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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Azәrbaycan-İtaliya әlaqәlәri
yüksәlәn xәtlә inkişaf edir
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev fevralın 19-da İtaliya Respublikasına sәfәr edib.
Prezident İlham Əliyev sәfәrin ilk günü Romadakı mәşhur “Villa
Borghese” parkında dahi Azәrbaycan şairi vә mütәfәkkiri Nizami
Gәncәvinin abidәsini ziyarәt edib.
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva vә
qızları Leyla Əliyeva abidәnin önünә gül dәstәlәri qoydular.
Qeyd edәk ki, bu abidә “Dahi Azәrbaycan şairi vә mütәfәkkiri
Nizami Gәncәvinin 870 illik yubileyinin keçirilmәsi haqqında”
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 dekabr tarixli
Sәrәncamına әsasәn ucaldılıb. Hәmin Sәrәncama әsasәn Nizami
Gәncәvinin yubileyinә hәsr edilmiş silsilә tәdbirlәr çәrçivәsindә
Heydәr Əliyev Fondunun dәstәyi ilә 2012-ci ilin aprelindә abidәnin
açılışı olub.
İtaliya Respublikasında dövlәt sәfәrindә olan Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin fevralın 20-dә Romada rәsmi qarşılanma mәrasimi keçirilib.
Prezident İlham Əliyev süvari dәstәsinin müşayiәti ilә Romanın
Kuirinale Sarayına gәldi.
Prezident İlham Əliyevi vә birinci xanım Mehriban Əliyevanı İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella vә qızı Laura Mattarella qarşıladılar.
Rәsmi qarşılanma mәrasimindәn sonra Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarella ilә tәkbәtәk görüşü olub.
Görüşdә ölkәlәrimiz arasında әlaqәlәrin inkişafı ilә bağlı mәsәlәlәr әtrafında fikir mübadilәsi aparılıb.
Tәkbәtәk görüş başa çatandan sonra Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin vә İtaliya Respublikasının Prezidenti
Sercio Mattarellanın nümayәndә heyәtlәrinin iştirakı ilә geniş
tәrkibdә görüşü olub.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevi salamlayan İtaliya
Prezidenti Sercio Mattarella dedi ki, cәnab Prezident, Romaya xoş
gәlmisiniz. Sizin sәfәrinizdәn çox mәmnunam. İki il әvvәl Bakıda
mәnә göstәrdiyiniz qonaqpәrvәrliyә görә Sizә tәşәkkürümü bildirirәm. Hazırkı sәfәriniz dә Azәrbaycan vә İtaliya arasında sәmimi
dostluğun vә güclәnәn әmәkdaşlığın bir daha qeyd edilmәsi, elәcә
dә Sizin vә hökumәtinizin İtaliya-Azәrbaycan әlaqәlәri üçün yürütdüyü siyasәtin, habelә ölkәlәrimiz arasında bütün istiqamәtlәrdә enerji, ticari-iqtisadi, siyasi vә mәdәni sahәlәrdә әmәkdaşlığın
dәyәrlәndirilmәsi üçün gözәl fürsәtdir.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, ilk növbәdә, İtaliyaya dövlәt
sәfәrinә dәvәtә vә göstәrdiyiniz qonaqpәrvәrliyә görә Sizә tәşәkkürümü bildirirәm. Yenidәn gözәl ölkәnizdә olmağımdan çox mәmnunam.
Sizin Azәrbaycana tarixi sәfәrinizi mәmnuniyyәtlә xatırlayıram. Sәfәr
zamanı әldә edilmiş razılaşmalar artıq hәyatda öz әksini tapır vә bu gün
İtaliya-Azәrbaycan әlaqәlәri yeni yüksәk sәviyyәyә qalxır. Hәm siyasi
sahәdә, iqtisadi sahәdә, energetika, mәdәniyyәt, nәqliyyat, demәk olar ki,
bütün sahәlәrdә şirkәtlәrimiz arasındakı әlaqәlәr yeni pillәyә qalxır. Sәfәr
zamanı imzalanacaq çoxsaylı sәnәdlәr bizim әlaqәlәrimizi daha da
güclәndirәcәk. Onların arasında xüsusilә strateji tәrәfdaşlığın güclәndirilmәsinә dair Birgә Bәyannamәni qeyd etmәk istәrdim.
Energetika sahәsindә çox gözәl nәticәlәr var. Bizim birgә icra etdiyimiz
Cәnub Qaz Dәhlizi yekunlaşmaq üzrәdir. Bizim bundan sonra әsas
istәyimiz ondan ibarәtdir ki, qeyri-neft sektorunda İtaliya vә Azәrbaycan
arasındakı әlaqәlәr daha sürәtlә inkişaf etsin. Sabah keçirilәcәk biznes
forum, әminәm ki, bu istiqamәtdә çox önәmli addım olacaq.
Görüşdә “Çoxölçülü strateji tәrәfdaşlığın güclәndirilmәsinә dair Birgә
Bәyannamә”nin әhәmiyyәti vurğulandı. Bildirildi ki, bu sәnәd bütün
sahәlәri, o cümlәdәn siyasi, iqtisadi, ticari, enerji sahәlәrini әhatә edir.
Söhbәt zamanı İtaliyanın hәr zaman Azәrbaycanın dostu olduğu vurğulandı. Azәrbaycanın qlobal baxımdan çox әhәmiyyәtli bir regionda yerlәşdiyi vә bütün ölkәlәrlә yaxşı әlaqәlәr qurduğu qeyd edildi.
Görüşdә Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin hәlli
ilә bağlı Azәrbaycanın mövqeyi bir daha vurğulandı. Bu münaqişәnin
mәhz Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә, beynәlxalq hüququn
norma vә prinsiplәri vә Helsinki Yekun Aktına әsasәn hәll edilmәsinin
zәruriliyi bildirildi.
Söhbәt zamanı ölkәlәrimiz arasında mәdәniyyәt sahәsindә әlaqәlәrin
inkişafında Heydәr Əliyev Fondunun rolu xüsusi qeyd olundu. 2020-ci
ilin İtaliyada mәdәniyyәt baxımından “Azәrbaycan ili” elan edildiyi
diqqәtә çatdırıldı.
Fevralın 20-dә geniş tәrkibdә görüşdәn sonra Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev vә İtaliya Respublikasının Prezidenti
Sercio Mattarella mәtbuata bәyanatlarla çıxış ediblәr.
Əvvәlcә İtaliya Prezidenti bәyanatla çıxış etdi vә bildirdi ki, Prezident
İlham Əliyevi Kuirinaledә qarşılamaq mәnim üçün çox böyük mәmnunluqdur vә böyük şәrәfdir. Bu, onun İtaliyaya ilk dövlәt sәfәridir. Çox

mәmnunam ki, mәnim Bakıya tәqribәn iki il bundan әvvәlki sәfәrimdәn
sonra cәnab Prezidentin buraya sәfәri baş tutur. İki il bundan әvvәlki
sәfәrdәn mәnim çox gözәl xatirәlәrim var. Bu gün cәnab Prezidentin
Romaya sәfәri bir daha İtaliya ilә Azәrbaycan arasındakı әlaqәlәrin nә
qәdәr güclü olduğunu göstәrir.
