
14 mart 2017-ci il, çərşənbə axşamı6

 � Novruz bayramının ən təntənəli  mərasimləri axırıncı 
çərşənbədə keçirilir. Bu çərşənbə yazın gəlməsinə daha az vaxtın 
qaldığına işarədir. “Torpaq çərşənbəsi” hesab olunan sonuncu 
çərşənbə bayrama daha yaxın olduğu üçün insanlar tərəfindən 
xüsusi qeyd edilir. Xalq arasında “Yer çərşənbəsi”, “İlaxır 
çərşənbə”, “Çərşənbə-suri” adları ilə də tanınır. 

Torpaq ünsürü insan yaradılışının 
əsasını təşkil edir. Torpaq həm türk 
mifologiyasından, həm də milli-
mənəvi dəyərlərimizdən qaynaqla-
naraq, müqəddəs hesab olunur. Hələ 
qədim dövrlərdən bəri insanın ən 
böyük andı torpaqla bağlı idi: “Torpaq 
haqqı” deyən sözün düzünü söylərdi.  
“Torpaqdan pay olmaz”, “Torpaq de-
yir: səndən hərəkət, məndən bərəkət”, 
“Torpaqla əlləşən ac qalmaz”. 

 Türk mifologiyasına görə, yatmış 
torpaq oyanaraq insanları aclıqdan 
qurtarır.  Bir el rəvayətinə görə, Xızır 
qardaşı, torpaq sahibi Zindanı don-
muş halda, qar altından tapır, öz isti 
nəfəsilə qızdırır.  Zinda qar altından 
çıxaraq itmiş öküzünü tapır, Xızır isə 
qızıl kotanla boyunduruğu qarda-
şına verir. Onlar çərşənbələşir, Yer 
çərşənbəsi bayramı tədbirilə Torpağı 
oyatmağa çalışırlar.

Səsləndi xoruz banı,
Açıldı sübhün danı,
İlin yaz fəsli gəldi,
Qızdı torpağın canı.
Torpaq çərşənbəsində əkinçilər 

əkin – biçinə başlayır. Yer şum-
lanır, toxum səpilir. İnanca görə, 
əcdadlarımız həmin çərşənbədə 
tarlaya çıxar, torpağı şumlayardılar, 

bunu edə bilməyənlər, heç olmasa, 
torpağı 2-3 dəfə belləyərdilər. Burada 
məqsəd torpağı yuxudan oyatmaq və 
artıq əkin vaxtının yetişdiyini xəbər 
verməkdir. Qədimdən gələn digər 
bir adətə görə,  Axır çərşənbə günü 
qadınlar, qızlar çilələrini tökmək üçün 
çay üzərinə yollanar və su üstündən 
tullanarmışlar. Həmin gün axşam vax-
tı tonqallar qalanar, hamı od ətrafında 
dövrə vurub şadlanarmış.

Torpaq çərşənbəsinin 
özünəməxsus inancları, xüsusiyyətləri 
vardır.  Həmin gün insanlar öz 
qohumlarını yad edir, onlara qonaq 
gedir, dünyalarını dəyişmiş insan-
ların qəbirlərini ziyarət edirlər. 
Əcdadlarımız çərşənbə və bayram 
günlərində ruhların qayıdıb gəlməsinə 
inanırmışlar. Ruhların şad olması 
üçün bu dünyaya qayıdarkən ev 
sakinlərini, əzizlərini şən əhval-
ruhiyyədə görməsi əsas şərtlərdən idi. 
İnanca görə, ruhun evdən-ocaqdan 
bikef qayıtması uğursuzluq gətirər.

