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Həqiqət xatirinə deyim ki, 
Dağlıq Qarbağ probleminin qay-
naqları, səbəbləri və nəticələri 
ilə bağlı tədricən xeyli əsər 
yazıldı. Lakin sovet dövründən 
ermənilərin açıq-gizli şəkildə 
çap etdirdiyi yalan və uydurma 
dolu müxtəlif səpkili yazıları 
kifayət qədər cavablandırmaq 
üçün tarixçi alimlərimiz bundan 
sonra da çox iş görməlidirlər. 
Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyasının prezidenti, akademik 
Ramiz Mehdiyevin Qarabağ tarixi, 
eləcə də erməni ekstremizmi ilə 
bağlı silsilə əsərləri isə bu yöndə 
ciddi tədqiqatlar üçün mayak rolu 
oynayır. 

 Geniş bilik və dərin təfəkkür 
sahibi, zəngin idarəçilik təcrübəsi 
olan alimin bu mövzuda qələmə 
aldığı əsərlərdən sonuncu-
su olan “Tariximizin xanlıqlar 
dövrünün siyasi irsi sənədlər 
işığında” kitabı erməni separatçı-
millətçilərinin ədalətsiz iddialarını 
və Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı hərbi təcavüzünün saxta 
ideoloji əsaslarını alt-üst etmək 
baxımından son dərəcə önəmli 
bir mənbədir.

 Akademik Ramiz Mehdiye-
vin milli tariximizin mürəkkəb və 
gərgin hadisələrlə zəngin xan-
lıqlar dövrünə dair qaynaqlara 
müraciət etməsi indiyə qədər ta-
rixşünaslığımızda həllini gözləyən 
qaranlıq məsələlərə aydınlıq 
gətirmək, ağ-qara ləkələri aradan 
qaldırmaq baxımından olduqca 
aktualdır. Topluda xanlıqlar dövrü-
nün ictimai-siyasi və etnik-mədəni 
proseslərinə bir çox aspektdən 
obyektiv elmi şərh verilmiş, tarixə 
münasibətdə erməni saxtakarlığı 
problemi xüsusi hədəfə alınmış-
dır. Bu dəyərli əsər tarixə qey-
ri-ciddi münasibəti dəyişməklə 
bərabər, ondan ibrət dərsi almaq, 
dostu düşməndən seçmək, 
gələcəyin doğru yolunu düzgün 
müəyyənləşdirmək üçün aydın 
yol xəritəsidir. 

22 orijinal sənəddən ibarət 
toplu xanlıqlar dövrünün dərin 
siyasi təhlilini verən, önəmli fakt 
və hadisələrin tarixi mahiyyətini 
şərh edən misilsiz elmi mənbədir. 
Bu toplu tarixşünaslığımızda ciddi 
elmi mübahisələrə səbəb olan 
bir sıra mühüm problemə düzgün 
münasibəti, qaranlıq məsələlərin 
izahının tutarlı əsaslarını 
dövriyyəyə gətirib. Burada 
Azərbaycan tarixinin xanlıqlar 
dövrünün bütün həyatı siyasi 
və tarixi baxımdan, müqayisəli 
şəkildə təhlil edilir. Xanlıqlar döv-
rü Azərbaycan dövlətçiliyinin və 
xalqının tarixi taleyində mühüm 
mərhələlərdən biridir. Bu tarixi 
dövr Azərbaycanda böyük bir 
dövlətçilik ənənəsinin dağıldığı, 
mərkəzləşmiş iri dövlətin xırda 
yerli idarəçilik vahidlərinə parça-
landığı və iki imperiya arasında 
bölündüyü dövrdür. 

