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Hörmətli həmkarlar!

Dövlət başçısının müəyyən etdiyi iqtisadi inkişaf 
strategiyasına ciddi əməl edən “SOCAR Polymer” şirkəti 
sərhədlərin genişləndirilməsi və Azərbaycanın kimya 
sənayesinin inkişaf etdirilməsi ideyasının tam tərəfdarıdır. 

İqtisadi baxımdan kimya sənayesi qlobal sənayenin vacib 
bir hissəsidir.  1990-cı illər ərzində kimya sənayesi dünya 
miqyasında xeyli inkişaf etmişdir. Bu sahədə ən iri “oyunçular” 
AB, ABŞ və Çindir. Asiya ölkələri də dünya kimya bazarındakı 
paylarını surətlə artırmaqdadır. 2007-ci ildə Çin öz kimya 
istehsalını 2000-ci illə müqayisədə üç dəfə artırmışdır. 
Kimya sənayesinin beynəlxalq iqtisadiyyat üçün kəsb etdiyi 
əhəmiyyəti statistik rəqəmlərin bəyan etdiyindən daha çoxdur, 
çünki kimyəvi maddələr digər sektorlarda istehsal edilən 
məmulatların vacib komponentləri rolunu oynayır. Əsas kimyəvi 
maddələr, istehlak malları, əczaçılıq məhsulları, sement və 
kağız istehsalı, dağ-mədən sənayesi və sellüloza istehsalı – 
bütün bu sektorlarda kimya texnologiyalarından istifadə olunur.  

Kimya sənayesi müəyyən yeni kimya məhsulları istehsal 
etməsəydi (məsələn, kompüter çiplərinin hazırlanması 
prosesində istifadə edilən materiallar), onda son illər 
cəmiyyətin həyatını dəyişdirən kompüter sənayesi də inkişaf 
edə bilməzdi. Kimyəvi maddələr sahəsində beynəlxalq 
ticarətin inkişaf templəri istehsal templərindən daha 

yüksəkdir. Kimya sənayesinin beynəlxalq ticarətdəki payı 
10%-dən çoxdur. 14 sektora bölünən qlobal sistemdə kimya 
sənayesi 3-cü ən böyük ticarət sektoru hesab olunur.  Bu 
sahədə vahid qloballaşmış bazarın formalaşmasına dəlalət 
edən çox aydın tendensiya mövcuddur. 

Kimya sənayesi Azərbaycanda 4-cü böyük istehsal sektorudur. 
Azərbaycanın istehsal sektorunun 6,2%-dən artıq bir hissəsi 
kimya sənayesinin payına düşür. “SOCAR Polymer” zavodları 
ətrafında yeni müəssisələrdən ibarət sənaye klasterinin təşəkkül 
tapacağını nəzərə alaraq qarşıdan gələn bir neçə il ərzində 
milli kimya sektorunda ciddi artım gözlənilir. “SOCAR Polymer” 
olaraq şirkətimizin bu sahədəki fəaliyyəti və strateji mövqeyi 
sayəsində milli kimya sənayesinin inkişaf prosesinə dəstək 
vermək şərəfi bizə müyəssər olmuşdur. Azərbaycanın inkişafı 
və çiçəklənməsi naminə qarşımızda qoyduğumuz məqsədlərin 
yerinə yetirilməsinə aparan bu uzun yolda bizimlə çiyin-çiyinə 
addımlayan hər kəsə öz təşəkkürümü bildirmək istərdim.

Fərid Cəfərov

Azərbaycanın kimya 
sənayesi yüksəlişdədir 
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Aprel 2018

Tikinti sahəsindən görüntülər
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Aprel ayı ərzində sahədə 
müşahidə olunan irəliləyiş
YSPE zavodu

Aprel ayındakı 
irəliləyişMart 2018 Aprel 2018 

YSPE zavodu: 
Orqanoleptik 

qurğu/Tullantı 
sularının 

təmizlənməsi 
qurğusu. 

Metal 
konstruksiyaların 
montajı və kabel 

tavalarının 
quraşdırılması 

davam etmişdir. 
Soyuducu 

su xətlərinin 
quraşdırılması 

davam etmişdir 

YSPE zavodu: 
Qarışdırıcı 

siloslar.
NÖC kabellərinin 

çəkilməsi 
və hava 

manifoldlarının 
quraşdırılması 
davam edəcək. 

Dayaqların 
və pnevmatik 

boruların 
quraşdırılması 

davam etmişdir. 
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Aprel ayındakı 
irəliləyişMart 2018 Aprel 2018 

YSPE zavodu: 
Ekstruziya 
qurğusu. 

Dəmir-beton 
işləri başa 

çatmışdır. Metal 
konstruksiya və 

boru montajı 
işləri davam 

etmişdir. 
Birləşmə 

qutusunun 
və sendviç 
panellərin 

quraşdırılması 
davam etmişdir

YSPE zavodu: 
Polimerləşdirmə 

qurğusu. 
Avadanlıq 

quraşdırılmışdır. 
Boru sistemlərinin 

və dayaqların 
quraşdırılması 

davam 
etmişdir. Metal 

konstruksiyaların, 
birləşdirmə 
qutusunun, 

işıqlandırma və 
s. quraşdırılması 
davam etmişdir

YSPE zavodu: 
Elektrik 

yarımstansiyası. 
Aparat otağında 
yerləşən İVHK 

panellərinə 
kabellərin 

birləşdirilməsi və 
NÖC panellərinə 

kabellərin 
çəkilməsi davam 

etmişdir

5



Aprel ayındakı 
irəliləyişMart 2018 Aprel 2018

YSPE zavodu: 
Polimerləşdirmə 

qurğusunun 
boru estakadası. 

Boru 
dayaqlarının 

quraşdırılması 
davam etmişdir. 
Kabel tavalarının 

quraşdırılması 
davam etmişdir. 

YSPE zavodu: 
Reaktorun 
boşaltma 
rezervuarı. 

Elektrotexniki 
işlər davam 

etmişdir

YSPE zavodu: 
Katalizatorun 

aktivləşdirilməsi. 
Metal 

konstruksiyaların 
quraşdırılması 

davam etmişdir
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Aprel ayındakı 
irəliləyişMart 2018 Aprel 2018 

YSPE zavodu: 
Torbalama və 
qablaşdırma. 

