  
koronavirus təhlükəsi və nəticələrinin yayıldığı dövrdə də 
fasiləsiz fəaliyyətinin əhalinin sosial müdafiəsinə töhfə 
verməsini vurğulamışdır.

Fuad Əhmədov öz çıxışında QAC-ın aztəminatlı, əlil 
və ahıl vətəndaşların normal həyat səviyyəsinin təmin 
edilməsində böyük önəmini qeyd etmişdir. Həmçinin, Fuad 
Əhmədov əlavə etmişdir ki, SOCAR Polymer şirkəti QAC 
Sumqayıt şəhər bölməsinin maarifləndirici və xeyriyyə 
tədbirlərinə hər zaman müsbət yanaşmış və artıq 3 ildir ki, 
Novruz, Müqəddəs Ramazan, Müqəddəs Qurban və Yenil il 
bayramları ərəfəsində təşkil olunan tədbirlərə sponsorluq 
etməklə Sumqayıt şəhəri əhalisinin sosial rifahının 
yüksəlməsinə töhfə verməyə nail olmuşdur. Fuad Əhmədov 
sonda vurğulamışdır ki, SOCAR Polymer ailəsi gələcəkdə 
təşkil olunacaq maarifləndirmə və sosial tədbirlərdə də QAC-
ın Sumqayıt şəhəri bölməsi ilə sıx əməkdaşlıq etməkdən və 
Sumqayıt əhalisinin ehtiyac sahibi ailələrini sevindirməkdən 
məmnunluq duyacaq.

Görüşün sonunda QAC-ın nümayəndəsi QAC-ın 
tədbirlərinə dəyərli dəstəkdən dolayı Fuad Əhmədova “100 
illik yubiley” medalı təqdim etdi.
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Mənim inkişaf yolum
Layihənin məqsədi növbəti 

illərdə bizə qoşulmaq istəyən 
tələbələri seçəcəkləri peşə 

profilində qazanacaqları bilik 
və bacarıqlar barədə ətraflı 
məlumatlandırmaqdır. Bu, 
seriyamızda peşəkar mütəxəssis 
olma yolunda kiçik sahə mühəndis-
texnoloqu İsmayıl Əhmədovun 
dekabrdan bu yana əldə etdiyi 
təcrübələrlə tanışlığımızı davam 
etdirəcəyik.

Burada işləməyə 

başlayanda 

ilk öncə 

PP zavodunun 

polimerləşdirmə bölməsini 

ən incə detallarına qədər 

öyrənməyə başladım, 

çünki bu, zavodun 

ən böyük və ən çətin 

öyrənilən hissəsi idi. 

“Sonuncu danışığımızdan bu yana komandamın və 
özümün birgə səyi nəticəsində çox şey öyrənməyə nail 
olmuşam. Geriyə dönüb “SOCAR Polymer”dəki 9 aylıq iş 
fəaliyyətimə baxdıqda nə qədər çox şey öyrəndiyimin və nə 
qədər irəlilədiyimin fərqinə varıram.

Sahə mühəndis-texnoloqların (SMT) əsas vəzifəsi 
əməliyyatlar komandasını müşayiət etməkdir. SMT-lər, eləcə 
də, texnologiya, mühəndislik və texniki xidmət, planlama, 
SƏTƏM və digər şöbələri də müşayiət edirlər. Normalda, 
gündəlik qaydada SMT-lər günün ən azı 3-4  saatı sahədə 
operator və mühəndislərlə keçirərək bütün avadanlıqların 
təhlükəsiz və stabil şəkildə işləməsinə nəzarət edirlər. 
Günün qalanını isə idarəetmə otağından SAP və QMS 
sistemləri ilə işləyir, tabeçiliyimizdə olan şəxslərin hazırladığı 
informasiyanın dəqiqliyini və etibarlılığını yoxlayır və buna 
nəzarət edir, riskin idarə olunması fəaliyyətlərində iştirak 
edir, xətti menecerlərini iş prosesində baş verən hər hansı bir 
dəyişikliklərlə bağlı vaxtında məlumatlandırır. SAP sahə emal 
mühəndisləri tərəfindən əksər hallarda zavodun işləyişində 
olan ən son problemlərlə bağlı hər kəsi xəbərdar etmək 
üçün bildirişlər yaratmaq məqsədilə istifadə olunur. QMS 
sistemləri isə bizi müxtəlif tipli sənədləşdirmələr, o cümlədən  
SƏQ-ları (standart əməliyyat qaydaları) və yoxlanılacaqların 
siyahısı ilə təmin edir. SMT-lər istifadə göstərişləri (zavodun 
istehsal prosesləri qaydaları) və onlarla bağlı təşkilati / 
icraedici sənədləşdirmələri yaxşı bilməli; problemləri qısa 
zamanda analiz edib qərarlar verməyi bacarmalı; istehsal 
prosesinin incəliklərini yaxşı bilməli, istehsal rejimləri və 
gücünü, eləcə də bütün avadanlıqların məqsəd, quruluş və 
işləmə prinsiplərini; istənilən işləmə şəraitində sağlamlığa 
zərər riski ilə bağlı işçilərin həssaslığını yüksəltməli; və 
iqtisadiyyat, istehsalın düzgün formalaşdırılması və idarə 
olunması ilə bağlı fundamental biliyə malik olmalıdır.