Biz artıq apardığımız danışıqlar nәticәsindә bir neçә mәsәlәni qeyd etdik. Burada İtaliya ilә Azәrbaycan arasında olan әlaqәlәri xüsusilә vurğuladıq. Yalnız enerji sahәsindә deyil, hәmçinin digәr sahәlәrdә, hәm siyasi,
hәm mәdәni sahәlәrdә olan әlaqәlәri vurğuladıq. Burada müxtәlif sahәlәrdә tәrәfdaşlığın güclәndirilmәsi ilә bağlı Birgә Bәyannamә qeyd olundu. Cәnab Konte vә cәnab Prezident tәrәfindәn imzalanan bu bәyannamә
әlaqәlәrimizin demәk olar ki, bütün sahәlәrdә inkişafına tәkan verәcәk.
İtaliya ilә Azәrbaycan bir-biri ilә dost ölkәlәrdir vә regionda әsas tәrәfdaşlardır. Azәrbaycan dialoqa çox açıq vә bütün dünya tәrәfindәn görünәn
müasir bir ölkәdir. Burada mәn, hәmçinin Qoşulmama Hәrәkatına Azәrbaycanın üçillik sәdrliyini qeyd etmәk istәyirәm. Azәrbaycan bu öhdәliyi
öz üzәrinә götürmüşdür vә bu, onun beynәlxalq sahәdәki işini daha da
güclәndirәcәk. Mәn bu işdә cәnab Prezidentә uğurlar arzulayıram.
Biz iqtisadi-ticari sahәdә çox intensiv әlaqәlәrә malikik, çox böyük
inkişafla irәli gedirik. İtaliya müәssisәlәri Azәrbaycana cәlb olunur, bir
çoxları işlәyir vә bundan sonra digәrlәri dә bu sahәyә cәlb olunacaqlar.
Bundan başqa, cәnab Prezident vә bütün hökumәt ölkәnin iqtisadisiyasi hәyatının şaxәlәndirilmәsi ilә bağlı bir çox planlar reallaşdırır. Biz
bu işә dәstәk olmaq üçün hәr zaman hazırıq. Bugünkü görüşlәr zamanı bir
neçә sahә üzrә imzalanmış sazişlәr mübadilә olunacaq. Bu, bizim iqtisadi,
siyasi sahәlәrdә inkişaf edәn әmәkdaşlığımızın bariz göstәricisidir. Bundan әlavә, Cәnub Qaz Dәhlizi layihәsini qeyd etmәk istәrdim. Artıq TAP
layihәsi üzrә işlәr yekunlaşmaq üzrәdir. Bu, İtaliya ilә Azәrbaycan arasında әlaqәlәrin daha da inkişafına, hәmçinin Xәzәr dәnizi vә Aralıq dәnizi regionlarında sabitliyin qorunmasına yardımçı olacaq.
Mәn Azәrbaycanın beynәlxalq mәsәlәlәrә müsbәt baxışını qeyd etmәk
istәrdim. Azәrbaycan enerji sahәsindә hәr zaman hamı ilә әmәkdaşlıq etmәyә açıq bir ölkәdir. Mәn bir daha qeyd etmәliyәm ki, Azәrbaycan
beynәlxalq mәsәlәlәrdә bütün ölkәlәrlә dialoqa hazırdır. Bundan başqa,
bir qәdәr öncә biz cәnab Prezidentlә qeyd etdik ki, ölkәlәrimiz arasında

mәdәni sahәdә dә inkişaf gedir. Bugünkü görüşlәr zamanı bu sahәdә dә
bir çox sazişlәrin imzalanması gözlәnilir vә bütün bu sazişlәr çox
mühümdür. Lakin mәn onların içәrisindә әn mühümlәrindәn birini xüsusi
qeyd etmәk istәrdim. Azәrbaycanın “Azәrkosmos” şirkәti ilә İtaliyanın
tәrәfdaş şirkәti arasında gәlәcәk әmәkdaşlıq vә yüksәk texnologiyanın
tәtbiqi ilә bağlı saziş mübadilә olunacaq.
Mәn artıq cәnab Prezidentә bu barәdә bildirdim ki, 2020-ci il İtaliyada
“Azәrbaycan ili” elan olunub. Bu, bizim әlaqәlәrimizi, dostluğumuzu,
әmәkdaşlığımızı artırmağa kömәk edәcәk vә iki ölkә arasında münasibәtlәri daha da intensivlәşdirәcәk. Bundan başqa, biz, hәmçinin Dağlıq Qarabağla bağlı müәyyәn bir sabit nәticәnin әldә olunması haqqında danışdıq.
Biz bu mәsәlәyә İtaliya tәrәfindәn hәr zaman dәstәk olduğumuzu bildiririk. Biz ümid edirik ki, bu mәsәlә üzrә siyasi danışıqlar sayәsindә qısa
bir zamanda müәyyәn nәticәlәr әldә olunacaq.
İtaliya Azәrbaycanla Avropa İttifaqı arasında da әlaqәlәrә hәr zaman
dәstәk olmağa hazırdır. Biz Avropa İttifaqı vә Azәrbaycan arasındakı
әlaqәlәrә stimul olmaq üçün bu sahәdә dә çox geniş formada әmәkdaşlıq
etmәyә hazırıq. İtaliya Azәrbaycanı, hәmçinin Avro-Atlantik Tәrәfdaşlıq
üzrә dә әn әsas tәrәfdaş kimi görür. Əfqanıstanda terrorizmә qarşı mübarizәdә vә gördüyünüz kimi, hәr bir sahәdә bizim ölkәlәrimiz arasında
әmәkdaşlıq çox yüksәk sәviyyәdәdir. Azәrbaycan hәr zaman bu әmәkdaşlıqda İtaliyanın dostluğuna vә dәstәyinә әmin ola bilәr.
Sonra Azәrbaycan Prezidenti bәyanatla çıxış etdi vә bildirdi ki, bu gün
hәm tәkbәtәk görüş zamanı, hәm dә nümayәndә heyәtlәrinin iştirakı ilә
aparılan danışıqlarda bir daha әmin oldum ki, İtaliya vә Azәrbaycan birbirinә çox yaxın olan dost ölkәlәrdir.
Cәnab Prezident, Sizin Azәrbaycana rәsmi sәfәrinizi mәmnuniyyәtlә
xatırlayıram. Hәmin sәfәr ölkәlәrimizin gәlәcәk әmәkdaşlığına çox güclü
tәkan vermişdir vә sәfәr zamanı әldә edilmiş bütün razılaşmalar bu gün
hәyatda öz әksini tapır.
Bu gün çoxsaylı ikitәrәfli sәnәdlәrin imzalanması nәzәrdә tutulur.