Üzlük panellərin 
quraşdırılması 

davam etmişdir. 
Avadanlıqların 
quraşdırılması 

davam etmişdir

YSPE zavodu: 
Aşağı təzyiqli 

əridicilərin 
çıxarılması. 
NÖC-lərin 

quraşdırılması 
və kabellərin 

çəkilməsi başa 
çatmışdır
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Aprel ayındakı 
irəliləyişMart 2018 Aprel 2018

PP zavodu: Mühəndis şəbəkələri (MŞ) 
və ümumzavod təsərrüfatı (ÜT) sahələri

PP zavodu/ MŞ 
və ÜT: Elektrik 

yarımstansiyası.
Tam həcmli 

elektrikləşdirmə 
(cərəyanın 

qoşulması) işləri 
davam etmişdir

PP zavodu/ MŞ 
və ÜT: Vahid 

idarəetmə otağı.
Buraxılış-

sazlama işləri 
davam etmişdir 

PP zavodu/ MŞ 
və ÜT: Kimyəvi 
maddələr və 

qatqılar anbarı.
Dam panellərinin 

döşənilməsi 
işləri başa 
çatmışdır

PP zavodu/ 
MŞ və ÜT: 

Laboratoriya. 
Tamamlama/ 

bəzək işləri başa 
çatmışdır
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Aprel ayındakı 
irəliləyişMart 2018 Aprel 2018

PP zavodu/ MŞ 
və ÜT: İnzibati 

bina. 
Tamamlama/ 

bəzək işləri başa 
çatmışdır

PP zavodu/ MŞ 
və ÜT: Sex. 

Tamamlama/ 
bəzək işlərinin 

əksəriyyəti başa 
çatmışdır

PP zavodu/ MŞ 
və ÜT: Torbalama 
və qablaşdırma 

binası. 
Bitişik yerlərin 

hermetiklə 
işlənməsi davam 

etmişdir 

PP zavodu/ 
MŞ və ÜT: 

Yanğınsöndürmə 
hovuzları və 
nasosxana. 

Buraxılış-
sazlama işləri 

davam etmişdir
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Aprel ayındakı 
irəliləyişMart 2018 Aprel 2018

PP zavodu/ MŞ 
və ÜT: Hava/

Yüksək təzyiqli 
azot kondensatı 

kompressor 
stansiyasının 
rezervuarı və 

nasos təsərrüfatı. 
Buraxılış-

sazlama işləri 
davam etmişdir

PP zavodu/ MŞ 
və ÜT: Soyuducu 

qüllə. 
Buraxılış-

sazlama işləri 
davam etmişdir

PP zavodu/ MŞ 
və ÜT: Məşəl 

bacası. 
Buraxılış-

sazlama işləri 
davam etmişdir

PP zavodu/ MŞ 
və ÜT: Klapanlar 

binası. 
Tamamlama/ 

bəzək işləri başa 
çatmışdır
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Aprel ayındakı 
irəliləyişMart 2018 Aprel 2018

PP zavodu/ 
MŞ və ÜT: 
Darvaza və 

Buraxılış-nəzarət 
məntəqəsi. 
Təmir işləri 

davam etmişdir

PP zavodu/ 
MŞ və ÜT: 

PP-Yaş bölmə / 
Polimerləşdirmə. 

Avadanlığın 
sınaqları davam 

etmişdir. 

PP zavodu/ 
MŞ və ÜT: PP 

– Quru bölmə / 
Ekstruziya binası. 

Boru 
sistemlərinin 

sınaqları başa 
çatmışdır. 

İşıqlandırma 
sistemi 

quraşdırılmış 
və cərəyana 

qoşulmuşdur. 
Liftin quraşdırma 

işləri başa 
çatmışdır

PP zavodu/ 
MŞ və ÜT: 

Homogenləşdirmə 
qurğusu / Qarışdırıcı 

siloslar. 
İstismara verilmə 

işləri davam etmişdir
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Aprel ayındakı 
irəliləyişMart 2018 Aprel 2018

PP zavodu/ MŞ 
və ÜT: Xam su 

çəni. 
Bütün işlər başa 

çatmışdır

PP zavodu/ MŞ 
və ÜT: PP- Quru 

bölmə / PP 
ovuntu silosları. 

Buraxılış-
sazlama işləri 

davam etmişdir

Anbar. 
Bitişik yerlərin 

hermetiklə 
işlənməsi davam 

etmişdir
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Aprel ayındakı 
irəliləyişMart 2018 Aprel 2018

PP zavodu/ 
MŞ və ÜT: 

Birləşdirici boru 
estakadaları. 

Boru sınaqları 
başa çatmışdır

Azot qurğusu. 
İstismara verilmə 

işləri davam 
etmişdir

Yollar. 
Daxili yolların 

salınması davam 
etmişdir. Birinci 

asfalt qatının 
çəkilməsi davam 
etmişdir. Sahədə 

işıqlandırma 
işləri davam 

etmişdir
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100%

99,9%

100%

99,9%

100%

99,5%

98,7%

99,5%

87,2%

93,9%

100%

100%

Layihənin bölmələri üzrə ümumi irəliləyiş
PP Zavodu üzrə irəliləyiş

Layihənin icra vəziyyəti

Layihənin bölmələri üzrə ümumi irəliləyiş
YSPE Zavodu üzrə irəliləyiş

İşçi layihəsinin hazırlanması 

İşçi layihəsinin hazırlanması 

MTT/Satınalma 

Material təchizatı – hazırlama və çatdırılma

Tikinti işləri 

Ümumi irəliləyiş faizi

Podrat işləri

MTT/Satınalma 

Material təchizatı – hazırlama və çatdırılma

Tikinti işləri 

Ümumi irəliləyiş faizi

Podrat işləri
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“SOCAR Polymer” – “Caspian 
Downstream” Forumunun 
strateji tərəfdaşı qismində
23-26 aprel tarixləri arasında Bakıdakı “Boulevard Hotel” mehmanxanasında 
keçirilmiş “Xəzər və Mərkəzi Asiya. Ticarət, logistika, neftin emalı, neft-kimya” adlı 
beynəlxalq forumda 30 ölkədən gəlmiş 250 nümayəndə iştirak edirdi. Tədbirdə 
Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Ukrayna, 
İran və Rusiyadan 45 natiq çıxış etdi. Bu ilki tədbirdə həm də Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümü qeyd edildi.  

