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Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin

 “Analitik Ekspertiza Mərkəzi”  
Publik Hüquqi Şəxsi

 dəftərxana və təsərrüfat mallarının satın alınması 
maddəsi üzrə kotirovka sorğusu elan edir

Sorğuda iştirak etmək istəyənlər Bakı şəhəri, Cəfər 
 Cabbarlı küçəsi 34 nömrəli ünvana müraciət edə bilərlər.

Sənədlərin qəbulu  27  yanvar  2020-ci  il saat  9.30-a 
kimidir.

Əlaqələndirici şəxs – V.Xəlilov,  
əlaqə nömrəsi- 012-596-05-20.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin

 “Analitik Ekspertiza Mərkəzi”  
Publik Hüquqi Şəxsi 

qeyri - maddi aktivlərin satın alınması 
maddəsi üzrə kotirovka sorğusu elan edir 

Sorğuda iştirak etmək istəyənlər Bakı şəhəri, Cəfər 
 Cabbarlı küçəsi 34 nömrəli ünvana müraciət edə bilərlər.

Sənədlərin qəbulu 27 yanvar 2020-ci il saat 9.30-a kimidir.
Əlaqələndirici şəxs – V.Xəlilov,əlaqə 

nömrəsi-012-596-05-20.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

“Analitik Ekspertiza Mərkəzi”  
Publik Hüquqi Şəxsi 

kartriclərin təmiri və doldurulmasının satın alınması  
maddəsi üzrə kotirovka sorğusu elan edir 

Sorğuda iştirak etmək istəyənlər Bakı şəhəri, Cəfər 
 Cabbarlı küçəsi 34 nömrəli ünvana müraciət edə bilərlər.

Sənədlərin qəbulu 27 yanvar 2020-ci il saat 9.30-a kimidir.
Əlaqələndirici şəxs – V.Xəlilov,  

əlaqə nömrəsi- 012-596-05-20.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

“Analitik Ekspertiza Mərkəzi”  
Publik Hüquqi Şəxsi 

mətbəə mallarının satın alınması maddəsi 
üzrə kotirovka sorğusu elan edir

 Sorğuda iştirak etmək istəyənlər Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı 
küçəsi 34 nömrəli ünvana müraciət edə bilərlər.

Sənədlərin qəbulu 27 yanvar 2020-ci il saat  9.30-a kimidir.
Əlaqələndirici şəxs – V.Xəlilov, əlaqə nömrəsi- 012-596-05-20.

B I L D I R I Ş
“Xalq qəzeti”nin 28 dekabr 2019-cu il tarixli 

nömrəsində  Nəqliyyat,  Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar Nazirliyi “Azintelecom” MMC-nin rəqəmsal özünə 
xidmət platformasının qurulması xidmətlərinin satın 
alınması üçün dərc edilmiş  tenderində  ilkin sənədlərin 
təqdimatı tarixi 29 yanvar 2020-ci il saat 15.00-a, ten-
der təkliflərinin son təqdimatı tarixi  isə 6 fevral 2020-ci 
il saat 15.00-a qədər  uzadılmışdır.  Tender təkliflərinin 
açılışı  7 fevral 2020-ci il saat 15.00-da portal vasitəsilə 
olacaqdır.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin

 “Analitik Ekspertiza Mərkəzi”  
Publik Hüquqi Şəxsi 

mebel avadanlıqlarının satın alınması 
maddəsi üzrə kotirovka sorğusu elan edir
 Sorğuda iştirak etmək istəyənlər Bakı şəhəri, Cəfər 

 Cabbarlı küçəsi 34 nömrəli ünvana müraciət edə bilərlər.
Sənədlərin qəbulu 27 yanvar 2020-ci il saat 9.30-a kimidir.
Əlaqələndirici şəxs – V.Xəlilov,   

əlaqə nömrəsi- 012-596-05-20.