Tarixçilərin əsas missiyası 
keçmişi olduğu kimi yazmaqdır. 
Bu baxımdan “Tariximizin xanlıq-
lar dövrünün siyasi irsi sənədlər 
işığında” toplusu tarixşünaslığı-
mızda ciddi bir boşluğu doldurma-
ğa xidmət edir. Toplu Azərbaycan 
tarixinin yeni dövrünə dair 
müxtəlif aspektlərdə problemlərin 
şərhinə, xüsusilə xanlıqların 
siyasi, iqtisadi və sosial tarixinə, 
Azərbaycan dövlətçiliyinin və 
Azərbaycan xalqının təşəkkül 
edib formalaşmasına dair çoxyön-
lü tədqiqatlara istiqamət vermək 
baxımından da gərəklidir.

Xanlıqlar dövrünə qədər 
ermənilərin Səfəvi dövləti əleyhinə 
xristian katalikosluğuna casusluq 
etməsi, sonrakı dövrdə Avropa 
və Rusiyadakı havadarıarının 
fəal dəstəyi ilə saxta “Erməni 
məsələsi”nin ortaya atılması, 
Azərbaycan torpaqlarında erməni 
dövləti yaradılması cəhdləri, 
nəhayət, ermənilərin İran və 
Anadoludan kütləvi surətdə tarixi 
ərazilərimizə köçürülmələri və 
millətçi-separatçı fəaliyətləri ki-

tabda toplanmış tarixi sənədlərdə 
təkzibolunmaz dəlillərin fonunda 
bir daha açıq-aydın görünür. Aka-
demik Ramiz Mehdiyev bu barədə 
yazır: “Ermənilərin Türkmənçay 
və Ədirnə müqavilələri əsasında 
Azərbaycan ərazilərinə 
köçürülməsi, burada ayrıca erməni 
vilayətinin təşkili, xalqımızın bütün 
dövlətçilik, suverenlik atributla-
rının tədricən məhvi adı çəkilən 

sazişlərdən sonra üzləşdiyimiz 
faciələrin yalnız bir neçəsidir”.

Akademik bu problemin hara-
dan qaynaqlandığını şərh etmək 
üçün bir sıra tarixi sənədlərə 
müraciət edir, onların mahiyyətini 
açıqlayır: “Bəli, heç kəs inkar 
edə bilməz ki, xalqımızın ba-
şına gətirilən faciələr çarizmin 
qəddar və qanlı mahiyyətindən, 
müstəmləkəçi xislətindən, 
ənənəvi türk düşmənçiliyindən 
qaynaqlanırdı. Buraya tərəddüd 
etmədən türklərə qarşı tarixən 
bütün varlığı ilə sonsuz kin 
bəsləyən və onu ilk fürsətdə 
ortaya qoyan erməni millətçiliyi 
amilini də əlavə etmək lazımdır. 
Azərbaycanın siyasi tarixini bir 
qədər diqqətlə oxumaq kifayət 
edər ki, erməni amilinin Qaf-
qaz Albaniyasından indiyədək 
ölkəmizi qəsb edən bütün 
yadelli müstəmləkəçilərin əlində 
Vətənimizə qarşı qisas, cəza 
və intriqa aləti rolunu oynadı-
ğına konkret faktlar əsasında 

əmin olaq”. Göründüyü kimi, 
bu həqiqəti bilmədən həmin 
proseslərin mahiyyətini sonadək 
anlamaq mümkün deyil.

Akademik topluda tarixi 
faciələrimizə səbəb olan bir sıra 
amillərə də aydınlıq gətirilir: 
“Ancaq vurğulanan amillərin 
heç biri Azərbaycan xanlarının 
xalqın gələcək taleyinə etinasız 
münasibətinə, sərhəd tanımayan 
yersiz siyasi iddialarına, mənəm-
mənəmliyinə bəraət qazandırmaq 
gücündə olmadığı kimi, onların 
üzərindəki tarixi məsuliyyəti də 
təmizləyə bilməz”. 