Bu regional görüş neft-qaz 
sektoruna aid aktual, etibarlı və 
birbaşa mənbədən alınan xəbərlərə 
olan ehtiyacın qarşılanması, habelə 
mövcud analitik materialların 
və məlumatların müvafiq 
müəssisələrlə, tənzimləyici 
təşkilatlarla və sektorun aparıcı 
mütəxəssisləri ilə paylaşması üçün 
nəzərdə tutulmuşdu. 2016-cı ildə 

bu Forumun keçiriləcəyi məkan Bakı Ali Neft Məktəbinin 
və Britaniyanın neft sektorunda analoji tədbirlər təşkil edən 
“Confidence Capital Group”un dəstəyi ilə Azərbaycanın 
Dövlət Neft Şirkəti SOCAR tərəfindən müəyyən edilmişdi. O 
vaxtdan bəri vüsət alan bu təşəbbüsə qoşulmuş beynəlxalq 
iştirakçıların sayı 2017-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə 
təqribən iki dəfə artmışdır. “SOCAR Polymer” şirkəti də bu 
tədbirə dəstək verən strateji tərəfdaşlardan biridir. 

Bu ilki Forum dörd sessiyaya bölünmüşdü. Həmin sessiyalarda 
regiondakı neft emalı imkanlarının icmalı, neftayırma 
müəssisələrində keçirilən və ya gələcəkdə keçirilməsi 
planlaşdırılan modernləşdirmə işləri, həmin müəssisələrin 
müvəqqəti dayandırılmasının regional bazarlara göstərəcəyi 

təsirlər, xammal mənbələri və regional qaz layihələri üçün 
marşrutlar, boru kəmərlərinin imkanları və infrastrukturu, 
dəniz limanları və dəmiryolu daşımaları, tarasız neft-kimya 
məhsullarının istehsalı sahəsində mövcud olan imkanların 
artırılması və dünya neft-kimya qiymətlərindəki tendensiyalar, 
istehsalın və idarə etmənin effektivliyinin artırılması, habelə 
yeni İT texnologiyalarının artan ehtiyaclara uyğunlaşdırılması 
məsələləri müzakirə edilirdi. Logistika ilə bağlı məsələlər 
Forumun gündəliyinə ilk dəfə daxil edilmişdi. 

Nəhəng GPC layihəsi haqqında aktual məlumatlarla 
yanaşı Forum iştirakçılarına Azərbaycanda həyata keçirilən 
neft-kimya layihələrinin gedişi barədə məlumat verildi. 
Azərbaycanın adından çıxış edən yüksək vəzifəli natiqlər 
arasında Energetika Naziri Pərviz Şahbazov, SOCAR-ın 
birinci Vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə, Bakı Ali Neft 
Məktəbinin Rektoru Elmar Qasımov, “BP-Azerbaijan” 
şirkətinin Vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli, Karbamid 
zavodunun Direktoru Xəyal Cəfərov, Azərikimya İB-nin 
İcraçı direktorunun müavini Orxan Cəfərov və SOCAR-ın 
Metanol zavodunun Direktoru Elnur Mustafayev də var idi. 

 “SOCAR Polymer”in keçən ilki fəaliyyəti haqqında 
danışarkən Baş direktorun müavini Fuad Əhmədov şirkətin 
Sumqayıtdakı Polipropilen və Yüksək sıxlıqlı polietilen 
zavodlarının tikintisi və istismara verilməsi işlərinin gedişi 
barədə məruzə etdi. “İşçi layihələri və maddi-texniki təminat 
işləri 100% yerinə yetirilmiş, tikinti işləri isə 98,1% başa 
çatmışdır. Aprelin əvvəlinə olan vəziyyətə görə, Polipropilen 
zavodunda işlərin ümumi irəliləyişi 99,2% təşkil etmişdir. 
Zavod bu ilin iyun ayında istismara veriləcək”. F.Əhmədov 
həm də qeyd etdi ki, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının 
rezidentlərinə bəxş edilmiş vergilərdən azadetmələr, 
infrastruktur dəstəyi və digər imtiyazlar “SOCAR Polymer” 
şirkətinə 100 milyon ABŞ dolları həcmində vəsaitə qənaət 
etməyə imkan vermişdir. Baş direktorun müavini həmçinin 
“SOCAR Polymer” layihəsinin milli iqtisadiyyatımıza və 
Azərbaycan xalqına gətirəcəyi faydalar haqqında danışdı.

Üç günlük intensiv məlumat mübadiləsi ilə yadda qalan 
Forum başa çatdıqdan sonra nümayəndələr H.Əliyev adına 
Bakı neftayırma zavodunu və Sumqayıt Kimya Sənaye 
Parkında inşa edilən neft-kimya zavodlarını ziyarət etdilər.

15



Üstay şirkəti Ümumdünya Əməyin 
Qorunması Gününü qeyd etdi 

Yeni sənaye sektorları inkişaf etdikcə, mövcud sektorlar genişlənir və yeni texnologiyalar tətbiq edilir. 
Bununla yanaşı, insan sağlamlığını və ətraf mühiti təhdid edən və əvvəllər məlum olmayan təhlükələr ortaya 
çıxır. Məsələ bundadır ki, insan sağlamlığının və ətraf mühitin qorunması istiqamətində atılan addımlar və 
göstərilən səylər sənaye innovasiyalarının artan sürətinə uyğunlaşmalıdır. 

Kədərli statistika göstərir ki, hər il iş yerlərində 317 milyon istehsalat qəzası baş verir. Hər gün baş verən 
belə qəzalar iri miqyaslı humanitar itkilərə yol açır. Zəif təşkil edilmiş təhlükəsizlik texnikası sisteminin və 
sağlamlığın qorunması tədbirlərinin iqtisadiyyata vurduğu maddi ziyan dünya ÜDM-nin təqribən 4%-nə 
bərabərdir.   

Ümumdünya Təhlükəsizlik texnikası və iş yerlərində əməyin qorunması günü bir məlumat-təbliğat 
kampaniyasıdır. Bu kampaniya təhlükəsiz, sağlam və layiqli işin təmin edilməsi ideyasına xidmət edir. Bu 
tədbir 2003-cü ildən bəri Beynəlxalq əmək təşkilatının (BƏT) himayəsi altında hər il aprelin 28-də keçirilir.

1919-cu ildə təsis edilmiş BƏT təşkilatı BMT-nin hökumətləri, işverənləri və işçilərin maraqlarını təmsil edən 
təşkilatları birləşdirən yeganə üçtərəfli agentliyidir. BƏT öz sıralarında 187 üzv dövlətin hökumət və zəhmətkeşlərini 
birləşdirir. BƏT təşkilatı əməyin qorunması sahəsində standartlar müəyyən edir, habelə bütün qadın və kişilər 
üçün ədalətli iş təmin etmək məqsədi ilə müvafiq siyasətlər və proqramlar işləyib hazırlayır.