Onların hәr biri çox önәmlidir, bir çox sahәlәri әhatә edir. Ancaq mәn
xüsusilә strateji tәrәfdaşlığın güclәndirilmәsinә dair Birgә Bәyannamәni
qeyd etmәk istәrdim. Çünki bu bәyannamәdә, әslindә, bizim strateji tәrәfdaşlığımızın gәlәcәk istiqamәtlәri müәyyәn edilir. Bu, çox dәrin vә

müfәssәl sәnәddir vә hәm siyasi, hәm iqtisadi, mәdәni, humanitar,
bütün sahәlәri әhatә edәn bir sәnәddir. Eyni zamanda, İtaliya vә
Azәrbaycanın beynәlxalq tәşkilatlar çәrçivәsindә bir-birinә dәstәk
göstәrmәsi haqqında da müddәa var. Bu da yaxın, dost ölkәlәr,
müttәfiqlәr arasında olan bir mәsәlәdir.
İqtisadi sahәdә әmәkdaşlığımızın gәlәcәk inkişafı çox müsbәt
olacaqdır. Əminәm ki, bundan sonra biz İtaliya şirkәtlәrinin qeyrineft sektorunda әmәkdaşlıq etmәlәrini görәcәyik. Bu günә qәdәr dә
bir çox İtaliya şirkәtlәri Azәrbaycanda müxtәlif layihәlәrdә iştirak
etmişlәr. Ticarәt dövriyyәsinә gәldikdә, İtaliya bizim üçün dünya
miqyasında bir nömrәli tәrәfdaşdır. Keçәn il ticarәt dövriyyәmiz 6
milyard dollara çatmışdır. Düzdür, bunun böyük hissәsi neft sektoruna aiddir. Ona görә biz ticarәt dövriyyәmizin şaxәlәndirilmәsi ilә
bağlı fikir mübadilәsi apardıq.
Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin hәlli ilә
bağlı cәnab Prezident dediyi kimi, biz mәsәlәni müzakirә etdik. Bu
mәsәlәnin hәlli yolları imzalanmış Birgә Bәyannamәdә dә göstәrilir.
Orada göstәrilir ki, İtaliya vә Azәrbaycan bir-birinin әrazi bütövlüyünә, suverenliyinә, sәrhәdlәrin toxunulmazlığına hörmәtlә yanaşır
vә bunu dәstәklәyir. Eyni zamanda, Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişәsinin mәhz bu prinsiplәr әsasında, Helsinki Yekun
Aktı, BMT vә ATƏT tәrәfindәn qәbul edilmiş qәtnamә vә qәrarların
әsasında hәll olunması göstәrilir. Hesab edirәm ki, bu, çox әdalәtli vә
beynәlxalq hüquqa әsaslanmış mövqedir vә bu mövqeyә görә biz
İtaliya tәrәfinә minnәtdarıq.
O ki qaldı, mәsәlәnin konkret hәlli ilә bağlı addımlara, Ermәnistan tәrәfindәn çox mәyusedici vә bir-birini inkar edәn vә ziddiyyәtli
bәyanatlar sәslәnir. Ermәnistan rәhbәri bir dәfә demişdi ki, Dağlıq
Qarabağ Ermәnistandır. Ondan sonra demişdir ki, Dağlıq Qarabağ
müstәqil dövlәtdir. Hәr ikisi hәqiqәti әks etdirmir. Dağlıq Qarabağ
Azәrbaycandır. Bunu tarix, beynәlxalq hüququn norma vә prinsiplәri
göstәrir. Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü, o cümlәdәn Dağlıq Qarabağ
daxil olmaq şәrtilә bütün dünya tәrәfindәn tanınır vә qәbul edilir.
Ona görә münaqişә yalnız beynәlxalq hüququn norma vә prinsiplәri
әsasında, Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә öz hәllini
tapmalıdır.
Biz bu gün, cәnab Prezidentin dediyi kimi, mәdәniyyәt sahәsindә
әmәkdaşlığa da toxunduq. Biz bu sahәdә әmәkdaşlığı dәrinlәşdirmәk istәyirik. Azәrbaycanın İtaliyada Mәdәniyyәt Mәrkәzinin
açılışı nәzәrdә tutulur. Bir neçә il bundan әvvәl dahi Azәrbaycan şairi
Nizami Gәncәvinin abidәsi Villa Borgeze parkında ucaldılıb.
Bizim tәhsil sahәsindә çox yaxşı әmәkdaşlığımız var vә bu sahәdә
dә sәnәdlәrin imzalanması nәzәrdә tutulur. Hazırda Azәrbaycanın
1500-dәn çox tәlәbәsi İtaliyanın ali mәktәblәrindә tәhsil alır.
O ki qaldı, energetika mәsәlәlәrinә, Azәrbaycan İtaliya üçün bir
nömrәli xam neft tәchizatçısıdır. İtaliyanın xam neft istehlakının 17
faizi Azәrbaycanın payına düşür. On beş ilә yaxındır ki, Azәrbaycan
İtaliyaya xam neft ixrac edir vә bu müddәt әrzindә heç bir problem, heç
bir fors-major hadisәsi olmamışdır. Yәni, Azәrbaycan etibarlı tәrәfdaş
kimi özünü tәsdiqlәyib.
O ki qaldı, tәbii qazın ixracına, bu layihә dә yekunlaşmaq üzrәdir. TAP
layihәsinin icrası 92 faizә çatıbdır vә TAP layihәsi Cәnub Qaz Dәhlizinin
dördüncü vә sonuncu layihәsidir. Bundan әvvәl üç layihә icra edilmişdir.
Cәnub Qaz Dәhlizinin bir tәrәfindә Azәrbaycan vә o biri tәrәfindә İtaliya
dayanır. Bizim aramızdakı daha beş ölkә, bütövlükdә yeddi ölkә arasında
әmәkdaşlıq yaranır. Bu әmәkdaşlıq enerji vә bütün başqa sahәlәrә dә
müsbәt tәsir göstәrәcәk. Çünki bu ölkәlәr artıq bir-biri ilә sıx bağlı olan
ölkәlәr olurlar. Bundan sonra bu ölkәlәr arasındakı siyasi, iqtisadi, mәdәni
әlaqәlәrin inkişafı da tәbii ki, daha sürәtlә gedәcәk.
Cәnub Qaz Dәhlizi tarixi layihәdir vә mәn xüsusilә Prezident Mattarellaya onun göstәrdiyi sәylәrinә görә dәrin minnәtdarlığımı bildirmәk
istәyirәm. Çünki 2018-ci ilin iyul ayında Azәrbaycanda rәsmi sәfәrdә
olarkәn Prezidentlә bizim bu barәdә söhbәtimiz olub. Bu söhbәtdәn sonra
TAP-ın icra edilmәsi daha sürәtlә getmişdir vә hazırda biz layihәnin son
mәrhәlәsindәyik.