İndiyədək az öncə qeyd etdiyim tapşırıq və vəzifələrdən 
bəziləri istisna olmaqla əksəriyyətini yerinə yetirmişəm. 
Məsələn, təcrübəmin az olması işçiləri idarə etməyimdə bəzi 
çətinliklər törədir. Bu məsələni həll etməyim an məsələsidir 
və əminəm ki, vaxtında bu çətinlikləri aradan qaldıracam. 
Bundan əlavə, özünüdərki inkişaf etmək, eləcə də daha 
yaxşı ünsiyyət quran və motivə edən olmaqla idarəetmə 
bacarıqlarımı inkişaf etdirməliyəm. Bəzən sənədlərin 
dəqiqliyini yoxlayarkən biliyimdə boşluqlar aşkarlayıram və 
bu vəzifə üçün yetərli olmadığımın fərqinə varıram, lakin bu 
mənim üçün maneə deyil. Bu məni daha da çox öyrənməyə 
və daha yaxşı lider olmağa həvəsləndirir.

Həmçinin, bir sahə emal mühəndisi kimi PP zavodunda 
olan bütün qurğuların əsas iş prinsiplərini bilməli və ehtiyac 
olduğu təqdirdə əməliyyatın icrası üçün həllər təklif etməyi 
bacarmalıyam. İlk 2-3 ayda zavodun işləmə prinsiplərini tam 
dərk etməmişdim, lakin zamanla mənim biliyimin artması 
ilə paralel olaraq öyrənmə prosesim də sürətləndi və mən, 
hal-hazırda operator və mühəndislərə qurğuda yaranan 
problemləri aradan qaldırmaqla bağlı təkliflər verə, eləcə də 
onlara fiziki cəhətdən kömək edə bilirəm.

Burada işləməyə başlayanda ilk öncə PP zavodunun 
polimerləşdirmə bölməsini ən incə detallarına qədər 
öyrənməyə başladım, çünki bu zavodun ən böyük və ən 
çətin öyrənilən hissəsi idi. Mənim iş yoldaşlarım zavodun bu 
bölməsini əla şəkildə öyrənməyimin digər bölmələrin işləmə 
prinsipini qavramağımı asanlaşdıracağı barədə məsləhət 
verdilər. Belə deməklə digər bölmələrin az əhəmiyyətli 
olmasını demək istəmirəm. Məsələn, ekstruziya və ya hər 
hansı MŞ və ÜT (mühəndis şəbəkələri və ümumzavod 
təsərrüfatı) avadanlığı işləməməsi istehsala birbaşa təsir 
etdiyi üçün zavodun fəaliyyəti tamamilə dayandırılmalıdır. 
Fevraldan bu yana növbə operatorları ilə yaxından işləməklə, 
polimerizasiya qurğusu ilə daha da yaxından tanış oldum. 
Baxmayaraq ki, qurğu içərisində gedən proseslərin bəzi 
detallarını dərk etmək hələ də çətindir, növbəti bir neçə ay bu 
boşluğu aradan qaldırmağıma kifayət edəcək. Keçən aydan 
başlayaraq ekstruziya ərazisini araşdırmağa başlamışam 
və sırada MŞ və ÜT-dür.

Universitetdə təhsil alanda müxtəlif tip qurğuların əsas 
iş prinsipini dərindən öyrənmişdim, lakin bəzi şeyləri nəzəri 
cəhətdən öyrənmək mümkün deyil. Qurğunun vizual olaraq 
işləyişinə şahidlik etmək lazımdır. Universitet illərində bir sıra 
zavodlarda bir neçə dəfə təcrübədə olmuşdum. Bununla 
belə, heç birində 2 aydan artıq müddət keçirmədiyim üçün 
istehsal prosesinin dərinliklərinə enməyə kifayət qədər vaxtım 
yox idi. Bu səbəbdən də burada zavodların işə başlaması və 
planlı dayandırılması və ya kifayət qədər çətin və təhlükəli 
tapşırıqların icrası zamanı hiss etdiyim adrenalini bundan 
öncəki təcrübələrimdə heç vaxt hiss etməmişdim. Bu tipli 
əməliyyatların icrası insandan daha məsuliyyətli, zirək və 
diqqətli olmağı tələb edir ki, bu da istənilən gənc mütəxəssis 
üçün əvəzolunmaz təcrübədir.

Şübhəsiz, mən sərgüzəştimin hələ əvvəlindəyəm və bu, bir 
növ buzdağının görünən qismidir və mənim isə gedəcəyim yol 
xeyli uzundur. Bununla belə, mən sərgüzəştimi tamamlamaya 
və sahəmdə peşəkar olmağa tam köklənmişəm.”
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Ali təhsilini Leninqrad Texnologiya Universitetində 
“Polimerlərin məhsul və komponentlərə emalı 
maşınları və texnologiyaları ” ixtisasi üzrə 

almışdır. 1988-1992-ci illərdə Azərbaycan Dövlət 
Neft Akademiyasının “Yüksək molekullu birləşmələr” 
kafedrasında çalışmış və həmin kafedranın 2 il (1990-
1992) müddətinə Dövlət İmtahan Komissiyasının 
sədri olmuşdur. Bizim heyətimizə qoşulanadək 
“Polimerstryomaterial” şirkətində baş mühəndis-
texnoloq, “Azerautodor” Dövlət Korporasiyasında icracı 
direktor, “Azkompozit ” şirkətində mühəndis-texnoloq, 
“İbrahim” sənaye ticarət müəssisəsində baş mühəndis 
və sonradan isə icraçı direktor vəzifələrində çalışmışdır.