PP və YSPE zavodlarının tikinti sahələrində istehsalat 
qəzaları nəticəsində iş vaxtının itkisi olmadan 13 milyon 
adam-saat həcmində iş yerinə yetirilmişdir. “SOCAR 
Polymer”in sahə kollektivi bu əlamətdar nailiyyəti 28 aprel 
2018-ci il tarixində Üstay şirkətinin təşkilatçılığı ilə keçirilmiş 
tədbirdə “KT Kinetics Technology” şirkəti ilə birgə qeyd etdi. 

Bu yaxınlarda Balaxanıda bərk tullantıları yandırmaqla enerji 
istehsal edən zavod açılmışdır. Bu zavod və daxil olmaqla 

Üstay şirkəti dünyanın 11 ölkəsində 200-dən artıq layihə 
həyata keçirmişdir. Tikinti-podrat və ticarət şirkəti olan Üstay 
şirkətinin mənzil-qərargahı İstanbulda yerləşir. Üstay şirkətinə 
bir subpodratçı olaraq Polipropilen və Yüksək sıxlıqlı polietilen 
zavodlarının tikinti-quraşdırma işləri həvalə edilmişdir. Həmin 
subpodrata əsasən, bu şirkət torpaq qazma, infrastrukturun 
yaradılması, paya vurma/tikmə, inşaat işləri, habelə mexaniki-
montaj, elektrotexniki, NÖC-lərin quraşdırılması və buraxılış-
sazlama işləri yerinə yetirmişdir.  
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Profilaktik t ə d b i r l ə r 
g ö r m ə k l ə 
təhlükəsiz iş 

mədəniyyəti yaratmaq və “Vahid kollektiv” ruhunu təşviq 
etmək məqsədi ilə Üstay şirkəti “SOCAR Polymer”in tikinti 
sahəsində çalışan əcnəbi personal üçün interaktiv oyunlar 
və “sual-cavab” müsabiqələri təşkil etmişdir. 

İnsanın yaratdığı heç bir sistem naşı istismar nəticəsində 
sıradan çıxmaqdan sığortlanmayıb. Bu həqiqət xüsusən 
kimya zavodları üçün aktualdır, çünki zavodun təhlükəsizlik 
sisteminin sıradan çıxması orada çalışan işçilər və 
ətrafda yaşayanlar üçün dəhşətli nəticələrə gətirib 
çıxara bilər. Buna görə də, işçilər təhlükəsizlik texnikası 
etikasını gündəlik davranışlarının ayrılmaz hissəsi kimi 
tam qəbul etməli, iş yerində daim ehtiyatlı olmalı və işlə 
əlaqədar ortaya çıxa bilən təhlükələrdən həmişə xəbərdar 
olmalıdırlar. 

“SOCAR Polymer” olaraq biz bu dəyərlərə əməl edirik və 
onları hamıya aşılayırıq.
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“SOCAR Polymer” şirkətinin istismar/texniki xidmət/
laboratoriya personalı üçün ölkə daxilində və xaricdə 
istehsalat təlimləri keçirilir. İstehsalat təlimləri PP zavodunda 
quraşdırılmış müxtəlif növ avadanlıq və qurğulara göstərilən 
texniki xidmətin, habelə istismar qaydalarının incəliklərini 
əhatə etməklə, nəzəri bilikləri genişləndirmək və praktiki 
bacarıqları artırmaq məqsədini daşıyır. Təlimlər “Tecnimont”, 
“SOCAR Polymer” və “Fluor” şirkətləri tərəfindən təşkil edilir 
və təchizatçıların xaricdə yerləşən müəssisələrində və ya 
Azərbaycanın müvafiq qurumlarında keçirilir.
Aprel ayında “SOCAR Polymer” işçiləri üçün xaricdə 
aşağıdakı təlimlər təşkil edilmişdir:

İstehsalat təlimləri

XARİCDƏ KEÇİRİLMİŞ TƏLİMLƏR
Təlimlərin mövzusu Şirkət/Ölkə Müddəti Tarixlər İştirakçıların 

sayı
İştirakçılar

Lisenziyaçının təşkil 
etdiyi təlimlər – 

İstismar

INEOS
Lilo, Belçika 4 həftə 3 - 27 aprel 7

4 növbə supervayzeri, 2 mühəndis-
texnoloq və 1 polimer mütəxəssisi

Lisenziyaçının təşkil 
etdiyi təlimlər – 

Texnoloji proseslərə 
nəzarət

INEOS
Lilo, Belçika 4 həftə 3 – 27 aprel 3

1 Paylanmış nəzarət sistemi (DCS) 
texniki, 1 operator və 1 NÖC 

supervayzeri 

Lisenziyaçının təşkil 
etdiyi təlimlər – 

Laboratoriya işləri

INEOS
Lilo, Belçika 1 həftə 23 – 27 

aprel 2
2 böyük laboratoriya texniki, 1 

laboratoriya mühəndisi (gündüz 
növbəsi)
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“SOCAR Polymer” 
zavodunda keçirilmiş 
təlimlər 
“Tecnimont” şirkəti ilə imzalanmış EPC müqaviləsində 
nəzərdə tutulduğu kimi, 28 avqust tarixindən etibarən “KT-
Kinetics Tecnology” şirkəti hər gün təlimlər keçirmişdir. 
Təlimlər Proqramı 2017-ci ilin avqust ayından bəri icra 
edilməkdədir. Zavodun bütün istismar aspektlərini əhatə 
edən bu geniş təlim proqramı çərçivəsində təlimlərin 
həm siniflərdə (cəmi 480 saat), həm də bilavasitə 
iş yerlərində (cəmi 1500 saat) keçirilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur. Sinif təlimləri ofis otağı şəraitində müxtəlif 
mütəxəssis və təchizatçıların rəhbərliyi altında keçirilir. İş 
yerlərində təcrübəli texniklərin rəhbərliyi altında keçirilən 
təlimlər isə “SOCAR Polymer”də çalışan operatorların 
tam hazırlanması və zavodun effektiv surətdə istismar 
edilməsi məqsədilə zavod sahəsində keçirilir. Təlimlər 
əsas dörd fəaliyyət kateqoriyasına təsnif olunmuşdur: 
elektrotexnika, NÖC, mexaniki hissə və istismar. Belə 
təlimlər “SOCAR Polymer” şirkətinin personalına 
avadanlığın istismar prinsiplərini daha yaxşı başa 
düşməyə imkan verir, və nasazlıqların aradan qaldırılması 
qaydaları, habelə əsas texniki xidmət növləri haqqında 
daha ətraflı məlumat çatdırır.
Aprel ayında obyektdə keçirilmiş bəzi təlimlər haqqında 
daha ətraflı məlumat aşağıdakı cədvəldə verilir:

Təlimin mövzusu Şirkət/Ölkə Keçirildiyi 
tarixlər

İştirakçı sayı

OHSAS (peşə 
sağlamlığı və 

təhlükəsizlik texnikası) 
sistemi üzrə Aparıcı 

auditor kursu

Intertek 1 həftə 9-13 aprel 2

1 nəfər tikintidə SƏTƏM meneceri və 1 
SƏTƏM supervayzeri

Çəngəlli qaldırıcı 
(avto/elektrokar) 
operatoru təlimi

SQA Group 4 gün

17-20 aprel 3 3 operator 
23-26 aprel 3 3 operator 

30 aprel – 03 may 3 2 operator və mexaniki-montaj işləri üzrə texnik

Emosional qavrama HRC 1 gün

13 aprel 8

3 növbə supervayzeri, torbalama işləri üzrə 
2 növbə supervayzeri, mexaniki-montaj işləri 

üzrə 2 supervayzer və  elektrotexniki işlər üzrə 
1 supervayzer 

25 aprel 11

Torbalama işləri üzrə 2 növbə supervayzeri, 
mexaniki-montaj işləri üzrə 2 supervayzer, 5 

böyük laboratoriya təhlilçisi, 1 NÖC texniki və 1 
SƏTƏM qrup rəhbəri

Supervayzerin əsas 
nəzarət bacarıqları HRC 1 gün 26 aprel 6

Torbalama işləri üzrə 2 növbə supervayzeri, 
mexaniki-montaj işləri üzrə 2 supervayzer və 2 

növbə supervayzeri

Qəza-xilasetmə 
briqadasının üzvləri 

üçün təlim 
OTI 5 gün

25-29 aprel 11
mexanika-montaj işləri üzrə 4 texnik, 

elektrotexniki işlər üzrə 2 texnik, 2 NÖC texniki, 
2 operator və 1 torbalama işləri üzrə operator

30 aprel – 4 may 11 8 PP operatoru and 3 YSPE operatoru

Qəza-xilasetmə 
briqadasının rəhbəri 

üçün təlim
OTI 5 gün

25-29 apr 3 2 növbə supervayzeri və ətraf mühit məsələləri 
üzrə mütəxəssis

30 apr – 4 may 3 2 növbə supervayzeri və SƏTƏM qrup rəhbəri
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Keyfiyyətin Təminatı 
Departamentinin gündəlik iş 
rejimi

Hər səhər saat 08:30, “SOCAR Polymer” və podratçı şirkətin 
nümayəndələri iclas zalına toplaşır. Burada yoxlanılacaq 
alt-sistemlər və gündəlik görüləcək işlər müzakirə olunur 
və işçi qruplar arasında bölüşdürülür.
Saat 09:00, hamı tam hazır vəziyyətdə əvvəlcədən 
razılaşdırılmış görüş yerinə gəlir və əsl keyfiyyətə 
nəzarət işləri başlayır. Təhvil veriləcək alt-sistemlərə 
aid olan avadanlıqlar və qurğular bir-bir yoxlanılır. 
Bütün çatışmazlıqlar, natamam işlər, uyğunsuzluqlar 
kateqoriyalara bölünərək qeyd olunur. Həmin qeydlər 
əsasında keyfiyyət nəzarətçiləri öz şərhlərini podratçı 
şirkətin işçilərinə çatdırır.
Qaz verilən ərazilər xüsusi bir mövzudur. Məlum olduğu 

Son zamanlar sahədə ən məşhur söz “uolkdaun” (yəni, 
sahəyə yoxlama məqsədilə baş çəkmə) sözüdür.

kimi, partlayış təhlükəsi yüksək olan bu tip zonalarda 
quraşdırılacaq elektrik avadanlıqları və nəzarət-ölçü 
cihazları xüsusi olaraq seçilməli və sertifikatlaşdırılmalıdır. 
Üstəlik, bu avadanlıq və cihazların yoxlanılması da əlavə 
bilik, bacarıq, təcrübə və, ən əsası, məsuliyyət tələb edir, 
çünki ən kiçik qığılcım orada təhlükəli şəraitin yaranmasına 
səbəb ola bilər. Bu məsuliyyəti təkcə Keyfiyyətin Təminatı 
Departamenti deyil, həm də Xidmət Departamentinin 
işçiləri dərk edirlər və bu işdə əlbir işləyirlər.
Bir neçə saatdan sonra “uolkdaun” adlanan təftiş gəzintisi 
başa çatır. Səhər görüş yerində printerdən yeni çıxarılmış 
və sahəyə aparılmış ağ vərəqli sənədlər artıq əzilmiş, 
cırılmış, dəfələrlə qatlanmış, yazılan qeydlərdən üstündə 
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boş yer qalmamış, yağlı və boyalı halda geri qayıdırlar. 
Bunlar görülmüş işin, çəkilmiş əziyyətlərin təzahürüdür. 
Lakin, Keyfiyyətin Təminatı departamentinin işi təkcə 
sahə ilə məhdudlaşmır. Sahədə aparılan qeydlərin hamısı 
müntəzəm surətdə müvafiq sənədlərə köçürülür, yeni 
şərhlər qeydiyyata alınır, öz həllini tapmış məsələlər isə 
bazadan silinir. 
“Uolkdaun” zamanı hər kəs öz ixtisas sahəsinə cavabdeh 
olsa da, bu, bir kollektiv işdir. Məsələn, elektrik və nəzarət-
ölçü cihazları üzrə müfəttiş boru, mexaniki-montaj və 

izolyasiya müfəttişləri ilə daima sıx əlaqədə işləyir. Bəzi 
işləri onlara təhvil verir, bəzilərini isə onlardan təhvil alır. 
Keyfiyyətin Təminatı Departamentinin və Təhvil-Təslim 
Departamentinin menecerləri də bu təftiş gəzintilərində 
təkcə menecer kimi deyil, həm də bilavasitə öz ixtisasları 
üzrə bir mütəxəssis kimi iştirak edirlər. Əsas məqsəd 
isə qurğuların və avadanlıqların təyin olunmuş müddətə 
kimi qüsursuz, fasiləsiz və insan həyatı üçün təhlükəsiz 
işləməsini təmin etməkdən ibarətdir.
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Azərbaycanın layiqli 
oğlunun xatirəsinə