Evin bərəkətli olması üçün 
əcdadlarımızın həyata keçirdiyi ritual-
lardan biri Axır çərşənbədə un çuval-
larının ağzını açıq qoymaqdır. Ev sa-
hibinin heç kimlə danışmadan əllərini 
una batıraraq divarlara sürtməsi, 
bayıra çıxıb ağacların kötüyünü balta 

ilə yüngülcə vuraraq “oyan, payını 
götür” deməsi bu ayinin əsas tərkib 
hissələrindəndir. Əcdadlarımız inan-
mışlar ki, bu cür edilərsə, yeni ildə 
qış yuxusundan oyanmış ağacların 
bəhəri gen-bol olacaqdır. Heç bar 
verməyən ağacları isə  “kəsəcəyəm” 
deyə balta ilə hədələyir və bu zaman 
kənarda durmuş bir adam “kəsmə, 

bu ağac yaxşı bar verəcək, zaminəm” 
deyirmiş.

Bu çərşənbədə evdən od, neft, 
kibrit, ağartı məhsulu verilməsi düz-
gün hesab olunmur.  Axır çərşənbə öz 
falları ilə də əlamətdardır. Çərşənbə 
süfrəsində yeyilən balığın sümüyü ilə 
ilk övladın qız və ya oğlan olmasını, 
üzük ilə subayların evlənmə vaxtını 
təyin etmək fal inanclarındandır. 
İlaxır çərşənbədə bir yerə yumurta, 
kömür, cövhər basdırar və niyyət 
edərlərmiş. Yumurta kömür ilə yazı-
larsa, niyyət yaxşı gələr. Sonra onları 
ərik ağacının altında basdırarlarmış.

Sürü deyil, naxırdı,
Qazan dibi paxırdı.
Sonuncu çərşənbənin,
Öz adı İlaxırdır.
İlaxır çərşənbənin ən maraqlı 

adətlərindən biri, sevən oğlanların  
sevdiyi qızlara sevgilərini etiraf 
etmək üçün bacadan  şal sallamasıdır. 
Ucuna balaca dəsmal bağlanmış şal 
bacadan sallanar, evin böyükləri yay-
lığı açıb şalı qızın qoluna bağlayarlar-
sa, bu, razılıq əlaməti demək idi. Əgər 
razı deyillərsə, həmin dəsmala şirniy-
yat qoyub onu geri qaytararlarmış. 

İlaxır çərşənbədə subay qızlar 
fala baxar, qismətlərinin necə, həyat 
yoldaşlarının kim olacağını, neçə ya-
şında ərə gedəcəklərini öyrənərmişlər. 

Bu fallar su, şam, üzük, iynə və başqa 
əşyalarla icra olunur. Məsələn, gənc 
qızlar yanan şamı suya tərəf əyir və 
neçə yaşı varsa, o qədər damcıladır. 
Alınacaq hərf  gələcək həyat yoldaşı-
nın adının baş hərfi ilə eyniləşdirilir.  
İnanca görə, gənc qızlar  duzlu kökə 
yeyib və ya on alma toxumunu  
başının altına qoyub qismətlərindəki 

gələcək həyat yoldaşını yuxuda 
görürlər. Axır çərşənbə axşamı qız 
ayağının sağ başmağını burub qapı 
ağzında başının üstündən atır. Başma-
ğın pəncə hissəsi üz üstə, qapıya tərəf 
düşsə, həmin il o qızın nişanlanacağı-
na işarədir.

İlaxır çərşənbədə küsülülər 
barışmalı, hamı təzə paltar geyməli, 
xoş sözlər danışmalıdır. Bu 

çərşənbədə niyyət tutub qulaq falına 
çıxar, eşitdikləri sözlə niyyətlərini 
yozarlar.

Torpaq çərşənbəsində süfrələr 
daha təmtəraqla  bəzədilir. Bəzi 
bölgələrdə aşla bərabər, dolma, 
balıq bişirilməsi vacib hesab olunur. 
Süfrəyə səməni, şamlar, şirniyyatlar, 
qoz-fındıq, bir çox çərəzlər, qovurğa  

qoyulur. Çərşənbə xonçasına qoyulan 
şirniyyatların da rəmzi mənaları var. 
Süfrəyə qoyulan qoğal Günəşin, istili-
yin, şəkərbura Hilalın – Ayın, paxlava 
Ulduzun rəmzidir. Şirniyyatların 
süfrəyə qoyulması ilin bərəkətli, ruzili 
və şən keçməsini mənalandırır. 