Bugün hər zaman olduğu kimi 07:30-da işə başladığım 
üçün saat 07:20-də zavodda oldum. Əvvəlcə gecə 
növbəsi rəhbərinin hesabatını nəzərdən keçirdim və 

laboratoriya testlərinin nəticələri ilə bağlı gecə hesabatlarına 
baxdım ki, verilmiş partiyaların istehsalı zamanı və 
sonrasında rast gəlinən problemləri təhlil edim, məhsulun 
keyfiyyətində hansı qüsurların tapıldığını, standartlardan 
hansı sapmaların qeydə alındığını öyrəndim, eləcə də bütün 
bu məsələlərin necə həll olunacağını barədə düşündüm. 
Təxminən saat 9:00-da  zavodun idarəetmə otağına getdim 
və müntəzəm keçirilən 09:30 iclasında iştirak etdim. İclas 
gündəlik görüləcək məsələləri planlama və icra baxımında 
mühüm əhəmiyyət daşıyır. İclas həm YSPE, həm də PP 
zavodu üçün ayrılıqda keçirilir. Normalda 15-40 dəqiqə arası 
davam edir. Bu iclasda SƏTƏM, texnologiya, mexanika, NÖC, 
elektrik və əməliyyatlar komandasından nümayəndələr iştirak 
edir. İclasda son 24 saat ərzində qarşılaşdığımız problemlər 
və onların aradan qaldırılması mövzusunda müzakirələr 
aparır və ümumi qərara gəlirik. Həm polimerləşdirmə və 
ekstruder hissəsində, həm də ki qablaşdırma hissəsində 
hansı problemlərlə üzləşməyimizdən asılı olaraq müvafiq 
şöbələrin əməkdaşlarına göstərişləri veririk. Qeyd etmək 
istəyirəm ki, istənilən müzakirədən alınan qərar şirkətimizin 
SƏTƏM mədəniyyətinə uyğun olaraq ilk öncə SƏTƏM-lə 
bağlı problemin aradan qaldırılmasını əsas alır. Beləliklə, 
əməliyyatlar komandası olaraq, bizim işimiz az öncə qeyd 
etdiyim bütün əməliyyatları koordinasiya etməklə həm 
məhsulun keyfiyyətinə, həm istehsalın həcminə, eləcə də 
zavodun operativ qaydada işləməsinə nəzarət etməkdir.

 Ümumi görüşdən sonra sahəyə çıxdım. Normalda 
sahəyə çıxma səbəbim işləməyən avadanlıqları aşkarlamaq, 
təmir işləri varsa nəzarət etmək və texnoloji problemlər 
olacağı təqdirdə onların aradan qaldırılması ilə bağlı növbə 
supervayzerinə məlumat verməkdir. Bu gün elə bir problemlə 
qarşılaşmadım.

 Nahardan sonra komandamızla birlikdə bugünə 
planlaşdırdığımız ekstuder barrelini soyudan su sisteminin 
təmizləmə əməliyyatına nəzarət etdim. Deminerallaşdırılmış 
suyu soyutmaq üçün adını çəkdiyim qurğudan istifadə 

olunur.  Əməliyyata hazırlığa 2 gün öncədən başlamışdıq 
və icazə vərəqi hazırlamışdıq. İcazə vərəqində qeyd edilmiş 
müvafiq şəlahiyyətli şəxslərdən lazımı icazələri almışdıq. 
Əməliyyatın icrasına başlamazdan öncə SƏTƏM əməkdaşı 
həmin yeri müvafiq standartlara uyğun olaraq zavoddan 
izolyasiya etdi. Əməliyyatlar şöbəsindən mənimlə birlikdə iki 
operator və NÖC şöbəsindən əməkdaşlarımız qurğuya daxil 
olan və çıxan su xətlərinin giriş və çıxışlarını bağladıq. Elektrik 
komandasının nümayəndələri tərəfindən su vurma nasosları 
dövrədən ayrıldı. Mexanika komandasının üzvləri qurğunu 
xətdən ayırdı, onu sökərək bütün piltələri çıxartdı və təmizlədi. 
Buna mən, 2 sahə operatoru və növbə supervayzerimiz 
nəzarət etdik. Təmizləndikdən sonra piltələr geri yerinə 
bərkidilərək qurğu bağlanıldı. Giriş və çıxış su xətlərini biz 
açdıq və hər hansı sızmanın olub-olmaması yoxladıq. Hər 
hansı problemlə qarşılaşmadığımız üçün nasosları elektrik 
şöbəsindən əməkdaşlarımız deizolyasiya etdi. Qeyd edim 
ki, dediyim bütün əməliyyatların icrası birbaşa SƏTƏM 
şöbəsinin əməkdaşının nəzarəti ilə reallaşdı. Bu cür təmirlər 
əməliyyat şöbəsinin razılığı ilə və hər iki zavodun (PP və 
YSPE) ekstruder hissəsinin rəhbəri olan Rəhman Zamanovun 
birbaşa rəhbərliyi altında həyata keçirilir.