Biz, eyni zamanda, Avropa İttifaqı-Azәrbaycan әlaqәlәri haqqında fikir
mübadilәsi apardıq. Avropa İttifaqı ilә Azәrbaycan arasında yeni saziş üzәrindә iş gedir. Hesab edirәm ki, bu gün imzalanacaq çoxölçülü strateji tәrәfdaşlığın güclәndirilmәsinә dair Birgә Bәyannamә bu saziş üçün dә
gözәl әsas tәşkil edә bilәr.
NATO-Azәrbaycan әlaqәlәri uğurla inkişaf edir. Biz qoşunlarımızı
Əfqanıstana uzun illәr bundan әvvәl göndәrmişik. Sülhmәramlı әmәliyyatlarda Azәrbaycan fәal iştirak edir vә NATO qoşunları üçün çox
önәmli logistik vә nәqliyyat xidmәtlәri göstәririk. Nәzәrә alsaq ki, Azәrbaycanın coğrafi yerlәşmәsi vә nәqliyyat infrastrukturu çox әlverişlidir,
biz bu sahәdә dә uğurlu әmәkdaşlıq edirik.
Yәni, sәslәnәn bu mәsәlәlәr vә fikirlәr artıq aydın göstәrir ki, iki ölkә
arasındakı strateji tәrәfdaşlıq vә dostluq әlaqәlәri vardır vә bu әlaqәlәr
bundan sonra da uğurla inkişaf etdirilәcәkdir.

davamı 2-ci sәh.

Azәrbaycan vә Litva gömrük xidmәtlәri arasında
әlaqәlәrin perspektivlәri müzakirә olunub

Chairman of State Customs Committee
meets with GUAM Secretary General

Fevralın 17-dә Dövlәt Gömrük
Komitәsindә әmәliyyat müşavirәsi
keçirilib.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyevin rәhbәrliyi ilә
keçirilәn müşavirәdә Komitә sәdrinin müavinlәri, baş idarә vә idarә
rәislәri iştirak edib.

Fevralın 21-dә Dövlәt Gömrük
Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti
general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev
Litvanın Azәrbaycandakı fövqәladә
vә sәlahiyyәtli sәfiri Eqidius Navikas ilә görüşüb.

On February 11, chairman of the
State Customs Committee, customs
service Colonel-General Safar
Mehdiyev met with Secretary General of the Organization for Democracy and Economic Development (GUAM) Altay Efendiyev.
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Azәrbaycan-İtaliya әlaqәlәri
yüksәlәn xәtlә inkişaf edir
әvvәli 1-ci sәh.
Fevralın 20-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
İtaliya Respublikası Nazirlәr Şurasının Sәdri Cüzeppe Konte ilә tәkbәtәk
görüşü olub.
Görüşdә Azәrbaycan ilә İtaliya arasında siyasi әlaqәlәrin yüksәk sәviyyәdә olduğu qeyd edildi, ölkәlәrimiz arasında möhkәm dostluq münasibәtlәrinin mövcud olduğu vurğulandı. “Çoxölçülü strateji tәrәfdaşlığın
güclәndirilmәsinә dair Birgә Bәyannamә”nin imzalanmasının әhәmiyyәti
qeyd olundu, bu sәnәdin әlaqәlәrimizi daha yüksәk sәviyyәyә qaldıracağı
vurğulandı. Azәrbaycanın radikalizmә, terrorizmә vә ekstremizmә qarşı
mübarizәdә aparıcı rolu, ölkәmizin dünyәvi әnәnәlәri yüksәk qiymәtlәndirildi.
Söhbәt zamanı ölkәlәrimizin enerji sahәsindә uğurla әmәkdaşlıq etdiyi
vә Cәnub Qaz Dәhlizinin son seqmenti olan TAP layihәsinin bu il son
mәrhәlәsinә qәdәm qoyduğu bildirildi. Hәmçinin İtaliya şirkәtlәrinin
Azәrbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafında vә iqtisadiyyatın
şaxәlәndirilmәsindә çox fәal surәtdә iştirak etdiklәri vurğulandı. Bu sәfәr
zamanı imzalanacaq çoxsaylı sәnәdlәrin ölkәlәrimiz arasında әmәkdaşlığın daha geniş şәkildә inkişafı üçün zәmin yaradacağı qeyd edildi.
Eyni zamanda, fevralın 21-dә keçirilәcәk biznes forumun daha böyük
imkanlar yaradacağı diqqәtә çatdırıldı.
Söhbәt zamanı İtaliyanın Azәrbaycanın Avropa İttifaqı vә NATO ilә
әlaqәlәrinin inkişafını dәstәklәdiyi bildirildi. Hәmçinin Əfqanıstanda
sülhmәramlı әmәliyyatlarda ölkәlәrimizin birlikdә iştirakı qeyd edildi.
Görüşdә Azәrbaycan ilә İtaliya arasında elm-tәhsil, tәlәbә mübadilәsi,
turizm sahәlәrindә әmәkdaşlıq mәsәlәlәri dә müzakirә olundu.
Azәrbaycan ilә İtaliya arasında mәdәniyyәt sahәsindә әlaqәlәrin inkişafında Heydәr Əliyev Fondunun rolu xüsusi vurğulandı. 2020-ci ilin
İtaliyada mәdәniyyәt baxımından “Azәrbaycan ili” elan edildiyi bildirildi.
Dövlәtimizin başçısı İtaliya Nazirlәr Şurasının Sәdrini Azәrbaycana
rәsmi sәfәrә dәvәt etdi. Nazirlәr Şurasının Sәdri bu sәfәri mәmnuniyyәtlә
qәbul etdiyini bildirdi.
Sonra görüş nümayәndә heyәtlәrinin iştirakı ilә geniş tәrkibdә davam
etdirildi.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilә İtaliya Respublikası Nazirlәr Şurasının Sәdri Cüzeppe Kontenin geniş tәrkibdә görüşü başa çatandan sonra Azәrbaycan-İtaliya sәnәdlәrinin mübadilәsi
mәrasimi oldu.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev vә İtaliya Respublikası Nazirlәr Şurasının Sәdri Cüzeppe Konte “Azәrbaycan Respublikası ilә İtaliya Respublikası arasında Çoxölçülü Strateji Tәrәfdaşlığın
güclәndirilmәsinә dair Birgә Bәyannamә”ni imzaladılar vә mübadilә
etdilәr.
Sonra iki ölkәnin aidiyyәti orqanlarının rәhbәr şәxslәri digәr sәnәdlәri
mübadilә etdilәr.
Fevralın 20-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
İtaliyaya dövlәt sәfәri çәrçivәsindә birinci xanım Mehriban Əliyeva Romadakı Kuirinale Sarayı ilә tanış olub.
Azәrbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Kuirinale Sarayının
zallarını gәzdi, burada nümayiş olunan eksponatlarla tanış oldu. Mehriban
Əliyevaya Kuirinale Sarayının tarixi, burada saxlanılan qiymәtli әşyalar, o
cümlәdәn rәsmlәr, freskalar, mozaikalar barәdә mәlumat verildi. Bildirildi
ki, Romanın Kuirinale yüksәkliyindә yerlәşәn saray 1573-cü ildә Papa
XIII Qriqorinin yay iqamәtgahı kimi tikilib. Birinci Umbertonun hakimiyyәti dövründә sarayda müxtәlif şәxslәrin, o cümlәdәn musiqiçilәrin,
artistlәrin, sәyyahların qәbulları tәşkil olunurdu. XX әsrin birinci yarısında
Kral III Viktor Emmanuel bu sarayı iqamәtgah kimi seçib.
Belәliklә, әvvәllәr Roma Papasının vә İtaliya krallarının iqamәtgahı
olan saray indi prezidentlәrin iqamәtgahıdır. Sarayın memarları Domeniko Fontana vә Karlo Madernadır.
Mәlumat verildi ki, әvvәllәr Papanın müxtәlif tәyinatlar üzrә istifadә
etdiyi sarayın prezident otağında indi dövlәt başçısının rәsmi görüşlәri
keçirilir. Saraydakı şәkillәr XVII әsrә aiddir. Bu saraydan indiyә qәdәr 30
Papa, 4 kral vә 12 prezident istifadә edib.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 20-dә
İtaliya Respublikası Senatının Sәdri, senator xanım Maria Elisabetta Alberti Kaselatti ilә görüşüb.
İtaliya Senatının Sәdri Maria Elisabetta Alberti Kaselatti özünün Azәrbaycana, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın isә Romaya sәfәrlәrini xatırlatdı. O, ölkәlәrimiz arasında dostluğun hәrtәrәfli surәtdә genişlәndiyini qeyd etdi. İtaliya Prezidentinin ölkәmizә rәsmi sәfәrini vurğulayan Senatın Sәdri tarixi әlaqәlәrә әsaslanan Azәrbaycan-İtaliya әmәkdaşlığının bütün sahәlәrdә inkişaf etdiyini bildirdi.
Prezident İlham Əliyev İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanın Bakıya
rәsmi sәfәrinin әhәmiyyәtini qeyd etdi. Prezident dedi ki, bu sәfәr әlaqәlәrimizin yüksәk sәviyyәdә olduğunu bir daha göstәrdi. Dövlәtimizin başçısı İtaliyaya dövlәt sәfәri çәrçivәsindә imzalanan sәnәdlәrin böyük әhәmiyyәt daşığını qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev “Azәrbaycan Respublikası
ilә İtaliya Respublikası arasında Çoxölçülü Strateji Tәrәfdaşlığın güclәndirilmәsinә dair Birgә Bәyannamә”nin әlaqәlәrimizi yeni yüksәk sәviyyәyә
qaldıracağını bildirdi. Xüsusi qeyd olundu ki, İtaliya Azәrbaycanın Avropa
ölkәlәri arasında siyasi, iqtisadi vә ticarәt baxımından әsas tәrәfdaşıdır.
Görüşdә parlamentlәrarası әlaqәlәrin böyük әhәmiyyәt kәsb etdiyi diqqәtә çatdırıldı, Azәrbaycan ilә İtaliyanın ATƏT Parlament Assambleyası,
AŞPA vә digәr qurumlarda da әmәkdaşlıq etdiyi vurğulandı. TAP layihәsinin uğurla reallaşdırılmasının, hәmçinin İtaliya şirkәtlәrinin Azәrbaycanda enerji vә digәr sahәlәrdәki layihәlәrdә iştirakının әhәmiyyәti qeyd
edildi.
Fevralın 20-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Romada İtaliyanın әn böyük maliyyә-bank qurumu olan “Cassa Depositi
Prestiti SpA”nın vә bu ölkәnin dünya sәviyyәsindә mәşhur olan 10-dan
çox әn iri, aparıcı sәnaye vә maliyyә qruplarının rәhbәrlәri ilә birgә işçi
nahar edib.
Dövlәtimizin başçısını salamlayan “Cassa Depositi Prestiti SpA”nın
prezidenti Covanni Qorno Tempini dedi ki, cәnab Prezident, bizim dәvәtimizi qәbul etdiyiniz üçün Sizә әn dәrin minnәtdarlığımı bildirirәm. İcazә
verin, bu görüşün mәqsәdilә Sizi tanış etmәk üçün bir neçә söz deyim.
İtaliya İqtisadiyyatının Milli Tәşviqi Tәşkilatı, 170 yaşı olan bir tәşkilat
kimi vә missiyası İtaliyanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirmәkdәn ibarәt olan
“Cassa Depositi Prestiti SpA”nın prezidenti kimi vә bu işçi naharı tәşkil
etmәk şәrәfi nәsib olmuş bir şәxs olaraq biz ikitәrәfli iqtisadi әlaqәlәrimizin güclәndirilmәsinә töhfә vermәk mәqsәdilә burada İtaliyanın bәzi әn
yaxşı sәnaye liderlәri olan şirkәtlәrinin irәli sürdüyü tәşәbbüslәri Sizin diqqәtinizә çatdırmaq üçün әylәşmişik. İtaliya Azәrbaycanın birinci qlobal ticarәt tәrәfdaşıdır. Sizin ölkәniz bizim aparıcı üç enerji tәchizatçımızdan
biridir. Trans-Adriatik boru kәmәri layihәsi ilә bizim tәrәfdaşlığımız daha
da yüksәk sәviyyәyә çatacaq. Ticarәt dövriyyәmiz keçәn il, demәk olar ki,
6 milyard avroya çatdırılmışdır, lakin burada çox böyük qeyri-tarazlıq var
idi. Bizim Azәrbaycana ixracımız ümumilikdә yarım milyarddan az olmuşdur. Bizim vәzifәmiz dә bu qeyri-tarazlığın aradan qaldırılmasına çalışmaqdır vә belә demәk olar ki, bumeranq investisiyalarını hәyata keçirmәkdir.