Onun sözlərinə görə, il ərzində 
qoruğun əsas fəaliyyəti – abidələrin 
mühafizəsi, təbliği, elmi tədqiqat 
işlərinin aparılması, xidmət 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, işin 
beynəlxalq standartların tələblərinə 
uyğun qurulması kimi istiqamətlərdə 
bir sıra mühüm tədbirlər həyata 
keçirilib. Qoruqda Azərbaycan 
xalqının yaşatdığı və təbliğ etdi-
yi bəşəri ideyaların, milli-mənəvi 
və dünyəvi dəyərlərin, əlamətdar 
günlərin, hadisələrin qeyd olunma-
sı və təbliği istiqamətində çoxsaylı 
tədbirlər keçirilib. Ötən il UNESKO-
nun Dünya İrs Komitəsinin 43-cü 
sessiyası çərçivəsində “Dünya 
irsi. Gənc Peşəkarlar Forumu”nun 
üçüncü iş günü qoruqda davam 
etdirilib. Bundan əlavə, əlamətdar 
tarixi günlərlə bağlı müxtəlif tədbirlər, 
sərgilər və “açıq qapı” günləri təşkil 
olunub. İl ərzində təbiətə qayğı da 
diqqət mərkəzində olub. “Bu yaz özün 
bir təbiət yarat” devizi altında yaz 
ağacəkmə kampaniyası çərçivəsində 
minlərlə ağac əkilib.

Direktor deyib ki, Qobustan qoru-
ğu il ərzində ölkəmizə səfər edən bir 
sıra mötəbər ali qonaqların da ən çox 
ziyarət etdiyi məkanlar sırasında olub: 
“Qoruğun qonağı olmuş UNESKO-
nun baş direktoru xanım Odre 
Azuleyin Dünya İrs Komitəsinin 43-cü 

sessiyasının keçirilməsi ilə bağlı 
Azərbaycan Respublikası hökumətinə 
ünvanladığı təşəkkür məktubundakı 
“Mən şəxsən Qobustanın timsalın-
da Azərbaycanın zəngin mədəni 
irsini kəşf etməkdən, Azərbaycan 
hökumətinin və Mədəniyyət Nazirli-
yinin bu məkanın qorunub saxlanıl-
masında, təbliğində nümayiş etdirdiyi 
səylərə şahidlik etməkdən xüsusilə 
məmnun oldum” sözləri fəaliyyətimizə 
verilən yüksək dəyərdir”.

Vüqar İsayev vurğulayıb ki, 
Qobustan qoruğu 2019-cu ildə 
elmi-tədqiqat müəssisəsi kimi də 
fəaliyyətini davam etdirib. Qoruq 
əməkdaşlarından ibarət tədqiqat qru-
pu AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya 
İnstitutunun mütəxəssisləri ilə birlikdə 
Böyükdaş dağının aşağı səkisində 
Orta əsrlərə aid qışlaq yeri və Tunc 
dövrünə aid dini ibadət yeri olduğu 
güman edilən ərazidə arxeoloji qazın-
tılar aparıb. Bundan başqa, qoruqda 
qayaüstü təsvirlərin yeni metodlarla 
qeydiyyatı layihəsinin uğurlu nəticələri 
beynəlxalq elmi ictimaiyyətin diqqət 
mərkəzində olub. 

Ötən il, həmçinin Portuqaliyanın 
UNESKO-nun Dünya İrs Siyahısına 
daxil edilmiş Foz Koanın qayaüstü 
təsvirlərindən bəhs edən “Avro-
panı qayaüstü incəsənətlə gəzək” 
adlı sərginin Qobustan qoruğunda, 

Qobustan abidələrindən bəhs edən 
sərginin isə Foz Koa qoruğunun 
muzeyində nümayişi, eləcə də qoruq 
əməkdaşlarının İspaniyanın “La 
Valltorta” muzeyi və “Al Barrakin Rio 
Martin” Milli Parkına işgüzar səfəri 
beynəlxalq əməkdaşlığa və təcrübə 
mübadiləsinə töhfə olub. Avropa 
Qayaüstü İncəsənət Təşkilatının 
tamhüquqlu üzvü olması Qobustan 
qoruğunun bu qurum çərçivəsində 
dünyanın müvafiq qoruq və muzeyləri 
ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələri 
qurmasını daha da asanlaşdırır.