Süfrəyə yeddi cür nemətin 
qoyulması müqəddəs sayılan yeddi 
rəqəmin uğur gətirəcəyinə işarədir. 

Azərbaycanın bir sıra bölgələrində 
İlaxır çərşənbənin “Yeddilərin 
bayramı” adlandırılması bununla 
əlaqəlidir. Süfrəyə qoyulan bu yeddi 
nemətin İslamdan öncə “ş”, İslamın 
qəbulundan sonra “S” hərfi ilə başla-
ması maraq doğurur. Lap qədimlərdə 
son Çərşənbədə süfrəyə qoyulan 
şərbət, şabalıd, şor, şəkər, şam, şirni, 
şərab, İslamdan sonra su, süd, səməni, 
səbzə, sumaq, sarıkök, sünbül kimi 
nemətlərlə əvəzlənmişdi. 

Süfrədəki qırmızı qurşaqlı səməni 
isə öz yaşıl görkəmi ilə daha çox 
diqqət cəlb edir.  Qurşağın qırmızı 
rəngdə olması şadlığı simvolizə edir. 
Göyərdilmiş səməni yaradılışı və qa-
dın başlanğıcını ifadə edir. Belindəki 
qırmızı qurşaqla səməni gəlini də xa-
tırladır. Səməni ilə bağlı xalq arasında 
ovsun da vardır. İnsanlar səməni ov-
sunu ilə pis taleyi dəyişdirmək istəyər, 
buna sidqi-ürəkdən inanarmışlar.

 Səməni ovsununda oğul-qız sahi-
bi olmuş  qadın göyərdilmiş səmənini 
ilaxır çərşənbə günü uşağı olmayan, 
çilləyə düşmüş sayılan qadının başı 
üstə saxlayır. O, bulaqdan, çaydan 
gətirilmiş “çərşənbə suyu”ndan bu 
səməninin üstündən çilləli qadının 
üstünə axıdır.  Övlad sahibi olan  başqa 
bir qadın çilləlinin üstünə axıdılan bu 
suyu qayçı ilə doğraya-doğraya deyir: 

Arpa, buğda dənidi,
Göyərən səmənidi,
Kəsdim, gəlin, çilləni,
Övlad vermək dəmidi. 

Başqa bir variantda “A səmənini 
göyərdən, bu gəlini də göyərt” də 
deyərmişlər. Burada axıdılan suyu 
kişi başlanğıcı kimi götürürlər. 

Səməni nəziri adəti də bu günə 
kimi ötürülmüşdür. Qəlbində bir 
niyyəti olan adam qablara buğda 
töküb göyərtdirir, cücərtiləri əzib 
şirəsini çıxarır, şirəyə bir az su əlavə 
edib, iki-üç gün qaynadır, qoz-fındıq 
ləpəsi qatır, xonça sinilərinə töküb 
yayır. Bu xonçaları həyətdə qoyur, 
bütün gecəni dua edirlər.  Səhər 
həmin bişmişin dadına baxırlar. Əgər 
bu bişmiş şirin olursa, bu niyyətin 
qəbul olunduğu anlamına gəlir. 

Səmənidən halvanı da bu 
ayindəki kimi düzəldirlər. Səməni 
halvasına bəzən suhan halvası və ya 
İsfahan halvası da deyirlər. Ekoloji 
cəhətdən təmiz olan bu halva çox 
faydalıdır. 

İlaxır çərşənbələrlə bağlı adət-
ənənələr tarixən çox qədim və zəngin 
olmuş, lakin tədricən, zaman keçdikcə  
müasirləşən həyatın təsiri ilə unu-
dulmuş, bəziləri isə başqa bir forma 
almışdır. 