Alı Mustafayev 14 aprel 1952-ci ildə Azərbaycanın Qazax rayonunun Qazaxbəyli 
kəndində fəhlə ailəsində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə Daş Salahlı kənd 
məktəbini bitirdikdən sonra Sovet Ordusu sıralarında 2 il həqiqi hərbi xidmətdə 
olmuşdur. 1971-1976-ci illərdə Bakı Elektrik Maşınqayırma zavodunda tokar 
işləmişdir. 1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinə 
daxil olmuş və 1981-ci ildə həmin fakültədən məzun olmuşdur. Məzun olduqdan 
sonra A.Mustafayev Azərbaycan Dövlət Teleradio Şirkətinin “Xəbərlər” 
proqramında jurnalist kimi fəaliyyətə başlayır. Çox keçmir ki, o, “İlin ən yaxşı 
jurnalisti” və “Qızıl qələm” mükafatları ilə təltif edilir. Qorxmaz və enerji dolu bir 
jurnalist olan A.Mustafayev Qarabağ müharibəsi başlayanda cəbhə xəttindən 
reportajlar hazırlayan ilk müxbirlərdən oldu. 1989-1990-cı illərdə A.Mustafayev 
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Moskvadakı parlament müxbiri vəzifəsində 
çalışmışdır.

Helikopter qəzaları daxil olmaqla bir neçə dəfə ölümdən zorla yaxa qurtarmağına 
baxmayaraq A.Mustafayev təhlükəli ezamiyyətlərə getməkdən çəkinmirdi.

Alı Mustafa oğlu Mustafayev (14.04.1952 – 20.11.1991) televiziya jurnalisti, 
publisist, şair, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Azərbaycan 
Respublikasının Əməkdar Jurnalisti, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Dağlıq 
Qarabağ müharibəsi zamanı cəbhə müxbiri olmuşdur. Qarabağ müharibəsi 
şəhididir.   
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Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Alı Mustafayev Lalə xanım 
Mustafayeva ilə evli idi. Onun üç övladı var - Toğrul, Tural 
və Özal. A.Mustafayevin oğlu Tural Mustafayev “SOCAR 
Polymer” şirkətində Maddi-texniki təminat üzrə Böyük 
mütəxəssis vəzifəsində salışır. 14 aprel 2018-ci ildə 
T.Mustafayev Bərdə şəhərindəki 5 saylı orta məktəbdə 
A.Mustafayevin xatirəsinə həsr edilmiş memorial barelyefin 
açılış mərasiminə dəvət edilmişdi. Milli Qəhrəmanımızın 
anadan olmasının 66-cı il dönümünə həsr olunmuş həmin 
tədbir Bərdə rayon İcra Hakimiyyəti və Bərdə şəhər Təhsil 
Şöbəsi tərəfindən təşkil edilmişdi. 

Alı Mustafayev Azərbaycan xalqının yaddaşında yaşamağa 
davam edir. A.Mustafayev haqqında iki sənədli film 
çəkilmişdir. Onun adını Azərbaycan Xəzər Gəmiçiliyinin 
tankeri, habelə Bakıda, Şirvanda, Şamaxıda, Kürdəmirdə, 
Goranboyda və Xaçmazda 7 küçə daşıyır. Bakıdakı 202 
saylı orta məktəbə və Qazax rayonunun Qazaxbəyli kənd 
orta məktəbinə də A.Mustafayevin adı verilmiş və orada 
qəhrəmanın büstləri qoyulmuşdur. Qazax İpək Yolunda 
qəhrəmana adına bulaq açılmış və üzərində xatirə lövhəsi 
yerləşdirilmişdir. 

A.Mustafayevin ədəbi irsi 3 şer kitabından ibarətdir, yazdığı 
şerlərə isə 13 mahnı bəstələnmişdir.

A.Mustafayev Dağlıq Qarabağın Xocavənd 
rayonunun Qarakənd kəndinin səmasında 300 metr 
hündürlükdə ermənilər tərəfindən 1991-ci ilin 20 
noyabrında vurulan hərbi helikopterdə  Azərbaycanın 
22 sülh məramlı nümayəndəsi və ekipaj üzvləri ilə 
birgə həlak olmuşdur. Həmin qəzadan sağ çıxan 
olmadı. A.Mustafayev Bakı şəhərindəki Şəhidlər 
xiyabanında dəfn edilmişdir. Azərbaycanın Əməkdar 
jurnalisti fəxri adını daşıyan A.Mustafayeva 
ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
adı verilmişdir. Vaşinqton şəhərindəki “Xəbər və 
informasiya muzeyində” bu cəsur jurnalistin xatirəsi 
memorial lövhə ilə əbədiləşdirilmişdir. 

Həyat yoldaşı Lalə xanıma ithaf 
etdiyi şerdən misralar

Oğullarına ithaf etdiyi şerdən 
misralar

Mən ölsəm qəbrimin üstünə ancaq
Başqa gül qoymayın Lalədən qeyri,
Qoy onu sinəmdə bitirsin torpaq -
Əzəldən sinəmdir Lalənin yeri.

Mən pərli budaqlı palıd olmuşam,
Oğlum, elə ol ki, kol deməsinlər,
Öz köküm üstündə özüm böyüdüm,
Mənə kölə deyib, qul deməsinlər.
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Polipropilenin 
yüksəlişi

1963-cü ildə kimya sahəsində verilmiş Nobel mükafatı

ildə Milan yaxınlığındakı Ferrara şəhərində 
fəaliyyət göstərən “Montecatini” kimya 
şirkəti müxtəlif poliolefinlərin istehsalında 
ilk dəfə Ziqler-Natta katalizatorlarından 
istifadə etdi. 

ildə “Montecatini” şirkəti polipropilen 
əsaslı liflərin istehsalına başladı.  

il üçün başda ABŞ və Yaponiya olmaqla 
polipropilen istehsalı zavodları sənaye 
baxımından inkişaf etmiş bütün ölkələrdə 
quruldu və beləliklə də polipropilen digər 
polimerlərin qorxunc rəqibinə çevrildi.