 Saat 5-in yarısında isə bugünə olan tapşırıqların icrasını 
uğurla tamamlayaraq iş günümü başa vurdum. Bununla belə, 
işdən çıxacağım saat tapşırıqdan asılı olaraq gec saatlara 
qədər uzana bilər. Belə olan təqdirdə verilmiş tapşırıq uğurla 
nəticələnənə qədər qalıram.

NƏBİ EYVAZOV
EKSTRUDER 
QURĞUSU ÜZRƏ 
MÜTƏXƏSSİS

Əməkdaşlarımızın bir günü 
onların gözü ilə
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TEXNİKİ DƏSTƏK KOMANDASININ 
ŞİRKƏTDƏKI ROLU NƏDƏN 
İBARƏTDİR?

Müştərilərə texniki dəstək 
komandasının işi şirkətin 
məhsullarını alan müştərilərlə 

daima əlaqədə olub, məhsullarla bağlı 
şikayət və tələblərini dəyərləndirib, 
müştərilərdən gələn istəklər 
əsasında məhsullarımızın daha 
da təkmilləşdirilməsi və bazarda 
yüksək rəğbət görməsi üçün təkliflər 
verməkdir. Əsas işimizi bir cümlə 
ilə ifadə etsəm, şirkətimizin yerli və 
xarici müştərilərindən gələn şikayətləri 
qeydə almaq və problemin yaranma 
səbəbini aşkarlamaqdır.

KOMANDANIZIN TƏRKİBİ 
KİMLƏRDƏN İBARƏTDİR?

Komandamızın tərkibi 4 nəfərdən 
təşkil olunub - Hikmət İsmayılov, 
Teymur Tarasov, Emil Ağayev 

və mən. Komanda rəhbərimiz isə 
Nicat Yusifovdur. İşlərin komanda 
şəklində görülməsinin daha effektiv 
olduğunu düşündüyümüz üçün çox 
vaxt qarşımızda duran məsələləri 
qrup şəklində müzakirə edir və bizə 
verilmiş tapşırıqları komanda şəklində 
reallaşdırırıq.  Bunun effekti alınan 
qərarda hər kəsin payının olması və 
verilmiş məsələyə fərqli yanaşma 
tərzinin gətirdiyi əlavə üstünlüklərdir.

HANSI ŞÖBƏLƏRLƏ DAHA ÇOX 
ƏMƏKDAŞLIQ EDİRSİNİZ?

- Müştərilərdən gələn şikayətin 

Texnologiya şöbəsinin bir hissəsi kimi çalışan 
texniki dəstək komandası şirkətimizin 
məhsullarının istifadəçiləri ilə birbaşa 
əlaqədə olur və onların şikayət, tələb və 

təkliflərini dinləyib müvafiq qərarlar verir. Texniki 
dəstək komandasının üzvü texniki dəstək mühəndisi 
Jalə Hacıyeva komandanın tərkibi, şirkətimiz üçün 
önəmi və ümumi fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat 
verdi.

Şikayətlərin daha çox olmasını
istəyən yeganə komanda
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Bizim işimizin 

şirkət üçün 

əhəmiyyətlərindən 

biri də yerli müştərilərin 

istifadəyə üstünlük 

verdikləri məhsul 

markalarını ve onların 

spesifikasiyalarını 

öyrənib illik istehsal 

planında bu məlumatın 

da nəzərə alınması üçün 

bu informasiyanı lazımi 

şöbələrlə bölüşərək 

gələcəkdə istehsal oluna 

biləcək potensial markalar 

barədə təkliflər verməkdir.

və yaxud daxili problemin yaranma 
səbəbini araşdırmaq üçün anbar, 
torbalama, laboratoriya və 
əməliyyatlar komandası ilə birgə 
çalışırıq. Satış və marketinq şöbələri 
vasitəsilə isə müştərilərin şikayətlərini 
qəbul edir və sonda aparılan 
tədqiqatın nəticələrini qeyd etdiyim 
şöbələrlə bölüşürük. Həmçinin, 
müxtəlif vendorların seçimində 
yardımçı olmaq üçün təchizat 
komandası ilə də sıx işləyirik.

HANSI İŞLƏR KOMANDANIZ 
TƏRƏFİNDƏN REALLAŞDIRILIR?

Yerli və xarici müştərilərdən 
gələn şikayətləri ilk olaraq 
qeydiyyatdan keçiririk, sonra 

problemin səbəbini araşdırırıq. 
Verilmiş problemin hansı şöbənin 
işi ilə əlaqədar olmasından asılı 
olaraq fərqli komandalar ilə birgə 
çalışır, problemi yaradan səbəbləri 
müəyyənləşdirir və  problemin 
qarşısını almaq üçün bərpaedici 
və qabaqlayıcı tədbirlər planı 
hazırlayırıq. Şübhəsiz, bərpaedici, 
qabaqlayıcı və həlledici tədbirlər 
planının yerinə yetirilməsinə 