Azәrbaycan inkişaf etmәkdә olan iqtisadiyyatını şaxәlәndirmәkdә
qәtiyyәtlidir vә әsas diqqәti kәnd tәsәrrüfatı, әtraf mühitә ziyan vurmayan
nәqliyyat vә enerji sektorunun müasirlәşdirilmәsinә yetirir. İtaliya ölkәnizdә biznesini genişlәndirmәyә hazır olan öz milli lider şirkәtlәri, kiçik
vә orta hәcmli müәssisәlәrinin geniş şәbәkәsi vasitәsilә bu mәqsәdlәrә
töhfә verә bilәr. “Cassa Depositi Prestiti”nin (CDP) biznes planının mәrkәzindә italyan şirkәtlәrinin beynәlxalq inkişafına dәstәyin göstәrilmәsi
dayanır. Buna görә dә CDP Azәrbaycan ilә biznes qurmaq istәyәn bütün
italyan iş adamlarının arxasında durur. Bundan әlavә, burada tәmsil olunan şirkәtlәrin demәk olar ki, yarısına CDP tәrәfindәn sәrmayә yatırılıb vә
onun 500-dәn çox İtaliya şirkәtindә payı var. Sonuncu, lakin әhәmiyyәtinә
görә sonuncu olmayan mәsәlә isә CDP İtaliyanın suveren investisiya
fondu kimi potensial olaraq Azәrbaycana marağı olan şirkәtlәr üçün çoxlu
müştәrәk investisiya imkanlarını tәklif edir.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, CDP-nin sәdrliyi ilә işçi naharda bir
araya gәlmәk tәşәbbüsünә görә CDP-yә minnәtdarlığımı bildirmәk istәrdim. Sabah 100-dәn çox şirkәtin iştirakı ilә İtaliya-Azәrbaycan biznes
forumu keçirilәcәk. Lakin bu gün mәn İtaliyanın әn böyük şirkәtlәri İtaliya iqtisadiyyatının aparıcı şirkәtlәri ilә görüşürәm. Onlardan bәzilәri ilә
bizim uzun illәrdir çox sıx әmәkdaşlığımız var. Onlardan bәzilәri bizimlә
işlәmәyi planlaşdırır vә bu, tamamilә bizim mәqsәdlәrimizә uyğundur.
Mәnim İtaliyaya dövlәt sәfәrimin çox böyük әhәmiyyәti var. Prezident,
Baş Nazir vә Senatın rәhbәri ilә görüşdәn sonra deyә bilәrәm ki, artıq sә-

fәrim uğurlu hesab oluna bilәr. Bu, iki il әvvәl Prezident Mattarellanın sәfәrindәn sonra güclәnmiş fәal dialoqun davamıdır. O vaxt әldә etdiyimiz
razılaşmalar vә müzakirә etdiyimiz mәsәlәlәr hazırda hәyata keçirilmә
mәrhәlәsindәdir. Mәnim sәfәrim zamanı 20-dәn çox sәnәdin bәzilәri artıq
imzalanıb vә sabah da imzalanacaq. Onlar siyasi, iqtisadi, ticarәt, nәqliyyat, mәdәni vә digәr sahәlәr olmaqla, çoxşaxәli mәsәlәlәri әhatә edir. Onların arasında mәn xüsusilә Azәrbaycan vә İtaliya arasında strateji tәrәfdaşlığın inkişafı vә güclәndirilmәsi üzrә Birgә Bәyannamәni qeyd etmәk
istәrdim. Bu, hәqiqәtәn dә qarşıdakı uzun illәr әrzindә bizim sıx әmәkdaşlığımızı müәyyәn edәn çox vacib siyasi sәnәddir. Bizim üçün İtaliya,
cәnab sәdrin dediyi kimi, tәkcә bir nömrәli ticarәt tәrәfdaşı deyil, hәmçinin
Avropada әn yaxın tәrәfdaşlarımızdan biridir. Bu vacib tarixi sәnәdi imzaladıqdan sonra düşünürәm ki, bizim münasibәtlәrimiz yeni mәrhәlәyә
qәdәm qoymalıdır.
Layihәlәrin praktiki olaraq hәyata keçirilmәsi ilә bağlı deyә bilәrәm ki,
yalnız Azәrbaycanın enerji sektoru vә Azәrbaycanın sәrhәdlәrindәn
kәnarda maliyyәlәşdirdiyi enerji layihәlәri ilә bağlı İtaliya şirkәtlәri dәyәri
10 milyard ABŞ dollarına yaxın olan müqavilәlәr imzalayıblar. Qeyrienerji sektorunda bu rәqәm tәqribәn 700 milyon dollardır. Bәli, mәn
razıyam ki, bizim ticarәt dövriyyәmizdә böyük qeyri-tarazlıq var. Lakin
biz, hәmçinin bilmәliyik ki, bu, әsasәn bizim İtaliyaya neft ixracımızla
bağlıdır. Ona görә dә biz ixracımızın şaxәlәndirilmәsindә maraqlıyıq.
Əlbәttә ki, biz Azәrbaycana İtaliya ixracını artırmaq üçün әlavә tәdbirlәr
görmәliyik. Bizim şaxәlәndirmә vә sәnayelәşmә siyasәtimizi nәzәrә alaraq mәn sizә deyә bilәrәm ki, ötәn il bizim enerjiyә aid olmayan sәnayemiz 14 faiz artmışdır vә bu ilin yanvarında artıq әlavә 16 faiz hәcmindә dә
artmışdır. Bunun sәbәbi sәnaye sektorunda dövlәt vә özәl sektor
tәrәfindәn maliyyәlәşәn layihәlәrlә bağlıdır. Çünki İtaliya istehsalçıları
yüksәk sәviyyәli fәaliyyәti olan çox peşәkar şirkәtlәrdir. Ona görә dә
Azәrbaycanın texnoloji cәhәtdәn yenilәnmәsi bizim prioritetimizdir. Əminәm ki, mәnim sәfәrimdәn sonra ortaq maraqları tәmsil edәn daha çox
layihәlәr görәcәyik. Sәfәr әrzindә burada iştirak edәn şirkәtlәrdәn biri ilә
çox vacib Anlaşma Memorandumu imzalandı. Bu, “Leonardo” tәrәfindәn
hәyata keçirilәcәk çox böyük müqavilә olacaq. Bu gün mәnim vә Baş
Nazirin iştirakı ilә bizim Müdafiә nazirliklәrimiz arasında sәnәd imzalandı. Bu, bizim әmәkdaşlığımızda yeni sәhifәnin açılışı olacaq vә bu, çox
ümidverici layihәdir. Çünki biz müdafiә infrastrukturumuzun müasirlәşdirilmәsi mәrhәlәsindәyik. Azәrbaycanın iqtisadi göstәricilәri müsbәtdir.
Ölkәnin iqtisadiyyatı sabitdir. Xarici borc çox aşağıdır - ümumi daxili
mәhsulun 17 faizini tәşkil edir. Sәrbәst konvertasiya olunan valyuta
ehtiyatları xarici borcdan 6 dәfә böyükdür. Biz istәdiyimiz qәdәr borc götürә bilәrik. Bizim әsas mәqsәdimiz şaxәlәndirmәdir. TAP tamamlanandan sonra, - ümid edәk ki, bu, çox tezliklә olacaq, - düşünürәm ki, biz enerji sektorunda bütün planlaşdırdıqlarımızı tamamlayacağıq. Çünki qeyd
etdiyiniz kimi, bu gün biz İtaliyaya әsas neft ixracatçılarından biriyik. Düşünürәm ki, biz birinciyik. Tәbii qazın nәqli ilә biz aparıcı ölkәlәr arasında
olacağıq. Ona görә dә әsas diqqәt qeyri-enerji sektoruna yetirilmәlidir.