Sovet Rusiyasında ilk polipropilen 
müəssisəsi 1965-ci ildə, Qazaxıstanda 
isə 1977-ci ildə açıldı. Hal-hazırda, dünya 
polimer bazarında təqribən 26%-lik bir 
paya malik olan polipropilen materiallarının 
istehsalı metal, alüminium, qalay, kağız və 
şüşə istehsalı ilə müqayisədə iki dəfə tez 
inkişaf edir. 

1956-cı

1959-cu

1962-ci

1965-ci

Polietilenin və polipropilenin sənaye miqyaslı istehsalında sıçrayış 
Ziqler-Natta katalizatorunun istifadəsi ilə başladı. Həmin katalizator 
polimerləşmə prosesinin mülayim temperatur və təzyiq şəraitində 
aparılmasına imkan verirdi. 
Ziqler katalizatorları adətən etilenin konversiyası üçün istifadə olunan 
titan əsaslı sistemlərə, Ziqler-Natta katalizatorları isə propilenin 
konversiyası üçün istifadə olunan sistemlərə aiddir.

Karl Ziqler 
və Culio Natta 

Polietilen və polipropilen 
istehsalında istifadə olunan və 
bu alimlərin adları ilə bağlı 
məşhur katalitik sistemlərdə 
Nattanın adı Ziqlerin adı ilə 
ayrılmaz surətdə bağlıdır.

S.Sivaram “Culio Natta və 
stereomüntəzəm polimerlərin 

mənbələri”. 

Karl Ziqler
Mükafatın 1/2 verilməklə

Culio Natta
Mükafatın 1/2 verilməklə
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Ziqler-Natta katalizatoru indi də Azərbaycanda

1952-ci ildə Milan Politexnik Universitetinin kimya-texnologiya 
fakültəsinin dekanı Culio Natta və onun bir neçə həmkarı Maks 
Plank adına Kömür Tədqiqatları Universitetinin (Mülhaym, Rur 
vilayəti, Almaniya) rektoru Karl Ziqlerin Frankfurtdakı Alman 
Kimya Cəmiyyətinin yığıncağında oxuduğu mühazirədə iştirak 
etdilər. Dünya müharibəsindən sonrakı Almaniyada kimya 
sahəsində aparılan elmi tədqiqatlar intibah dövrünü yaşayırdı 
və həmin tədqiqatların böyük bir hissəsi Ziqlerin adı ilə bağlı 
idi. K.Ziqler həmin cəmiyyətin həmtəsisçisi və 1949-cu ildən 
etibarən prezidenti idi. 
Həmin mühazirədə K.Ziqler karbon-alüminium əlaqəsinə təkrarən 
olefin əlavə edilməsi hesabına polimer zəncirinin uzadılması 
prosesinə həsr edilmiş elmi işi haqqında danışırdı. Amma 
auditoriyanın əksəriyyəti həmin mühazirədən orqanometallik 
birləşmələrə aid heç bir dəyərli məlumat əldə etmədi.  
Orqanometallik birləşmələr qələvi, qələvi-torpaq və keçid 
metalları, bəzən də bor, silisium və qalay kimi yarımmetallar 
daxil olmaqla orqanik molekulun karbon atomu ilə metal 
arasında ən azı bir əlaqəsi olan klassik kimyəvi maddələrdir. 
Bu birləşmələr elmi tədqiqatlarda və sənaye miqyaslı kimyəvi 
reaksiyalarda, habelə polimerlərin, əczaçılıq və bir çox digər 
məhsulların əldə edilməsi lazım gəldikdə həmin reaksiyaların 
sürətini artırmaq üçün katalizator kimi geniş istifadə olunur. 
Hidrogen iştirak edən proseslərin çoxunda metal əsaslı 
katalizatorlardan istifadə olunur.  
İtaliyanın sənaye dairələrində praktiki əlaqələri olan Natta 
Ziqlerin əldə etdiyi nəticələrin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu 
dərhal başa düşdü və Milana qayıtdıqdan sonra “Montecatini” 
adlı şirkəti Ziqleri İtaliyaya dəvət etməyə razı saldı. 
Universitet professorunu gəlib İtaliyada işləməyə razı salmaq 
“Montecatini”yə 600 min Alman Markasına başa gəldi ki, bu 
da müharibədən sonrakı Almaniya üçün, açığını desək, böyük 
bir məbləğ idi. Beləliklə Ziqler 1953-cü ilin yanvar ayından 
“Montecatini” üçün işləməyə başladı. 
26 oktyabr 1953-cü ildə nəticəsində bərk polietilen əldə edilən 
tarixi eksperiment keçirildi və qeydə alındı. 16 noyabr 1953-
cü ildə eksperiment davam etdirildi və nəticədə propilen əldə 
edildi. 
Karl Ziqler katalizatorlardan istifadə etməklə molekulyar 
zəncir yaratmaq üçün metodika işləyib hazırladıqdan sonra 
Culio Natta bu tədqiqatları daha da irəli apardı. 1955-ci ildə o, 

Dinamiti ixtira edən isveçli kimya mühəndisi Alfred Nobel 
öz var-dövlətinin 94%-ni 29 iyun 1900-cu ildə təsis etdiyi və 
hal-hazırda “bəşəriyyətə xidmət edənləri mükafatlandırmaq” 
məqsədi ilə verilən Nobel Mükafatının iqtisadi bazasını təşkil 
edən özəl Nobel Fonduna vəsiyyət etmişdir.
19-cu əsrdə Nobel ailəsinin üzvləri əcnəbi kapitalın 
Azərbaycandakı aparıcı nümayəndələri idilər. Alfredin qardaşı 
Robert Bakının neft sektoruna sərmayə qoymuş ilk əcnəbi 
investor idi. Nobel ailəsinin arxivlərinə istinadən qeyd edilir 
ki, məhz Alfred və Lüdviq “Alfredə məxsus kapitalın  Bakıdan 
çıxarılmasına icazə verən qərar qəbul etmişlər ki, bu da Nobel 
Mükafatının təsis edilməsində həlledici amil olmuşdur”.