Ziyarətçilərə göstərilən xidmət 
səviyyəsinin artırılmasının əsas 
məsələlərdən olduğunu deyən Vüqar 
İsayev qeyd edib ki, qoruq ərazisində 
yeni layihələrdən olan atla ekskursiya 
marşrutunun təşkili məqsədilə işlər 
davam etdirilir. Qobustan abidələrinə 
safari turlarının təşkili də maraqla 
qarşılanacaq layihələrdən biridir. Bu 
layihənin həyata keçirilməsi üçün bir 
ədəd elektromobil, bir ədəd kvad-

rosikl alınıb. Bu il həmin nəqliyyat 
vasitələrinin sayının artırılması və 
safari turlarının genişləndirilməsi 
nəzərdə tutulur.

2019-cu il Qobustan qoruğu 
üçün daha bir əlamətdar hadisə ilə 
– Qobustan qayaüstü rəsmlərinin 
İSESKO tərəfindən İslam dünyası irsi 
siyahısına daxil edilməsi ilə yadda 
qalıb. “Bu mötəbər hadisə il ərzində 
Qobustan qoruğunda görülən işlərə 
böyük töhfə olmaqla bərabər qarşı-
mızda yeni vəzifə və öhdəliklər qoyur. 
Qobustan abidələrinin qorunması və 
beynəlxalq müstəvidə təbliği, qoruq-
da aparılan elmi-tədqiqat işlərinin 
genişləndirilməsi, yeni layihələrin 
təşkili, habelə abidələrin qorunması 
və təbliği istiqamətində işlər davam 
etdiriləcək”, – deyə Vüqar İsayev 
bildirib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

 “Ötən il Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğu üçün 
əlamətdar hadisələrlə yadda qalıb. Il ərzində qoruq 130 
minə yaxın ziyarətçini qəbul etməklə əvvəlki illərdəki 
göstəricilərini xeyli üstələyib”. Bu sözləri Qobustan Milli 
Tarix-Bədii Qoruğunun direktoru Vüqar Isayev qoruğun 
2019-cu ildəki fəaliyyəti barədə açıqlamasında deyib.

Beynəlxalq elmi ictimaiyyətin Qobustana marağı artır

Atlantida adasını indi 
harada axtarmırlar: Atlantik 
okeanında, Cənubi Ameri-
kada, Kiçik Asiyada, Şimal 
dənizində, hətta Antarktida da. 
Lakin harada ki, onu “tapırlar”, 
məlum olur ki, həmin tapıntı 
Əflatunun təsvirlərinə uyğun 
gəlmir. 

Bəli, böyük filosofun 
göstərdiyi koordinatların 
köməyi ilə bu sirli torpağın 
yerini hələ ki, aşkar etmək 
müyəssər olmur. Əflatun 
xoşbəxt Atlantidanın başında 
çatlayan dəhşətli fəlakətin 9 
min əvvəl baş verdiyini (bizim 
eradan əvvəl X minilliyin 
ortalarında -red.) göstərib. O, 
elə beləcə də yazıb: “Atlantida 
suyun altına bir dəhşətli gün 
və bir dəhşətli gecə ərzində 
çökdü”. 

Antik yunan filosofu At-
lantidanı elə məharətlə təsvir 
edib ki, sanki adanın zəngin 
şəhərlərini, mərmər sarayla-
rını, möhtəşəm məbədlərini, 
şəhəri dövrəyə alan kanal-
ları, sayı-hesabı olmayan 
çoxgöyərtəli gəmiləri öz gözləri 
ilə görüb. O yazır ki, “güclü və 
müdrik atlantlar dəniz allahı 
Poseydonun nəslindəndir. 
Atlantidakı “Dənizlər allahı”nın 
məbədi qızıl və gümüşdən, 
eləcə də sinklə misin qarışığı 
olan orixalkdan idi. Poseydon 
və onun gözəl arvadı Kley-
tonun şərəfinə ucaldılmış 
digər bir məbədin də divarları 
qızıldan idi”. 