Alim bu böyük bəlanın 
nəticələrini, onun vaxtilə qar-
şısının alınmasının mümkün-
lüyünü və düzgün çıxış yolunu 
diqqətə çatdıraraq vurğulayır 
ki, Azərbaycan xanları vaxtilə 
birləşib ümumi düşmənə qar-

şı vahid cəbhədən çıxış edə 
bilsəydilər, şübhəsiz, torpaqları-
mızın bu qədər asanlıqla işğalı 
da mümkün olmayacaqdı. Eləcə 
də ermənilərin vətənimizə kütləvi 
şəkildə köçürülməsi və gələcəkdə 
Azərbaycan torpaqlarında erməni 
dövlətinin yaradılması perspektiv-
siz olacaqdı.

Kitabda Azərbaycan dövlətinin 
ağrılı probleminə çevrilən 
Ermənistan--Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin hələ də 
davam etməsinin kökü, səbəbi, 
nəticəsi konkret şəkildə şərh 
edilərək göstərilir ki, əgər xan-
ların özbaşınalığı və separatçı 
davranışları Şimali Azərbaycanın 
çarizm tərəfindən işğalı və 
1828-ci il Türkmənçay sazişi-
nin müddəalarına əsasən İran 
ermənilərinin Qarabağa, Naxçı-
vana və İrəvana köçürülməsi ilə 
yekunlaşmışdısa, ötən əsrin 90-cı 
illərinin əvvəlində üzləşdiyimiz 
vəziyyət Ermənistanın öz ha-
vadarlarının birbaşa dəstəyi ilə 

soydaşlarımızı tarixən Qərbi 
Azərbaycan sayılmış ərazilərdən 
son nəfərinədək qovması, Dağ-
lıq Qarabağı, həmçinin onun 
ətrafındakı 7 rayonu qəsb etməsi 
ilə nəticələnmişdir. 

Bununla bağlı maraqlı 
müqayisə aparan tədqiqatçı tarixi 
proseslərin axarı fonunda nəticəni 
diqqətə çatdırır: “Apardığımız 
bu paralel tarixin, həqiqətən də, 
təkrarlanması haqqındakı fikrin 
ən bariz nümunələrindən hesab 
oluna bilər. Gətirilən misal həm 
də onu sübut edir ki, tarix on-
dan zəruri dərslər çıxarılmadığı 
təqdirdə daha amansızlıqla təkrar 
olunur”.

Kitabda illərdən bəri tarixşu-
naslığımızda taleyüklü mövzu 
kimi araşdılan “erməni məsələsi” 
probleminə akademik xüsusi 
aydınlıq gətirir: “Ümumiyyətlə, 

Azərbaycan ərazilərində 
erməni dövlətinin yaradılması 
məsələsindən danışarkən qeyd 
edilməlidir ki, bu, öz başlanğıcını 
bilavasitə xanlıqlar dövründən 
götürən və indiyədək davam 
edən, çoxsaylı faciələrə və qır-
ğınlara yol açan tarixi bir bəladır. 
Obrazlı desək, erməni dövlətinin 
yaradılması hadisəsi və onun 
fəsadları xanlıqlar dövrünü müa-
sir dövrlə əlaqələndirən tarixi bir 
bağdır”. 

Burada maraqlı müqayisə 
aparan akademik tarixi proseslərin 
axarı fonunda nəticəni diqqətə çat-
dırır: “Apardığımız bu paralel tari-
xin, həqiqətən də, təkrarlanması 
haqqındakı fikrin ən bariz 
nümunələrindən hesab oluna bilər. 
Gətirilən misal həm də onu sübut 
edir ki, tarix ondan zəruri dərslər 
çıxarılmadığı təqdirdə daha aman-
sızlıqla təkrar olunur”. 

 Akademik Ramiz Mehdiyev 
xanlıqlar dövründə meyda-
na çıxmış fəsadların hələ də 

Azərbaycan dövlətçiliyini və xalqı-
nı bir təhdid, qorxunc kabus kimi 
izlədiyini demək üçün əlimizdə 
hər cür əsasın olduğunu deyərək, 
bu proseslərin səbəblərini və 
mahiyyətini açmağın tarixçilərimiz 
qarşısında duran çox ciddi 
problemlərdən biri olduğunu da 
vurğulayır. 