Səhər ORUCOVA, 
filologiya elmləri doktoru, 

professor, 
BDU-nun Azərbaycan 
şifahi xalq ədəbiyyatı 
kafedrasının müdiri

İlaxır çərşənbə –
Torpaq çərşənbəsi

Nəsimi rayonuna sığınmış köçkünlərə 
diqqət və qayğı daha da artmışdır
 � Bugünlərdə Azərbaycanın Birinci vitse-

prezidenti Mehriban Əliyevanın sədrliyi ilə qaçqın 
və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin 
müzakirəsinə həsr olunmuş müşavirədə söylənən 
mülahizələr Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətində 
keçirilən iclasda ətraflı müzakirə olunmuş, verilən 
tapşırıqların icrası ilə bağlı konkret tədbirlər 
müəyyənləşdirilmişdir.

 Müzakirəni  giriş sözü ilə 
açan Nəsimi RİH-in başçısı 
Asif Əsgərov qeyd etmişdir 
ki, Birinci vitse-prezident 
kimi ilk müşavirəsini ölkə 
həyatının ağrılı məsələsi olan 
qaçqın və məcburi köçkünlərin 
sosial çətinliklərinin aradan 
qaldırılması ilə bağlı növbəti 
vəzifələrin həllinə həsr edən 
Mehriban xanım Əliyeva 
özünün yüksələn xətlə davam  
edən humanist missiyasına sadiq 
qaldığını göstərdi. Ümummilli 
lider Heydər Əliyevin müəyyən 
etdiyi qaçqın və məcburi 
köçkünlərlə bağlı mükəmməl 
dövlət siyasətini uğurla davam 
etdirən Prezident İlham Əliyevin 
bu sahədəki genişmiqyaslı və 
davamlı fəaliyyətinin dünyada 
bir nümunə kimi qəbul edil-
diyini söyləyən rayon rəhbəri 
Heydər Əliyev Fondunun 
rəhbəri, Milli Məclisin depu-
tatı olaraq, Mehriban xanımın 

indiyədək bu sahədə də ölkə 
başçısının ən yaxın köməkçisi 
olduğunu vurğulamışdır.

Birinci vitse-preziden-
tin doğma yurd-yuvasından 
didərgin düşənlərin yaşayış 
şəraitinin və məşğulluğunun 
daha da yaxşılaşdırılması 
yönündə qarşıya qoydu-
ğu vəzifələr barədə ətraflı 
məlumat verən RİH başçısı 
daha sonra bildirmişdir ki, 
respublika müşavirəsində 
məcburi köçkünlərin yığcam 
məskunlaşdığı bölgələrin icra 
hakimiyyətlərinə verilən tapşı-
rıqların dürüstləşdirilməsi və ic-
rası ilə bağlı Nəsimi rayonunda 
da ötən bir neçə gündə operativ 
qrup yaradılmış, təxirəsalınmaz 
tədbirlər gerçəkləşdirilmişdir. 
Qazalı yerlərdə və ağır 
şəraitdə yaşayan, ilk növbədə 
köçürülməyə ehtiyacı olan 
ailələrin siyahısı tərtib edilmiş-
dir. Məşğuliyyətsiz  köçkünlər 

üçün müvafiq iş yerləri axtarıl-
mış, problemin həlli ilə bağlı 
müvafiq işlər aparılmışdır.

Müzakirələrdə çıxış edən 
xidmət sahələrinin rəhbərləri, 
işğal olunmuş bölgələrin 
rayonda məskunlaşmış əhalisi 
üzrə nümayəndələr Birinci 
vitse-prezidentin aktuallaşdır-
dığı problemin uğurlu həlli ilə 
bağlı mülahizə və təkliflərini 
söyləmişlər.

Məcburi köçkünlər adın-
dan danışanlar bildirmişlər 
ki, yurdundan perik düşən 
insanlara ölkəmizdə göstərilən 
dövlət qayğısına uyğun olaraq, 

paytaxtın Nəsimi rayonun-
da məskunlaşanların da ötən 
illərdə bir çox problemi yoluna 
qoyulmuşdur. Qeyd edilmişdir 
ki, ölkənin ikinci ali vəzifəli 
şəxsinin yeni missiyasına on-
ları himayədarlığa götürməklə 
başlaması, şübhəsiz, mövcud 
çətinliklərin də aradan qaldırıl-
masını təmin edəcəkdir. 