Burada biz kәnd tәsәrrüfatı, ağır sәnaye, kiçik vә orta müәssisәlәrin
qarşılıqlı әlaqәsi mәsәlәlәrinә gәlirik. Əlbәttә, biz İtaliyadan böyük investisiyaları alqışlayırıq vә İtaliya iqtisadiyyatına investisiya yatırmağa hazırıq. Bu gün Azәrbaycanın İtaliya şirkәtlәrindә vә daşınmaz әmlaklarında
investisiyaları tәqribәn 1,5 milyard dollar tәşkil edir vә bizim inkişaf
etmәk üçün potensialımız mövcuddur.
Kosmik sәnaye sahәsindә әmәkdaşlığın inkişafı da iqtisadiyyatımızın
ümidverici sektorlarından biridir, hәmçinin turizm. Azәrbaycana gәlәn İtaliya vәtәndaşlarının sayı artmaqdadır. Bir çox digәr sektorlar da var. Başqa
sözlә, güclü siyasi münasibәtlәr işgüzar dairәlәr üçün çox möhkәm zәmin
yaradır. Bu güclü siyasi münasibәtlәr mәnim uğurlu sәfәrim zamanı yenidәn güclәndirildi. Ona görә dә әminәm ki, qarşıdan gәlәn illәrdә İtaliya şirkәtlәri Azәrbaycanda әn fәal olan şirkәtlәr olacaqlar. Onların bәzilәri ilә, bu şirkәtlәrin nümayәndәlәri buradadır, - bizim artıq uzunmüddәtli әmәkdaşlığımız mövcuddur. Bәzilәri ilә biz әmәkdaşlığa başlamağı planlaşdırırıq. Əminәm ki, bugünkü işçi nahar çox mәhsuldar olacaq vә biz çox
yaxşı nәticәlәri görәcәyik. Bir daha dәvәt üçün tәşәkkür edirәm. Əminәm
ki, bizim müzakirәlәr zamanı hәr iki tәrәf üçün faydalı gәlәcәyimizi planlaşdıracağıq.
İtaliya Xarici İşlәr vә Beynәlxalq Əmәkdaşlıq Nazirliyinin dövlәt katibi
Manlio di Stefano dedi ki, bu toplantıda İtaliya hökumәtini tәmsil etmәk
mәnim üçün hәqiqәtәn dә böyük şәrәfdir vә mәndә sәmimi mәmnunluq
hissi doğurur. Əvvәla, mәn bu işçi naharı vә tәdbiri tәşkil etdiyinә görә
CDP-yә minnәtdarlığımı bildirmәk istәyirәm. Hesab edirәm ki, bu tәdbir
zati-alilәri Prezident İlham Əliyevin dövlәt sәfәrinin mühüm bir hissәsidir.
CDP qrupu İtaliyanın maliyyә qoludur vә şirkәtlәrә beynәlxalq
sәviyyәyә çıxmaları üçün maliyyә hәllәri tәklif edir. Mәn İtaliyanın iş
adamlarının bu gün azәrbaycanlı hәmkarları ilә birlikdә çalışdığını görmәkdәn fәxr duyuram. Mәn şәxsәn bu dövlәt sәfәrinin tәşkili üçün, xüsusilә Azәrbaycanla ikitәrәfli әlaqәlәrә yardımçı olmaq mәqsәdilә çox sәy
göstәrmişәm. Keçәn ay mәn Energetika naziri cәnab Pәrviz Şahbazovla
birlikdә ölkәlәrimizi bir-birinә daha da yaxınlaşdırmaq üçün böyük
nәticәlәr vermiş iqtisadi әmәkdaşlıq üzrә beşinci İtaliya-Azәrbaycan Birgә
Komissiyasına hәmsәdrlik etdim. Bizim qarşılıqlı ticarәt mübadilәmiz
ölkәlәrimizin iqtisadiyyatının bir-birini tamamlamasını nümayiş etdirir.
Bizim demәk olar ki, altı milyard avro mәblәğindә ticarәt dövriyyәmiz
olmuşdur. Mәn prezident Tempininin artıq dediklәri bütün rәqәmlәri vә
yaxşı әmәkdaşlığı bir daha qeyd etmәyәcәyәm. Lakin onu demәk istәyirәm ki, Trans-Adriatik, Trans-Anadolu vә Cәnubi Qafqaz boru kәmәrlәri
ilә artıq gerçәklәşәn әn böyük imkanlar hәqiqәtәn münasibәtlәrimizә
tәkan verәcәk. Bu, “Şahdәniz” qaz yatağı ilә bağlantı sayәsindә mümkün
olacaq. Bu, bizә 2 milyard avro dәyәrindә, - bu rәqәm qeyd edilmәmişdir,
- әlavә ticarәt dövriyyәsini gәtirәcәk. Bu rәqәm vә layihәlәr hökumәtlәrimiz tәrәfindәn edilmiş spesifik, dәqiq siyasi seçimlәrdir. Buna görә
dә düşünürәm ki, bizi bir-birimizә bağlayan dostluq münasibәtlәrindә bu
seçimlәr qarşılıqlılıq prinsipi ilә bağlı gözlәntilәri daha da yüksәldir.

Mәn çox şadam ki, cәnab Prezident, Siz bunu çox aydın qeyd etdiniz.
Qarşılıqlılıq prinsipi dedikdә iki ölkә arasında, hәmçinin qaz sәnayesindәn
kәnarda olan sahәlәrdә qarşılıqlı әmәkdaşlığı daha da artırmaq üçün
imkanları nәzәrdә tuturam. Fakt etibarilә, italyan şirkәtlәri infrastrukturun
inşası, maşınqayırma sәnayesi sahәlәri ilә yanaşı, eyni zamanda, tәyyarәlәr, helikopterlәr, hava mәkanı, kibertәhlükәsizlik vә bir çox digәr sahәlәrdә fәaliyyәti ilә seçilirlәr. Onların bir çoxunu bu gün bu masanın әtrafında
әylәşәnlәr arasında görürәm. Bizim İtaliyadakı bütün bu aparıcı lider
şirkәtlәri ilә müntәzәm әlaqәlәrimiz var. Mәn әminәm ki, siz son bir neçә
ildә onların fәaliyyәtindәn faydalanmısınız vә gәlәcәkdә dә faydalanacaqsınız. Buna görә dә burada olduqları üçün onlara tәşәkkürümü bildirirәm.
Biz sizә nә nümayiş etdirmәk istәyirik. Mәlumdur ki, İtaliya şirkәtlәri
bütün dünyada yüksәk reytinqә malikdirlәr. Lakin onları fәrqlәndirәn
cәhәt odur ki, onlar hәqiqәtәn komanda şәklindә çalışa bilir vә bizim
şirkәtlәr xaricdә fәaliyyәt göstәrdikdә biz onlarla birlikdә italyan sistemini
tәtbiq edirik. Bugünkü tәdbirә görә mәn şәxsәn azәrbaycanlı dostlara
minnәtdarlığımı bildirirәm. Əminәm ki, imzalanmış anlaşma memorandumları vә qarşımızdakı imkanlar sayәsindә biz gәlәcәkdә daha da böyük
әmәkdaşlığa nail ola bilәcәyik. Nümayiş etdirmәk üçün daha da böyük
potensial mövcuddur. Mәn әminәm ki, bu sәfәr vә sabah keçirilәcәk
biznes forum bu imkanlara tәkan verәcәk.