nəzarət etmək də vəzifələrimizə 
aiddir. Eləcə də, zavodlarda 
polimer istehsalında son məhsulda 
problem aşkarlandıqda müştərilərin 
şikayətlərini qiymətləndirmədə 
tətbiq etdiyimiz prosedurlara uyğun 
olaraq müvafiq araşdırmalar aparır, 
şöbələrlə birlikdə həlledici tədbirlər 
planı hazırlayır və bunları hesabat 
halına gətirib satış şöbəsinə göndəririk 
ki, problemli məhsulun satışında 
bu hesabat köməkçi rolu oynasın. 
Gündəlik gördüyümüz işlərin içərisinə 
məhsullarımızın laboratoriya analizləri 
sertifikatlarının mövcudluq statusunu 
müxtəlif şöbələrlə bölüşmək və 
müntəzəm olaraq böyük (tonluq) 
kisələrdə olan məhsullarımızın 
keyfiyyətini vizual olaraq yoxlamaq da 

daxildir. Bizim öhdəliklərimizdən biri 
də, müxtəlif tədarükçülərdən alınıb 
zavodun fərqli hissələrində istifadə 
olunan məhsulların keyfiyyətinə 
nəzarət etməkdir. Belə ki, yeni 
materialın və vendorun təsdiqi üçün 

NİCAT YUSİFOV
QRUP RƏHBƏRİ
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alınan məhsulun tətbiq sahəsindən 
asılı olaraq, torbalama, laboratoriya və 
s. kimi şöbələr ilə çarpaz-funksional 
komandalar yaradılır. Texniki dəstək 
mühəndisinin buradakı vəzifəsi isə 
daxil olacaq material üçün fiziki və 
kimyəvi xassələr, spesifikasiyalar, 
standartlar, dözümlülük limitləri və 
digər texniki bilgiləri sənədləşdirib 
vendor seçimində tender prosesinin 
sürətləndirilməsi üçün təchizat 
komandasına təqdim etməkdir. 
Həmçinin heyətimizlə birlikdə 
istehsalatda olan testlər, məsələn, 
torbalama şöbəsində fərqli 
vendorlardan gələn taxta palet, 
polimer kisələri, streç film və sairə 
kimi məhsulların performans 
testində iştirak edir, testlərin 
nəticələrini sənədləşdirir və təchizat 
komandasına təqdim edirik. Bizim 
işimizin şirkət üçün əhəmiyyətlərindən 
biri də yerli müştərilərin istifadəyə 
üstünlük verdikləri məhsul markalarını 
ve onların spesifikasiyalarını 
öyrənib illik istehsal planında bu 
məlumatın da nəzərə alınması üçün 
bu informasiyanı lazımi şöbələrlə 
bölüşərək gələcəkdə istehsal oluna 
biləcək potensial markalar barədə 
təkliflər verməkdir.

İŞİNİZİN MARAQLI TƏRƏFLƏRİ 
HANSILARDIR?

Düşünürəm ki, müştərilərlə 
birbaşa əlaqədə olmaq işimizi 
maraqlı edir. Bəzən gün ərzində 

yerli müştəriləri ziyarətlər edir, burada 
müştərilərin istehsal prosesi ilə tanış 
olur, bizim məhsulumuzdan hansı 
əmtəənin hazırlandığını, polipropilenin 
və polietilenin hansı metodlarla emal 
edildiyini öyrənirik. Təbii ki, alıcıların 
təklifləri olduğu təqdirdə rəhbərliyə 
çatdırır, şikayətlər olduqda isə iclas 
təşkil edib həll yolları axtarırıq. 
Bunların hamısı bizə əvəzedilməz 
təcrübə qazandırır.  İşimizin bir digər 
maraqlı tərəfi isə sıxıcı rutin işlərdən 
uzaq olmağımız, fərqli problemlərlə 
qarşılaşmağımız və hər dəfə yeni 
şeylər öyrənməyimizdir. Müştərilərin 
problemləri heç vaxt bir tərəfli 
olmadığından, hər dəfə yeni hal ilə 
rastlaşırıq və tamam fərqli istiqamətdə 
araşdırmalar aparırıq. Bir çox şöbədən 
fərqli olaraq biz şikayətlərin daha çox 
olmasını istəyir və “daha çox problem, 
daha cox iş” prinsipi ilə işləyirik.

İŞİNİZİN RİSKLƏRİ NƏLƏRDİR?

Müştərilərimizi itirmək bizim işin 
potensial risklərindən biridir. 
Hər hansı bir problemə görə 

müştərinin bizim şirkətin məhsulundan 
imtina etməsi ən son yaşanacaq haldır. 
Buna görə daima danışıqlar aparmaq 
qabiliyyətimizi təkmilləşdirir, həm yerli, 
həm də xarici müştərilərimizin kiçik 
şikayətlərini belə diqqətə alır və onlara 
vaxtında və keyfiyyətli bir şəkildə geri 
dönüş etməyə çalışırıq.

HANSI GÜNÜ KOMANDANIZ ÜÇÜN 
UNUDULMAZ HESAB EDİRSƏN?

Unuda bilmədiyim günlərdən 
biri xarici müştərinin şikayəti 
üzərinə Gaziantepə təşkil 

olunmuş səfər idi. Çox az vaxtımız 
var idi və getdiyimiz yer plastik 
sənaye sektorunda vacib paya sahib 
olduğundan bizim məhsuldan istifadə 
edən və ziyarət edə biləcəyimiz bir 
çox fabrik var idi. 2 gündə 7 fabrik 
gəzdik və bir çox fərqli istehsalatlarla, 
polimerin emal metodları ilə tanış 
olduq, bütün müştərilərin bizim 
məhsul haqda olan fikirlərini öyrəndik 
və bir çox yeni təcrübələr əldə etdik. 
Düşünürəm ki, həmin səfər bizim 
hamımız üçün unudulmaz oldu.