Əflatunun sözlərinə görə, 
atlantidalı kişilərin silahları, 
bir qayda olaraq, gümüşdən 
olurdu, şəhərdə minlərlə döyüş 
arabaları vardı. Atlantiyalılar 
mis və gümüş hasil və emal 
etməyi yaxşı bacarırdılar. 
Sakinlər at sürmək yarışların-
da əylənməyi çox xoşlayırdılar. 
Adada çoxlu qaynar və soyuq 
su mənbələri vardı. Atlantida 
inkişaf etmiş ticarət mərkəzi 
idi, tacirlər incə keramik qab-
lar, çeşidli ədviyyat daşıyan 
gəmilərlə daim zəngin Atlanti-
danın limanlarına tələsirdilər. 
Adada sakinləri içməli su 
ilə təchiz etmək üçün çay-
ların məcraları süni olaraq 
dəyişdirilmişdi. 

Böyük Atlantida sivilizasi-
yasının nailiyyətləri arasında 

elə şeylər var ki, bugünkü oxu-
cu üçün sadəcə fantastik təsir 
bağışlayır. Məsələn, atlantida-
lılar guya telepat idilər, güclü 
magiya və ovsunçuluq bacarı-
ğına malik idilər, “üçüncü göz 
vasitəsi ilə” iri, hətta nəhəng 
əşyaları hərəkətə gətirib 
yerlərini dəyişdirə bilirdilər. 
“Üçüncü göz” deyiləndə nə 
başa düşülür, hələlik sirr 
 olaraq qalır. 

Məşhur tədqiqatçı Yele-
na Blavatskaya şübhə etmir 
ki, Misirdəki məşhur Heops 
ehramları məhz atlantların 
dərin bilikləri sayəsində ərsəyə 
gəlib. Bütün bu yazılanlara 
baxmayaraq, bir çox alimlər 
bu əfsanəvi adanın mövcud 
olmasına şübhə ilə yanaşır-
lar. Axı, Əflatunun Atlantida 
barədə qeydlərindən başqa 
qədim mənbələrdə bu barədə 
məlumatlara rast gəlinmir. 

Əflatunun özü də Atlan-
tida haqqında hekayətini 
Qədim Yunanıstanın “Yeddi 
müdrik”indən biri sayılan 
Solona istinadən yazıb. 
Solon isə, öz növbəsində bu 
hekayəti Misirdə Günəş ana 
və kəhkəşan ilahəsi sayılan 
Neyt məbədində xidmət edən 
bir kahinin dilindən eşitdiyini 
qeyd edib. Kahin hekayətin 
dürüstlüyünə əmin etmək 
üçün məbədin divarındakı sirli 
mozaikanı göstərib. 

Bütün bunlar Atlantida 
adasının mövcud olduğunu 
sübut etmək üçün kifayət 
edirmi? Birmənalı cavab 
vermək çətindir. Hər halda 
bütün şübhələrə rəğmən, 

Atlantidanın mövcud olmasına 
olan inam hələ də yaşayır. Bu 
mövzuda 5 minə qədər elmi 
və bədii mənbənin olması da 
Atlantidaya marağın azalmadı-
ğına dəlalət edir. 

Atlantidanın mövcud oldu-
ğu yerlər barədə hipotezlərin 
sayı-hesabı yoxdur. Əflatunun 
movcudluğuna tamamilə əmin 
olduğu Atlantidanı dünyanın 
hər yerində, hətta Sibir və Bra-
ziliya kimi ekzotik ərazilərdə də 
axtarırlar. Yeri gəlmişkən, dahi 
filosofun hekayətinə az-çox 
dərəcədə uyğun gələn başqa 
versiyalar da var. 