Müzakirələrin sonunda 
məcburi köçkünlərin yaşayış 
şəraitinin yaxşılaşdırılması və 
məşğulluğu ilə bağlı tapşırıqla-
rın icrasını əhatə edən tədbirlər 
müəyyənləşdirilmişdir.

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Səbail rayonu: Məcburi köçkünlərlə 
bağlı tapşırıqlar icra olunur

 � Azərbaycan Respublikasının Birinci  
vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın sədrliyi ilə 
keçirilmiş ilk müşavirədə qaçqınların və məcburi 
köçkünlərin problemlərinin həlli ilə bağlı onların 
məskunlaşdıqları  rayonların icra hakimiyyətlərinə 
verilmiş tapşırıqlar Səbail Rayon İcra Hakimiyyətində 
keçirilən toplantıda geniş müzakirə olunmuşdur.

Səbail RİH-in başçısı Eldar 
Əzizov rayon qurumlarının, 
işğal olunmuş bölgələrin icra 
hakimiyyətləri nümayəndələrinin 
və məcburi köçkünlərin 
təmsilçilərinin iştirakı ilə 
keçirilən  görüşü giriş sözü ilə 
açaraq  Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın 
sədrliyi ilə müşavirədə müzakirə 
olunan məsələlər, müəyyən 
edilən vəzifələr və tapşırıqlar 
barədə məlumat vermişdir. 
Rayon rəhbəri qeyd etmişdir ki, 
son illərdə doğma yerlərindən 
didərgin düşmüş soydaşlarımızın 
problemlərinin həlli ilə bağlı 
ölkə Prezidenti İlham Əliyev 
irimiqyaslı tədbirlər həyata keçir-
miş, onların sosial vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində 
məqsədyönlü proqram və 
layihələr icra olunmuşdur. 

Daha sonra bildirilmişdir ki, 

dərin intellekti, xoş məramı və 
nəcib əməlləri ilə  ölkə əhalisinin 
dərin sevgisini qazanan, çox-
saylı  beynəlxalq humanitar 
layihələrin müəllifi kimi dünya 
miqyasında layiqli nüfuz sahibi 
olan Heydər Əliyev Fondu-
nun rəhbəri, UNESCO-nun və 
ISESCO-nun xoşməramlı səfiri, 
Prezident İlham Əliyevin ən 
yaxın silahdaşı Mehriban xanım 
Əliyevanın çoxcəhətli missiyası 
ilə Azərbaycanın ikinci ali şəxsi 
səviyyəsinə yüksəlməsi hamıda 
məmnunluq və böyük ümidlər 
doğurmuşdur. Birinci vitse-
prezidentin ilk müşavirəsinin 
məhz məcburi köçkünlərin 
problemlərinin aradan qaldırıl-
ması məsələlərinə həsr olun-
ması bir daha sübut etdi ki, bu 
gün ölkədə dövlət siyasətinin 
önəmli istiqamətlərindən biri 
ehtiyacı olan insanlara kömək 

göstərilməsidir.
Məlumat verilmişdir ki, 

Səbail RİH-də yaradılan işçi 
qrup respublika müşavirəsində 
irəli sürülən məsələlərin 
icrası ilə bağlı qısa müddətdə 
məcburi köçkünlərin rayondakı 
məskunlaşma vəziyyətinə baxış 
keçirmiş, qəzalı və yararsız ya-
şayış yerləri müəyyən edilmişdir. 
Belə ünvanlarda yaşayanların 
şəraitinin yaxşılaşdırılması və 
digər məsələlərlə bağlı rayon 
xidmətlərinə müvafiq tapşı-
rıqlar verilmişdir.  Məcburi 
köçkünlərin işlə təmin olunması 
məqsədi ilə rayonun idarə və 
təşkilatlarında, şirkətlərdə, tikinti 
sahələrində 100-dən çox iş yeri 

müəyyənləşdirilmiş və seçim 
üçün müvəqqəti məskunlara 
təqdim olunmuşdur. 