Bir çox şöbədən 

fərqli olaraq 

biz şikayətlərin 

daha çox olmasını 

istəyir və “daha çox 

problem, daha cox iş” 

prinsipi ilə işləyirik. 

EMİL AĞAYEV

TEYMUR TARASOV

HİKMƏT İSMAYILOV
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Peşəkar inkişafda yeni 
nailiyyətlər

Vyaçeslav Romanov
SƏTƏM Kiçik növbə müşaviri
 

SƏTƏM Kiçik növbə müşaviri Vyaçeslav Romanov 
mart ayının 4-də NEBOSH (Əməyin sağlamlığı və 
təhlükəsizliyi milli imtahan heyəti) beynəlxalq əmək 

sağlamlığı və təhlükəsizliyi ümumi sertifikatını (IGC) əldə 
etmək  üçün “Beynəlxalq sağlamlıq və təhlükəsizliyin idarə 
olunması” adlı ilk yazılı imtahandan 64 bal (kifayət qədər 
yüksək) nəticə ilə keçməyə müvəffəq olmuşdur. Xatırladaq 
ki, IGC sertifikatı almaq üçün 2 yazılı və 1 praktiki imtahanı 
uğurla başa vurmaq lazımdır. Müvafiq kvalifikasiyanı əldə 
etmək üçün 5 il ərzində hər üç imtahandan “məqbul” 
nəticəsi əldə etmək lazımdır.

NEBOSH, təhlükəsizlik və ətraf mühit üzrə mütəxəssislərin, 
eləcə də iş yerlərində bütün səviyyələrdə çalışan şəxslərin 
bacarıqlarını artırmağa kömək edən aparıcı qlobal təşkilatdır. 
Qurulduğu vaxtdan (1979) bu yana, dünyanın dörd bir 
tərəfindən 400.000-dən çox insana beynəlxalq səviyyədə 
tanınan kvalifikasiyalar qazandırmışdır. Hər il on minlərlə 
insan 132-dən çox ölkədə 600 öyrənmə tərəfdaşı ilə fəaliyyət 
göstərən NEBOSH şəbəkəsi vasitəsilə təhsil alaraq onların 
sırasına qoşulur. 

Rüstəm Rəşidov
Mühasib köməkçisi
 

Mühasib köməkçisi Rüstəm Rəşidov may ayının 22-
də idarəetmə uçotu (F2) imtahanından 76% nəticə 
toplayaraq uğurla keçmişdir. Onun ACCA (İmtiyazlı 

Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər Assosasiyası) üzrə bütün 
sertifikatları əldə etmək yolundakı növbəti hədəfi sentyabr 
ayında maliyyə hesabatları (F7) üzrə imtahanı uğurla başa 
vurmaqdır. Xatırladaq ki, Rüstəm ilk rübdə maliyyə uçotu 
(F3) imtahanında 88% nəticə ilə uğur qazanmışdı.
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SOCAR Polymer şirkətinin SƏTƏM komandasının yerli 
icmaların aztəminatlı ailələrini və işçiləri dəstəkləmək üçün təklif 
etdiyi xeyriyyə təşəbbüsünün davamı olaraq 6 m3 həcmində taxta 
tullantıları SOCAR Polymer əməkdaşına bağışlandı.

SƏTƏM şöbəsi KT anbarında yığılan taxta tullantılarının bir 
əməkdaşımızın istifadə etməsi üçün icazə istəməsi barədə istək 
əldə etdi. Qeyd olunan şəxsdən müsahibəyə dəvət olunaraq taxta 
tullantılarının hansı məqsədlə istifadə edəcəyi barədə məlumat 
alındı. Məlum oldu ki, maddi cəhətdən kifayət qədər imkanı 
olmadığı üçün Bakı şəhərinin Ramana qəsəbəsində yerləşən 
evinin döşəməsinin tikintisini tamamlaya bilməmişdir.

İstək şirkət rəhbərliyi tərəfindən nəzərdən keçirildi və 
təsdiqləndi. Daşıma prosesi Azərbaycan Respublikasında xüsusi 
karantin rejiminin tətbiqi ilə əlaqədar olaraq yol hərəkətinin 
məhdudlaşdırılması səbəbi ilə şirkətə aid nəqliyyat vasitəsilə 
reallaşdırıldı.

Təhvil verilməzdən qabaq, tullantı materialları təhlükəsizlik 
baxışından keçirilərək, mismarlar çıxarıldı və zəhərli maddələrə 
bulaşmış taxtalar saxlanıldı.

SOCAR Polymer bütün vasitələrlə qonşu icmaların xeyrinə 
töhfə verməyə hazırdır və hər zaman bununla qürür duyur.

Taxta tullantılarının xeyriyyə 
məqsədilə paylanılması davam edir
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SOCAR Polymer 300 ailəyə 
bayram sevinci bəxş etdi

SOCAR Polymer şirkəti artıq 5 ildir ki davam etdirdiyi ənənəyə sadiq qalaraq ahılları, əlilləri və kimsəsizləri 
sevindirmək niyyətilə Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Sumqayıt şəhər bölməsinin Müqəddəs Ramazan bayramı 
münasibətilə təşkil etdiyi xeyriyyə tədbirində iştirak etdi. 