Görkəmli alim proseslərin 
pərdəarxası ilə bağlı vacib 
məqamların olmasını da xatır-
ladır, onların hələ də qaranlıq 
qalmasını təəssüflə vurğulayır: 
“Erməni dövlətinin yaradılma-
sı prosesinin kökləri, gedişi 
və fəsadları haqqında bir çox 
kitablar yazılsa da, proseslərin 
pərdəarxası ilə bağlı xeyli vacib 
məqamlar hələ də qaranlıq 
qalır”.

Akademik Azərbaycan 
dövlətinə və dövlətçiliyinə, bir 

qayda olaraq, təhdid kimi erməni 
dövlətinin yaradılması və bunun 
mahiyyətinin düzgün açıqlan-
mamasına da münasibət bildirir: 
“İctimai fikrimizdə belə bir yanlış 
baxış hökm sürür ki, Azərbaycan 
torpaqlarında erməni dövlətinin 
yaradılması İkinci Rusiya-İran 
müharibəsindən sonra başlanan 
prosesdir. Ancaq tarixi mənbələrlə 
bir qədər dərindən iş apardıq-
da biz görürük ki, çarizmin bu 
siyasi layihəsinin kökləri Səfəvilər 
dövlətinin qürub çağına qədər 
gedib çıxır”.

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 
bu yaxınlarda Münxen Beynəlxalq 
Sülh Konfrası çərçivəsində 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin xanlıqlar dövrünün 
tarixi gerçəklərindən birini – 
Qarabağ xanlığının Kürəkçay 
müqaviləsində Rusiya imperiya-
sına Azərbaycanın xırda feo-
dal dövləti olaraq daxil olması 
həqiqətini təcavüzkar dövlətin 
başçısına üzbəüz olaraq xatırlat-

ması Ermənistanın heç bir əsas 
olmadan torpaqlarımızın 20 faizini 
işğal etməsi faktını bir daha bütün 
çılpaqlığı ilə beynəlxalq aləmə 
bəyan etdi, qarşı tərəfə sarsıdıcı 
zərbə oldu.

Tarixi qaynaqlar toplusunda 
sənədlərin tərcüməsi ilə yana-
şı, onların orjinal variantının da 
nəşr edilməsi bu nadir mənbənin 
mötəbərliyini daha da artırır. Aka-
demik Ramiz Mehdiyevin tarixə 
dair digər tədqiqatlarıukimi, bu 
əsər də keçmişə yanlış yanaş-
ma hallarının, əsassız və saxta 
şərhlərin, tarixşünaslığımızdakı 
ağ-qara ləkələrin aradan qal-
dırılmasına xidmət edəcək. Bu 
tədqiqat, eyni zamanda, tarixşü-
naslığımızın başqa dövrlərinə də 
sistemli və obyektiv yanaşılması 
işinə təkan verəcək. Yeni kita-
bın əhəmiyyəti bir də ondadır 
ki, ali məktəblərin bakalavr və 
magistr pilləsinin tələbələrinə 
bu toplu vasitəsilə Azərbaycan 
tarixinin mühüm bir dövrünün 
problemlərinə həsr edilmiş 
məsələləri fakültativ kurslarda 
öyrətmək asanlaşacaq.

“Tariximizin xanlıqlar dövrünün 
siyasi irsi sənədlər işığında” kitabı 
tarixçilər və Azərbaycan tarixi 
ilə maraqlanan oxucular üçün 
qiymətli mənbədir. 