Müşavirədə məcburi 
köçkünlərin müraciətlərinin həlli 
ilə bağlı konkret  tapşırıqlar ve-
rilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, bu 
işlər kampaniya xarakterli deyil, 
davamlı olacaq. 

Toplantıda çıxış edən 
məcburi köçkünlər onlara 
göstərilən diqqət və qayğıya 
görə Prezident İlham Əliyevə 
və Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevaya öz 
minnətdarlıqlarını bildirmişlər.     

T. AYDINOĞLU, 
“Xalq qəzeti”   

Beynəlxalq su həftəsi öz işinə başlayır

 � Bu gün Bakı şəhərində “Su nəinki həyat 
mənbəyidir, hətta həyatın özüdür” devizi altında birinci 
Bakı beynəlxalq su həftəsi öz işinə başlayır. 

BMT-nin “Davamlı 
İnkişaf Məqsədləri-2030” 
hədəflərindən biri olan “Təmiz 
su və sanitariya” hədəfini 
dəstəkləyən beynəlxalq su həftəsi 
çərçivəsində keçiriləcək tədbirlər 
qlobal miqyasda əsas çağırışlar-
dan sayılan insanların keyfiyyətli 
və davamlı olaraq sudan 
istifadəsinin təmin edilməsi, su 
çatışmazlığı ilə bağlı təhdidlərin 
aradan qaldırılması, ətraf mühit 
və iqlim dəyişiklikləri kimi 
məsələlərin ətraflı və çoxşaxəli 
müzakirəsi, çıxış yollarının 
müəyyənləşdirilməsi baxımından 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Xatırladaq ki, martın 18-dək 
davam edəcək Bakı beynəlxalq 

su həftəsi çərçivəsində Dün-
ya Su Şurası İdarə Heyətinin 
61-ci toplantısı, 8-ci Dünya 
Su Forumunun Beynəlxalq 
Aparıcı Komitəsinin 4-cü iclası 
keçiriləcək,  Şollar-Bakı su 
təchizatı qurğuları komplek-
sinin istismara verilməsinin 
100 illik yubileyi qeyd oluna-
caq. Su həftəsi çərçivəsində 
keçirilən tədbirlərə dünya-
nın 40-a yaxın ölkəsindən, 
beynəlxalq təşkilatlardan, işgüzar 
dairələrdən nümayəndələrin 
qatılması bu mötəbər tədbirə ma-
rağın yüksək olduğunu göstərir.

Həftə çərçivəsində Şollar-
Bakı Su Qurğuları Kompleksinin 
100 illiyi ilə əlaqədar “Azərsu” 

ASC və Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının birgə 
təşkilatçılığı ilə “Su ehtiyatları, 
hidrotexniki qurğular və ətraf 
mühit”  mövzusunda beynəlxalq 
elmi-praktiki konfrans 
keçiriləcək. Konfransda “Şollar 
su kəməri – dayanıqlı və etibarlı 
su təchizatı sistemi”, “Qədim 
tarixi su qurğuları”, “Müasir 
su təchizatı sistemləri: inkişaf, 
innovasiya və nailiyyətlər”, 
“İqlim dəyişikliyi, ətraf mühit və 
su təhlükəsizliyi” mövzularında 
sessiyalar təşkil ediləcək.

Yubiley tədbirləri 
çərçivəsində, həmçinin Şollar-
Bakı su qurğuları kompleksi 
barədə foto və rəsm sərgiləri 
keçiriləcək, “Azərsu” ASC və 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinin İnki-

şafına Dövlət Dəstəyi Fondunun 
birgə təşkil etdiyi “Şollar-Bakı 
su qurğuları kompleksi - 100 il: 
əbədi həyat mənbəyi” mövzu-
sunda fərdi jurnalist yazıları 
müsabiqəsinin nəticələri açıqla-
nacaq. 