Bir çox tədqiqatçılar bu 
qənaətdədirlər ki, Əflatun At-
lantida adı altında Malta ada-
sını təsvir edib. Qeyb olmuş 
adanı Balear və Kanar adaları 
rayonunda da axtaranlar olub. 
Belə bir fikir də var ki, Atlantida 
Böyük Britaniyada və İrlandiya 
ərazisində yerləşib, buzlaqların 

əriməsi nəticəsində suların 
altında qalıb. Bu, hazırda ən 
geniş yayılan versiyalardan 
biridir. 

Əflatun böyük ehtimalla, 
Atlantida deyərkən daha çox 
Krit adasını nəzərdə tutub. Bu 
versiyanın qızğın tərəfdarları 
arasında görkəmli fransalı 
tədqiqatçı Jak İv Kusto da var. 
Bəlli olduğu kimi, bizim eradan 
2600-1450 il əvvəl Kritdə və 
ətraf adalarda Minoy sivilizasi-
yası mövcud olub. 

Minoylular bacarıqlı 
inşaatçılar və mahir dənizçilər 
olublar. Onların arasından 
bir çox görkəmli rəssam və 
heykəltaraşlar çıxıb. Minoylular 
ən müxtəlif sahələrdə geniş 
biliklərə sahib idilər. Təsəvvür 
edin ki, Minoy sakinləri hələ o 
dövrdə küçələrdə su boruları 
çəkərək içməli su təchizatı 
sistemi qura bilmişdilər. 

Təəssüf ki, Minoy vulkan 
püskürməsinin qurbanı olub. 
Vulkan Santorini adasının 
dağılmasına səbəb olub. 
Nəticədə, dənizdə yaranan 
güclü sunami Kritdə və ətraf 
adalarda həyatı məhv edib. 

Lakin Krit versiyası ilə 
də hamı razı deyil. Onların 
fikrincə, Krit fəlakəti zaman 
etibarı ilə uyğun gəlmir. Bir 
sözlə, bir böyük Allah bilir 
ki, kim haqlıdır. Fakt budur 
ki, atlantların qeyb olmuş 
sivilizasiyası entuziastları hələ 
də cəlb edir. Bu istiqamətdə 
təhqiqatlar, yəqin ki, Atlantida 
adasının tapılmasına qədər 
davam edəcək.

Məsaim ABDULLAYEV, 
“Xalq qəzeti” 

Antik dünyanın sirləri
Atlantida - qeyb olmuş ada?!

Şərqdə Əflatun kimi tanınan böyük yunan 
filosofu Platon süjetini dialoq şəklində qurduğu 
“Timey” və “Kritiy” əsərlərində əfsanəvi Atlantida 
adası haqqında geniş məlumat verib. Dənizin dibinə 
çökmüş bu əfsanəvi ada barədə mübahisələr, bir-
birini təkzib edən versiya və mülahizələr artıq iki 
min ildən çoxdur ki, bitib-tükənmək bilmir... 

Sumqayıt Dövlət Universitetində ənənəvi “Açıq qapı” 

Universitetin humanitar məsələlər 
üzrə prorektoru, dosent Ramiz 
Hüseynov tədbirdə imtahan ses-
siyasında obyektivliyin, şəffaflığın 
təmin olunması ilə bağlı aparılan 
məqsədyönlü tədbirlər haqqında 
geniş məlumat verib. Bildirib ki, imta-
hanlar bir qayda olaraq yazılı şəkildə 
aparılır. Tələbələrin yazılı sənədləri 
imtahan başa çatdıqdan sonra 
kodlaşdırılır, yoxlanılması üçün dəvət 
edilən müəllimlərə təhvil verilir. 

Sessiyanın gedişində yarana 
biləcək narazılıqların araşdırılması 
və aradan qaldırılması məqsədilə 
imtahan qərargahı və “Qaynar xətt” 
fəaliyyət göstərir. İmtahan keçirilən 
tədris binalarında “Müraciət və 
təkliflər” qutuları yerləşdirilib. İm-
tahanların gedişi auditoriyalarda 
quraşdırılan kameralar vasitəsilə də 
izlənilir, koordinatorlar tərəfindən 
nəzarət olunur. 