Əldə edilməsi üçün Nobel ailəsinin sərvətinin müəyyən hissəsi 
xərclənmiş elmi nailiyyətlər indi də Ziqler-Natta katalizatorunu 
texnoloji tərəqqinin yeni səviyyəsində polipropilen istehsal 
etmək üçün Azərbaycana gətirir.

müəyyən istiqamətlərə yönələn hissələrdən ibarət molekulyar 
zəncirlər formalaşdıran katalizator kəşf etdi. Bu, elastik və 
tekstilə oxşar materiallar istehsal etməyə imkan yaratdı.  Həmin 
kəşf haqqında rəsmi məlumat 1955-ci ildə Romada Dei Linçei 
Akademiyasında elan edildi. 
1970-ci illərdə kəşf edildi ki, maqnezium xlorid birləşməsi titan 
əsaslı katalizatorların aktivliyini xeyli artırır. Həmin katalizatorlar 
o qədər aktivləşir ki, məhsullardan qalıq titanı kənarlaşdırmağa 
artıq ehtiyac qalmır.  Həmin katalizatorların istifadəsi xətti aşağı 
sıxlıqlı polietilen (XASPE) qətranlarının sənaye istehsalına 
başlamağa və qeyri-kristalik kopolimerlər yaratmağa imkan 
verdi. Birlikdə həmin polimerlər dünyanın ən iri həcmli əmtəə 
plastikləri və ən iri həcmli əmtəə kimyəvi maddələri hesab 
edilir. 
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Sehrli polimer xalılar

“Airlounge”. Asanlıqla doldur

İstənilən zaman kəsiyinin öz xasiyyəti və ritmi 
vardır. Və bu xasiyyət və ritm heç kəsə templi 
hərəkət etməkdən başqa heç bir fürsət vermir – 
istər şahzadə və ya yoxsul ol, istərsə də dahi və 
ya ortabab adam.  Adama elə gəlir ki, bir məfhum 
olaraq aşkar edildikdən bəri zaman hey sürətlənir. 
İyirmi birinci əsr gəlməmişdən əvvəl həyat aramla 
gedirdi və hadisələrin gedişini qabağcadan 
görmək olurdu. Ölçü və çəki baxımından dünya 
görüşünə uyğun gəlmək üçün insan oğlu 
məqsədyönlü surətdə daşdan və ya ağacdan 
yonulmuş əzəmətli və sanki, gələcək nəsillərə 
miras qalmaq üçün nəzərdə tutulan mühit yaratdı. 
İndi isə,  qaccetlərlə silahlanmış yeni narahat 
bir canlı növünə çevrildikcə biz ortaya çıxan 
yeni ehtiyaclarımızı daha yaxşı qarşılamaq üçün 
özümüzə polimerlərdən qayırılmış mühit yaradırıq. 
Biz get-gedə daha mobil məxluqlara çevrilirik və 
yüngül baqajla səfər etməyə üstünlük veririk.

 “Airlonge” hava ilə doldurulan 
yüngül, neylon liflərlə gücləndirilmiş 
sukeçirməz paraşüt materialından 
istehsal edilən bir divandır. Onun iç 
qatı polimerdən hazırlanır. Hermetik 
xassələri sayəsində belə içlik havanı 
12 saat saxlayır. Ölçüsü 220x70 sm, 
çəkisi 1100 qram və üstündə oturan 
250 kq-lıq orta ailəyə davam gətirən 
bu divanı yığcam şəkildə büküb kiçik 
bir torbaya yerləşdirmək olar. Onu 
yerə sərərək yüngülcə silkələmək 
(“silkələmək”, “çalxalamaq” deyil)  
kifayət edir ki, havanı içinə çəkib dolu 
formasını alsın. Heç nasosa da ehtiyac 
qalmır.
Bu divan su, qum, qar, çınqıl və ya 
qazon kimi səthlərin üstündə istifadə 
oluna bilən çox funksiyalı və geniş 

temperatur diapazonunda işləyən bir 
mebeldir.
Biz artıq tartan turist döşəkləri, 
yataq torbaları, hava ilə doldurulan 
çimərlik döşəkləri və dairələr, yoqa 
matları, qamaklar, habelə gözlənilməz 
qonaqlar üçün nəzərdə tutulan 
üfürmə çarpayılarla tanışıq.  
“Airlounge” divanı isə 
karkassız mebelin 
assortimentini bir 
az da genişləndirir.
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Karkassız puflar, döşəmə üçün mütəkkələr 
və içi polistirolla dolu formasız balışlar bir 
anti-dizayn nümunəsi  və rasionalizmə 
qarşı protest olaraq ilk dəfə 60-cı illərin 
axırında İtaliyada ortaya çıxmışdır.  Belə 
ki, günlərin bir günü, hirslənmiş bir italyan 
dizayner bir torba götürüb içinə hava 
şarları doldurdu və adını qoydu “Sacco” 
və ya “sack” yəni, torba. 
Onun nə bərk karkası, nə tikişləri, nə iti 
küncləri, nə də dərini sıyıran yerləri var idi. 
Ona görə heç təəccüblü deyil ki, həmin 
“torbanı” gül balalar çox sevdilər. Hippi 
dəbdəbəsinin artefaktı olan bu torba bir 
günün içində hər yerə yayıldı. Nə taxta, 
nə də metal detalları olan bu əşya əslində 
biri-birinin içinə yerləşdirilmiş iki torbadan 
ibarətdir.  Xarici qatı təşkil edən torba 
təbii dəri daxil olmaqla müxtəlif teksturalı 
rəngarəng parçalardan, polistirenlə 

doldurulan iç torba isə - sukeçirməz 
sintetik materialdan hazırlanır. 
Belə formasız kreslodan praktiki olaraq 
yıxılmaq mümkün deyil, çünki o, bədənin 
istənilən formasını alır və onun istənilən 
vəziyyətinə uyğunlaşır. Uşaqlar onları çox 
sevir, gənc ailələr isə qiymət-keyfiyyət 
tənasübü baxımından çox əlverişli və 
interyeri praktik olaraq çox ucuza 
bəzəyən bir mebel hesab edir. Daha 
yaşlı nəslin tədbirli nümayəndələri 
belə kresloları bağ evlərində 
saxlayır.  Cazibə qüvvəsinə 
xüsusilə həssas olan tamaşaçılar 
üçün kinoteatrlarda xüsusi 
“pufik xoll”ar təşkil edilir. Müxtəlif 
tədbirlər təşkilatçıları belə kresloları 
beynəlxalq sərgi və yarmarkalar 
zamanı kütləvi şəkildə icarəyə götürmək 
üçün əvəzedilməz əşya hesab edir. 

Biznesinizi çərçivəyə salın
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