Həftə müddətində xarici 
qonaqların Şollar su mənbəyinə, 
Ceyranbatan Ultrasüzgəcli 
Sutəmizləyici Qurğular 
Kompleksinə və Heydər Əliyev 
Mərkəzinə səfərləri təşkil 
olunacaq. Həftənin sonuncu 
günü, martın 18-də Ceyranbatan 
Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici 
Qurğular Kompleksi ərazisində 
xarici qonaqların iştirakı ilə 
ağacəkmə aksiyası keçiriləcək. 

Birinci Bakı beynəlxalq 
su həftəsi Azərbaycan xalqının 
milli bayramlarından olan və  
UNESCO-nun Qeyri-Maddi 
Mədəni İrs Siyahısına daxil edil-
miş Novruz bayramı ərəfəsinə 
təsadüf etdiyindən ölkəmizə 
gələn qonaqlar Azərbaycan milli 
mədəniyyətinin nümunələri ilə 
yaxından tanış olmaq imkanı da 
qazanacaqlar.

Mirbağır YAQUBZADƏ, 
“Xalq qəzeti”

ABŞ-ın Silikon Vadisinin investorları UNEC-də

 � ABŞ-ın Silikon Vadisində yerləşən “Global 
Catalyst Partners” (GCP) şirkətinin sədri, vençur 
kapitalı sərmayədarı Kamran Elahianın rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti UNEC-də olub. 

Rektor, professor Ədalət 
Muradov qonaqlara dünya 
səviyyəli universitetlər sıra-
sında yer almaq niyyətində 
olan UNEC-də həyata 
keçirilən layihələr, beynəlxalq 

əməkdaşlıq imkanlarından 
danışıb. UNEC-də yaradılan 
İnnovativ Biznes İnkubator 
barədə məlumat verib.

İnnovasiyanın İKT-də 
tətbiqi sahəsində Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil 
Nazirliyi ilə ortaq proqram 
əsasında ölkəmizdə səfərdə 
olduğunu bildirən vençur 
kapitalı sərmayədarı Kamran 
Elahian UNEC-də yaradılan 
İnnovativ Biznes İnkubato-
run yaradılmasını müsbət 
dəyərləndirib. Görüşdə 
beynəlxalq ekspertlərin 
UNEC-ə cəlb edilməsi, birgə 
tədbirlərin keçirilməsi, təcrübə 
mübadiləsinin aparılması, 
burada reallaşdırılan startap 
layihələrinin beynəlxalq çıxış-
lar əldə etməsi üçün dəstəyin 
göstərilməsi, o cümlədən 
tələbələrin Silikon Vadisinə 
turlarının təşkili barədə fikir 
mübadiləsi aparılıb.

UNEC tələbələri ilə 
görüşdə isə Kamran Elahian 
startapları dayanıqlı biznesə 
çevirməyin yollarından da-
nışıb, investorları startaplara 
necə cəlb etməyin sirlərini 

açıqlayıb. Eyni zamanda, hansı 
ideyaların daha uğurlu startap 
ola biləcəyindən və inkubator 
mentorlarının fəaliyyətindən 
söz açıb.

Görüşdə UNEC-in 
İnnovativ Biznes İnkuba-
torunda fəaliyyət göstərən 
tələbə-startapçılar öz layihələri 
barədə məlumat verib, iş 
prosesində qarşılaşdıqları 
problemləri açıqlayıblar. 
Sərmayədar Kamran Elahi-
an UNEC-də reallaşdırılan 
startap layihələrinə dəstək 
göstərəcəyini ifadə edib. 
Startapların real şirkətlərə 
çevrilməsi və vençur kapita-
lının bu sahəyə cəlb edilməsi 
imkanları barədə məlumat 
verib.

Sonda UNEC tələbələrinin 
sualları cavablandırılıb.

Elnarə ÖMƏROVA