Qasım HACIYEV, 
AMEA Qafqazşünaslıq 

İnstitutu ermənişünaslıq 
şöbəsinin müdiri, tarix üzrə 

elmlər doktoru

Xanlıqlar dövrü tarixinin 
siyasi irsi sənədlər işığında 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başlandığı ilk vaxtlarda erməni millətçi-separatçılarının 
ölkəmizə qarşı ərazi iddiasının əsassızlığını və haqsızlığını elmi baxımdan sübut 
edən alimlərimizin sırasında Qarabağ tarixi üzrə mütəxəssis kimi mən də “Kürəkçay 

müqaviləsi və Qarabağın sonrakı tarixi taleyi” adlı bir məqalə yazdım. O zaman tarixi 
mənbələrin müəyyən mənada əlçatmaz olması çətinliyi ilə mən də qarşılaşdım. Məsələ 
burasında idi ki, bu mövzu ilə bağlı qaynaqları və həqiqətləri hakim kommunist rejimi 7 qıfıl 
altında saxladığına, bəzi mənbələr isə xaricdə olduğuna görə milli tariximizdə ciddi boşluq 
mövcud idi.

Rusiyalı iqtisadçı ekspert Stanislav 
Tkaçenko bildirib ki, Azərbaycan 
xarici ticarət həcmini, eləcə də 
milli iqtisadiyyatın qeyri-xammal 
sektorlarının artımını qoruyub saxlasa, 
böhranın mənfi nəticələrindən müdafiə 
oluna biləcək.

S.Tkaçenko qeyd edib ki, bu, ekspertlərin 
“kiçik açıq iqtisadiyyat” adlandırdıqları 
dövlətlər üçün islahatların strateji məqsədi 
hesab olunur: “Azərbaycan məhz belə 
dövlətdir. Onun üçün dünya ticarət 
sistemindən təcrid olunmaq təhlükəlidir, çünki 
bu, iqtisadiyyatın artımını və vətəndaşların 
həyat şərtlərinin yüksəlməsini ləngidə bilər. 
Neft hasil edən ölkələr dövlət xərclərini azalt-
mağı, əmək məhsuldarlığını yüksəltməyi, 
dövlət büdcəsinin balanslaşdırılmasını 
öyrənməlidir. Bunda qorxulu heç nə yoxdur, 

dövlətlərin böyük əksəriyyəti bu cür yaşa-
yır. Amma indiki vəziyyətdən yeni dövrə 
keçid asan olmayacaq. Əgər əvvəllər neft 
qiymətlərinin 80-100 dollar ətrafında olacağı-
nı ümid etmək mümkün idisə, indi bir barelin 
qiymətinin 50 dollar təşkil etməsi arzuların 
həddi olacaq. Dünya iqtisadiyyatı neftin 
çoxluğu dövrünə qədəm qoyub və neft hasil 
edən ölkələr bununla barışmalıdır”.

Ekspert bildirib ki, böhran vəziyyətində 
udan tərəf olmur, çünki bütün aktivlər – 
xidmətlər, məhsullar, qiymətli kağızlar, 
işçi qüvvəsinin dəyəri ucuzlaşır: “Böhran 

müddətlərində ABŞ dolları, eləcə də qızıl 
və digər qiymətli metallar bahalaşır. Amma 
bu artım uzun müddət davam etmir, əgər 
birjada iştirak etmirsinizsə, buna ümumiyyətlə 
əhəmiyyət verməmək də olar”.

S.Tkaçenko əlavə edib ki, avstriyalı 
iqtisadçı Yozef Şumpeter iqtisadi böhranları 
bazar iqtisadiyyatının inkişafına düzəlişlər 
gətirən amillər adlandırırdı: “O vurğula-
yırdı ki, on ildən bir baş verən böhranlar 
dövlətləri və şirkətləri islahatların keçirilməsini 
tezləşdirməyə vadar edir. İndi Azərbaycan 
ciddi siyasi və iqtisadi prosesindədir. Ona 
görə də bazardakı indiki təlatümlər bir neçə il 
əvvəl seçilmiş kursun doğruluğunu bir daha 
sübut edəcək. İqtisadi və struktur islahatlar 
strategiyasını dəqiq hazırlayıb qətiyyətlə 
reallaşdırmaq lazımdır”.

“Xalq qəzeti”

“İndiki böhran Azərbaycanın seçdiyi 
kursun doğruluğunu göstərir”

Türkiyə, Fransa və Almaniya liderlərinin 
sammiti telekonfrans rejimində keçəcək

 � Martın 17-nə 
təyin olunmuş Türkiyə, 
Fransa və Almaniya 
liderlərinin üçtərəfli 
görüşü telekonfrans 
rejimində keçəcək.