Xeyriyyə tədbiri Azərbaycan Respublikası ərazisində 
koronavirus əleyhinə görülən tədbirlər çərçivəsində 
bütün fərdi mühafizə qaydalarına riayət olunaraq təşkil 

edildi. Öncədən qeyd edilmiş vaxtlarda ahıllar və ya onların 
yaxınları Sumqayıt QAC-ın binasının qarşısına toplaşdılar. 
Bütün vətəndaşlardan fərdi təhlükəsizliyi təmin etmək 
məqsədilə qoruyucu tibbi maska taxmaq tələb olundu və 
adamlar arası məsafənin 1-1,5 metr olmasına ciddi nəzarət 
edildi.

Tədbirdə ilk sözü deyən QAC Sumqayıt səhər bölməsinin 
sədri Mətanət Məhərrəmova toplaşan ahılları salamladı və 
onları müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə təbrik etdi. 

Mətanət xanım SOCAR Polymer şirkətinin rəhbərliyinə və 
çalışanlarına yardımlarından dolayı həm öz, həm də ahıllar 
adından dərin minnətdarlığını bildirdi və şirkətin hər zaman 
köməyə ehtiyacı olanlara daima dəstək olduğunu bir daha 
vurğuladı. Donor şirkətlər arasında “SOCAR Polymer”dən 
başqa Paşa Həyat Sığorta, Lactalis Caspi MMC, Ordubad 
market kimi yerli şirkətlərin adı var idi. Mətanət xanım 
çıxışında, QAC-ın bütün könüllülər komandasının karantin 
dövründə dayanmadan çalışmaqlarını, hər şəraitdə ahılın, 
kimsəsizin və əlilin yanında olmalarını və onlara maddi və 
mənəvi dayaq olmalarını ahılların yüksək qiymətləndirdiklərini 
qeyd etdi.
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Ümumilikdə, bayram münasibətilə 

Sumqayıt QAC tərəfindən 4 gün ərzində 

455 ailəyə bayram sovqatı paylandı.

Ümumilikdə, bayram münasibətilə Sumqayıt QAC 
tərəfindən 4 gün ərzində 455 ailəyə bayram sovqatı 
paylandı. SOCAR Polymer 300 ailəyə Ramazan bayramını 
qeyd etmək üçün bayram səbəti təşkil etdi. Tədbirdə 
“SOCAR Polymer”i təmsil edən ictimaiyyətlə əlaqələr 
şöbəsinin nümayəndəsi Bəxtiyar Allahverdiyev, bayram 
sovqatlarını təqdim etdi və  ahılların onları bütün 
bayramlarda diqqətdə saxlayan SOCAR Polymer şirkətinə 
etdikləri xeyir-duaları qəbul etdi.

Bölməyə gəlmək iqtidarında olmayan ahılların bayram 
sovqatları QAC könüllüləri tərəfindən evlərində təqdim 
olundu.
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Bir çoxlarına karantin dövrü heç vaxt sahib olmadığı qədər vaxt və şəxsi 
maraqlar və bacarıqlarından asılı olaraq bir çox imkanları dəyərləndirmə 
üçün əla fürsət bəxş etdi. Zamanımızı doğru bölüşdürmək və doğru 
qərarlar verməklə fürsətdən maksimum yararlana bilərik. Karantin 

dövrünüzü zəngin etmək üçün sadalananlardan bir neçəsini sınaqdan keçirə 
bilərsiniz.

KARANTIN DÖVRÜNÜ 
necə məhsuldar keçirə bilərik?

Kitab oxumaq insanın varlıq 
olaraq formalaşmasında hər zaman 
böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. 
Həyatımıza internetin daxil olması və 
21-ci əsr insanın davamlı informasiya 
bombardmanına məruz qalması ilə 
bu vərdiş xeyli dərəcədə zəifləmişdir. 
Karantin dövrü bu vərdişi yenidən 
canlandırmaq üçün əla fürsətdir. 
Kitab oxumağın koqnitiv qabiliyyətləri 
gücləndirmək, beyni məşq etdirmək, 
yaddaşı gücləndirmək, lüğət ehtiyatını 
zənginləşdirmək, stresdən azad etmək, 
fokuslanmağı öyrətmək, yuxunun 
keyfiyyətinə yardım etmək və s. kimi 
faydaları vardır.

Kitab oxumaq

Günlük tutma vərdişi 
formalaşdırmaq

Günlük tutma karantin dövründə formalaşdıra biləcəyiniz 
sizə faydalı ola biləcək ən yararlı vərdişlərindən biridir. Hər 
zaman dahi şəxsiyyətlər və dövlət xadimləri- Marko Polo, 
Leonardo da Vinçi, Ludviq van Bethoven, Çarlz Darvin, 
Mariya Küri və başqaları-bu vərdişin əhəmiyyətini yüksək 
qiymətləndirmiş və gündəlik yerinə yetirməyə çalışmışdırlar. 
Günlük tutmağın faydaları arasında intizamın artırılması, 
hədəflərə daha çox diqqət yetirmə, yazı bacarıqlarının inkişafı, 
yaddaşın yaxşılaşdırılması, hadisələrin və şərtlərin daha 
dərindən qavranılması və incəliyinə varılması, duyğuların daha 
yaxşı idarə olunması, özünə inamın artması, və nəticədə, fiziki 
rahatlıq və s. vardır.Eləcə də, gündəlik ötən gözəl günlərin 
xatirələrini təzə və toxunulmamış saxlayacaqdır.
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KARANTIN DÖVRÜNÜ 