İmtahanların nəticələri barədə 
şikayətlərə baxmaq və aşkar edilən 
çatışmazlıqları aradan qaldırmaq 
məqsədilə qərargahın nəzdində apell-
yasiya komissiyası da yaradılıb. Ko-
missiya istənilən məsələ ilə əlaqədar 
tələbələrin şikayətlərini qəbul edir və 

əsaslıdırsa, aradan qaldırır. 
Prorektor onu da diqqətə çatdırıb 

ki, imtahanların bu üsulla aparılması 
tam obyektivliyin təmin olunmasına 
xidmət edir. 

Sessiyanın obyektiv və qaydalara 
uyğun təşkilinə kömək məqsədilə 
universitetdə fəaliyyət göstərən 
Tələbə Gənclər Təşkilatı və Tələbə 
Elmi Cəmiyyətinin üzvləri fəal iştirak 
edirlər. Həmçinin ictimaiyyət və KİV 
nümayəndələri, valideynlər üçün 
vaxtaşırı “Açıq qapı” günü təşkil olu-
nur. Universitetin nəzdindəki Texniki 
Kollecdə də imtahanlar eyni qaydada 
həyata keçirilir.

“Açıq qapı” günündə Tədris 
Metodik Mərkəzin direktoru Faiq 
Şirinov imtahan sessiyasının möv-
cud qaydalara uyğun təşkil edilməsi 
haqqında məlumat verib. Bildirib ki, 
imtahanların obyektiv, ədalətli və 
şəffaf keçirilməsini reallaşdırmaq, 
qiymətləndirmədə biliyi yeganə meyar 
götürmək əsas iş prinsipidir.

Tədris Metodik Mərkəzin direkto-
ru daha sonra deyib: “ Əvvəlcə yazı 
işləri müvafiq olaraq kodlaşdırılır, 
sonra tələbənin şəxsi məlumatları 
olan hissə kəsilərək ayrılır. Bundan 

sonra müəllim yoxlamaya başlayır. 
Yoxlama başa çatdıqdan sonra cavab 
vərəqələri ilə kəsilmiş hissə müva-
fiq kod ardıcıllığı ilə uyğunlaşdırılır, 
tələbənin balı ümumi bal vərəqinə 
yazılaraq yekun qiymət çıxarılır. 
Diqqət tələb edən bu prosesin tətbiqi 
olduqca zəruridir. Çünki bu halda im-
tahan müəllimi hansı tələbənin cava-
bını yoxladığını bilmir, bu da prosesə 
subyektiv yanaşmanı aradan qaldırır 
və daha obyektiv qiymətləndirmənin  
aparılması ilə nəticələnir”.  

Sonra universitetin rəhbərliyi, 
valideynlər və KİV nümayəndələri 
ayrı-ayrı auditoriyalarda imtahan pro-
sesini müşahidə ediblər, tələbələrin 
imtahanların gedişinə münasibətləri 
ilə maraqlanıblar.  

Müşahidəçilər imtahanların 
müşahidə kameraları quraşdırılan 
xüsusi auditoriyalarda keçirilməsini, 
bununla yanaşı, hər auditoriyada 
müəllim-əlaqələndiricilərin nəzarət 
etmələrini, imtahan prosesində baş 
verə biləcək mənfi halların qarşısı-
nın alınması üçün lazımi tədbirlərin 
görülməsini yüksək dəyərləndiriblər. 

Sözügedən prosesin müşahidəsi 
zamanı bir qrup tələbə ictimai şuranın 
üzvləri ilə imtahan təəssüratlarını 
bölüşərək, yaradılan şəraitdən və im-
tahanların gedişindən razı qaldıqlarını 
diqqətə çatdırıblar.  

Rövşən ATAKIŞIYEV,  
“Xalq qəzeti”

Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektorluğu yanında ictimai 
nəzarət və məsləhət şurasının üzvləri, valideynlər və KIV 
nümayəndələrinin iştirakı ilə 2019–2020-ci tədris ilinin 

payız semestrinin imtahan sessiyasına dair ənənəvi “Açıq qapı” 
günü keçirilib.
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