Türkiyə KİV-ləri xəbər 
verirlər ki, bu barədə qərar 
dünyada koronavirusun (CO-
VİD-19) yayılmasına qarşı 
tədbilər çərçivəsində qəbul 
edilib.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan, Fransa Pre-
zidenti Emmanuel Makron 
və Almaniya Kansleri Angela 

Merkel telekonfrans zamanı 
Suriyanın İdlib şəhərində 
vəziyyətin nizamlanması-
nı, qaçqınlar problemini və 

Türkiyə-Ai münasibətlərini 
müzakirə edəcəklər.

“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Hava 
Yolları” bir sıra 
istiqamətlər üzrə 

uçuşları müvəqqəti 
olaraq dayandırır

 � Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatı tərəfindən koronavirus 
(COVID-19) infeksiyasının 
qlobal xarakterli pandemiya 
elan olunduğu nəzərə alınaraq, 
COVID-19 virusunun ölkə ərazisində 
yayılmasının qarşısının alınması 
tədbirləri çərçivəsində 15 mart 
tarixindən etibarən “Azərbaycan 
Hava Yolları”nın Bakı-Paris-Bakı, 
Bakı-Berlin-Bakı, Bakı-Nursultan-
Bakı, Bakı-Aktau-Bakı, Bakı-Almatı-
Bakı istiqamətləri üzrə uçuşları 
müvəqqəti olaraq dayandırılır. Bu 
barədə AZƏRTAC-a Nazirlər Kabineti 
yanında Operativ Qərargahdan 
məlumat verilib. 

“Operativ Qərargahın 2020-ci il 12 mart 
tarixli məlumatına əlavə olaraq bildiririk ki, 
Azərbaycan Respublikasının səfirlik və baş 
konsulluqları tərəfindən ölkəyə giriş viza-
larının rəsmiləşdirilməsi müvəqqəti olaraq 
məhdudlaşdırılmış əsasda veriləcək”, - deyə 
məlumatda qeyd edilir.

Operativ Qərargah: Profilaktik tədbirlərlə əlaqədar bir sıra strukturlar 
Novruz bayramındakı qeyri-iş günlərində adi iş rejimində çalışacaq

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, koronavirus (COVID-19) xəstəliyinin yayılmasının 
qarşısının alınması üzrə Azərbaycan hökuməti tərəfindən aparılan profilaktik 
tədbirlərlə əlaqədar bir sıra strukturlar Novruz bayramındakı qeyri-iş günlərində adi 
iş rejimində çalışacaq. Həmin strukturlar bunlardır:

• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası 
• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
• Səhiyyə işçiləri (Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agent-

liyi, Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyi (TƏBİB), dövlət və özəl səhiyyə 
müəssisələri) 

• Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi (o cümlədən Azərbaycan 
Respublikasının xarici ölkələrdəki səfirlikləri) 

• Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu 
• Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti 
• Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti 
• Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti 
• Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 

• Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi 
• Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti 
• Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayon icra hakimiyyəti orqanları 
• Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 
• “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
• “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
• “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi 
• “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
• Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)
• “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
Siyahıda qeyd olunan strukturlardan başqa gündəlik həyat təminatı əhəmiyyəti 

olan digər qurumların Novruz bayramı günlərində iş rejiminin dəyişdirilməsi zərurəti 
yarandıqda əlavə məlumat veriləcək.

AZƏRTAC

Qərargah alış-veriş mərkəzlərinin 
fəaliyyətinə dair qaydaları açıqlayıb

 � Koronavirus infeksiyası (COVID-19) ilə 
mübarizə sahəsində alış-veriş mərkəzlərinin 
fəaliyyətinə dair qaydalar açıqlanıb.

Bu barədə AZƏRTAC-a 
Nazirlər Kabineti yanında 
Operativ Qərargahdan məlumat 
verilib. 