Yeni bacarığa yiyələnmək

Sağlamlığın qeydinə 
qalmaq

Karantin dövrü onlayn təhsilin 
həyatımızında nə dərəcədə yüksək 
əhəmiyyət kəsb etdiyini bir daha 
sübut etdi. Əksər onlayn təhsil xidməti 
göstərən şirkətlər və təhsil ocaqları 
bu dövrdən insanların maksimum 
yararlanması üçün bir sıra təşəbbüslər 
həyata keçirdilər. Onlardan ən başlıcası, 
bəzi xidmətlərin pulsuz təqdim 
olunmasıdır. “Coursera”, “Udemy”, Xan 
Akademiyası, “Udacity”, Masaçusets 
Texnologiya İnstitutu, “CodeAcademy”, 
“SkillShare”, “Lynda” və s. bu siyahıya 
daxildir. Adı çəkilən şirkətlərin pulsuz 
və ya endirimli xidmətlərindən istifadə 
etməklə yeni bacarıqlar öyrənə və  
tərcümeyi-halınızı daha da zənginləşdirə 
bilərsiniz. Kodlaşdırma, rəsm çəkmə, 
musiqi alətində ifa etmə, aşbazlıq, 
bağbanlıq və xarici dildə danışmaq 
bunlardan sadəcə bir neçəsidir. Niyə 
karyera seçimlərinizi şaxələndirmək 
üçün yeni bir dil öyrənməyəsiniz və ya 
ünsiyyət sərhədlərinizi genişləndirmək 
üçün artıq bildiyiniz dildə dinləmə 
/ danışma bacarıqlarınızı inkişaf 
etdirməyəsiniz?

Bu günlərdə COVID-19 virusu ilə 
mübarizə aparmaq üçün daha güclü bir 
immunitet sisteminin inkişaf etdirilməsinə 
ehtiyac şübhə doğurmur. Sağlam və 
balanslı qidalanma, müntəzəm fiziki 
fəaliyyət, təmiz hava və yaxşı yuxu 
immuniteti möhkəmləndirən əsas 
amillərdir. Qidalanmanızı balanslaşdırmaq 
üçün yenidən gözdən keçirin, şirniyyat və 
ya artıq duz kimi zərərli komponentləri 
qida rasionunuzdan çıxarın və gündə ən 
azı 2-2.5 litr su içərək günlük su ehtiyacınızı 
qarşılayın.

1000 illər ərzində meditasiya şərqdə 
mədəniyyətin əsas atributlarından biri 
kimi daima tətbiq olunub. Meditasiya 
ilk əvvəl həyatın müqəddəs və mistik 
qüvvələrini anlamaq üçün edilirdi. 
Günümüzdə isə rahatlamaq və 
stres səviyyəsini azaltmaq üçün 
istifadəsi daha çox populyarlıq 
qazanıb. Bir cümlə ilə ifadə etsək, 
meditasiya diqqəti cəmləşdirmə 
və stresə səbəb ola biləcək fikirlər 
axınını aradan qaldırmaq üsuludur. 
Meditasiyanın faydaları arasında 
stresli situasiyalarda fərqli prizmadan 
baxmağı formalaşdırmaq, streslə başa 

çıxmaq bacarıqlarını inkişaf etdirmək, 
özünüdərk qabiliyyətini artırmaq, 
indiyə köklənmək, mənfi emosiyaları 
uzaqlaşdırmaq, yaradıcılığı artırmaq, 
səbr və dözümlülük şkalasını yuxarı 
səviyyələrə daşımaq və s. vardır. 
Bəzi tədqiqatçılara görə meditasiya 
yorğunluq, astma, xərçəng, xroniki 
ağrı, depressiya, ürək xəstəliyi, 
yuxarı qan təzyiqi, yuxu problemi 
olan insanlara xəstəliklə mübarizədə 
müsbət təsir edir.  Elə isə özünüzü 
belə faydalı vərdişdən məhrum 
etməyin və gündəlik 10 dəqiqənizi 
buna sərf edin.

Şəxsi inkişaf planı yaratmaq
Karantin dövrünün nə qədər davam etməsindən asılı 

olmayaraq bacarıq və səriştələrin daima iş bazarının 
tələbatına uyğun olması uğurlu karyeraya sahib olmaq 
baxımından olduqca vacibdir. Şəxsi inkişaf planın (ŞİP) 
yaradılmasında məqsəd özünü təhlil, güclü və zəif 
tərəflərinizi dürüst şəkildə qiymətləndirmə və hadisə, fikir 
və hisləri yeni perspektivdən qiymətləndirmə proseslərini 
sənədləşdirməkdir.  ŞİP-in yaradılması 3 mərhələdən- şəxsin 
özünü qiymətləndirməsi, hədəflərini müəyyən etməsi və 
məqsədlərin təyin etməsindən- ibarətdir. ŞİP-ə malik olma, 
sizə hər günü daha da şüurlu, intizamlı və effektiv yaşamağa 
kömək edəcək.

Meditasiya etməyə başlamaq
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