Qeyd olunub ki, bir ay 
müddətində kütləvi tədbirlərin 
təxirə salınması qərara alı-
nıb və 14 mart 2020-ci il 
saat 00:00-dan etibarən ölkə 
ərazisində bəzi sosial izolyasi-
ya tədbirlərinin tətbiqi nəzərdə 
tutulub. Həmin tədbirlərdə ölkə 
üzrə fəaliyyət göstərən alış-ve-
riş mərkəzlərinin fəaliyyətinin 
müvafiq qaydalara riayət olu-
naraq həyata keçiriləcəyi qeyd 
edilir. Bu istiqamətdə müvafiq 
dövlət strukturları arasında 
aparılmış müzakirələr əsasında 
koronavirus infeksiyası ilə 
mübarizə çərçivəsində alış-
veriş mərkəzlərinin fəaliyyətini 
tənzimləyən aşağıdakı qaydalar 
müəyyən olunur:

1. Əyləncə məkanlarının, 
xüsusilə uşaq əyləncə 
məkanlarının fəaliyyətinin dayan-
dırılması;

2. Alış-veriş mərkəzlərində 
yerləşən ictimai iaşə 
obyektlərində (kafe və restoran-

larda) Azərbaycan Respublikası-
nın Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 
tərəfindən müəyyən olunmuş 
profilaktik metodiki göstərişlərə 
(http://afsa.gov.az/uploads/info/
warning/food_pdf1584199415.
pdf) riayət edilməsi;

3. Girişlərdə hərarət ölçmə 
qurğularının istifadəsilə girişdə 
bütün daxil olanların hərarətinin 
yoxlanılması (parklanma girişləri 
daxil olmaqla);

4. Xidmət göstərən personalın 
xüsusi geyim vasitələri ilə təmin 
edilməsi;

5. Havalandırma sistemlərinin 
işlək olması;

6. Sabun və su əl yuma stan-
siyaları mövcud olmayan yerlərdə 
alkoqol əsaslı dezinfeksiya 
dispenserlərinin quraşdırılması və 
saxlanması;

7. İş saatlarında dezinfek-
siya tədbirlərinin mütəmadi 
həyata keçirilməsi (əsasən işlək 
sahələrdə giriş-çıxış, lift, kassa 
və s.);

8. Qeyri-iş saatlarında tam de-
zinfeksiya tədbirlərinin görülməsi;

9. Alış-veriş mərkəzlərində 
mütəmadi gigiyena qaydaları ilə 

bağlı səsli anonsların verilməsi;
10. Mütəmadi olaraq 

maarifləndirici videoçarxların 
nümayiş etdirilməsi, giriş və 
çıxışlarda WHO COVID-19 üzrə 
məsləhətləri ilə bağlı panoların 
vurulması;

11. Evlərə ərzaqların çatdırıl-
ması xidmətlərinin işə salınması;

12. Kassa qarşısında və 
ya digər yerlərdə növbələrin 
vətəndaşlar arasında ikimetr-
lik məsafə saxlanılmaqla təşkil 
edilməsi;

13. Vətəndaşlara SMS 
vasitəsilə atılacaq addımlar və 
mövcud məhdudiyyətlər barədə 
əvvəlcədən xəbər verilməsi;

14. Yerli səhiyyə şöbələri ilə 
mütəmadi əlaqələrin yaradılması 
və yerli ictimai göstərişlərə əməl 
edilməsi;

15. Atılacaq addımlarla 
bağlı alış-veriş mərkəzlərinin 
bütün əməkdaşlarının 
təlimatlandırılması (məlumat 
bürosu və təchizat əməkdaşları, 
xadimələr və s.);

16. Xəstə olan əməkdaşların 
əmək fəaliyyətinin müvəqqəti 
məhdudlaşdırılması;

17. Bu tədbirlərə əməl 
edilmədiyi təqdirdə cavabdeh 
şəxslər barədə ciddi tədbirlərin 
görülməsi.