İşçi naharda iştirak edәn şirkәt rәhbәrlәri Azәrbaycanda hәyata keçirdiklәri fәaliyyәtlәri barәdә mәlumat verdilәr, hәmçinin ölkәmizlә әmәkdaşlıq imkanlarının genişlәndirilmәsi ilә bağlı fikir mübadilәsi aparıldı.
İtaliya Respublikasında dövlәt sәfәrindә olan Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva fevralın
20-dә Romadakı “Altare della Patria” memorial kompleksindә namәlum
әsgәr abidәsini ziyarәt ediblәr.
Dövlәtimizin başçısı İlham Əliyev namәlum әsgәr abidәsinin önünә
әklil qoydu.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 20-dә
İtaliya Respublikası Deputatlar Palatasının sәdri Roberto Fiko ilә görüşüb.
Prezident İlham Əliyev İtaliyaya dövlәt sәfәrinә dәvәt olunmasına görә
tәşәkkürünü ifadә etdi. Dövlәtimizin başçısı bildirdi ki, sәfәr çәrçivәsindә
bu gün imzalanan vә sabah imzalanacaq sәnәdlәrin sayı 25-dәn çoxdur.
İmzalanan sәnәdlәr içәrisindә “Çoxölçülü Strateji Tәrәfdaşlığın güclәndirilmәsinә dair Birgә Bәyannamә” xüsusi әhәmiyyәtә malikdir. Bu bәyannamә tәsdiq edir ki, Azәrbaycan vә İtaliya strateji tәrәfdaşlardır. İtaliya
iqtisadi sahәdә Azәrbaycanın bir nömrәli tәrәfdaşıdır. Ölkәlәrimiz arasında ticarәt dövriyyәsi çoxşaxәlidir vә daim genişlәnir. İtaliya şirkәtlәri
Azәrbaycanda iqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәrindә, xüsusilә dә qeyri-neft
sektorunda çox geniş tәmsil olunurlar. Sәfәr çәrçivәsindә keçirilәcәk
biznes forumda aparılacaq müzakirәlәr vә әldә olunacaq razılaşmalar ölkәlәrimiz arasında ticarәt dövriyyәsinin daha da artmasına tәkan verәcәk.
Cәnubi Qafqaz ölkәlәri arasında İtaliyanın ticarәt dövriyyәsinin 92 faizi
mәhz Azәrbaycanın payına düşür. Hazırda Azәrbaycan ilә İtaliya arasında
ticarәt dövriyyәsinin hәcmi 6 milyard dollardan artıqdır. TAP layihәsinin
başa çatmasından sonra bu rәqәmin daha da artması gözlәnilir. TAP
layihәsi vasitәsilә Azәrbaycan tәbii qazı İtaliya bazarına daxil olacaq.
Dövlәtimizin başçısı bildirdi ki, parlamentlәrarası әlaqәlәr әmәkdaşlığımızda çox mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. Bu yaxınlarda Azәrbaycanda
parlament seçkilәri keçirildi. Azәrbaycan vә İtaliya parlamentlәri beynәlxalq tәşkilatlar çәrçivәsindә dә әmәkdaşlıq edirlәr.
Prezident İlham Əliyev Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişәsinin hәlli ilә bağlı Azәrbaycanın mövqeyini bir daha diqqәtә
çatdırdı. Dövlәtimizin başçısı Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişәsi ilә әlaqәdar İtaliyanın mövqeyini yüksәk qiymәtlәndirdi.
Prezident İlham Əliyev strateji tәrәfdaşlığın güclәndirilmәsi ilә bağlı Birgә
Bәyannamәdә İtaliyanın ölkәmizin әrazi bütövlüyü, suverenliyi vә sәrhәdlәrinin toxunulmazlığına ifadә olunan dәstәyinin, münaqişәnin BMT
vә ATƏT-in müvafiq sәnәdlәri әsasında hәllinә dair mövqeyinin tәqdir
olunduğunu qeyd etdi. Hәmçinin İtaliyanın Azәrbaycanın Avropa İttifaqı
ilә әlaqәlәrinin inkişafına verdiyi dәstәk yüksәk dәyәrlәndirildi.
Deputatlar Palatasının sәdri Roberto Fiko Azәrbaycan ilә İtaliya arasında әlaqәlәrin dostluq xarakteri daşıdığını qeyd etdi. O, Azәrbaycanın
İtaliyanın mühüm ticarәt tәrәfdaşlarından biri olduğunu vurğuladı. Bu
sәfәrin iki ölkә arasında münasibәtlәrin daha da inkişafına vә dәrinlәşmәsinә ciddi tәkan verәcәyini bildirdi.
Dövlәtimizin başçısı Roberto Fikonu Azәrbaycana sәfәrә dәvәt etdi.
Deputatlar Palatasının sәdri münasib vaxtda ölkәmizә sәfәr etmәk arzusunda olduğunu dedi. O, әminliyini bildirdi ki, sabah keçirilәcәk biznes forum, imzalanacaq sәnәdlәr İtaliya ilә Azәrbaycan arasında әmәkdaşlığın
inkişafına yeni tәkan verәcәk. Deputatlar Palatasının sәdri qeyd etdi ki,
İtaliya şirkәtlәrinin Azәrbaycanda müxtәlif layihәlәrdә iştirakı onların
texniki biliklәrinin ölkәmizә ötürülmәsi baxımından da mühüm әhәmiyyәt kәsb edir.
Fevralın 20-dә Romadakı Kuirinale Sarayında İtaliya Respublikasının
Prezidenti Sercio Mattarellanın adından Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin şәrәfinә dövlәt ziyafәti verilib.
Ziyafәtdә Azәrbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva vә Heydәr
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva da iştirak ediblәr.
Dövlәt başçıları ziyafәtdә çıxış etdilәr.
Prezident Sercio Mattarella çıxışında bildirdi ki, Azәrbaycana
sәfәrimdәn iki il sonra Sizin burada Prezident sarayında olmağınız bizim
ölkәlәrimizi birlәşdirәn yüksәk sәviyyәli әlaqәlәrin әhәmiyyәtli göstәricisidir. Sürәtlә möhkәmlәnәn vә şaxәlәnәn bu münasibәtlәr mütәmadi
vә mәhsuldar әlaqәlәrә tәkan verәrәk yalnız qurumlar, hökumәtlәr vә
müәssisәlәr arasında deyil, hәmçinin mәdәni vә akademik reallıqlar arasında da inkişafa sәbәb olmuşdur.
Sizin sәfәriniz Sovet İttifaqından tam ayrılma prosesinin başlanğıcını
qoyan vә hәlә dә yaddaşlarda yaşayan tarixin acı sәhifәsi olan Qara
Yanvar faciәvi hadisәlәrinin baş verdiyi tarixdәn 30 il sonraya tәsadüf edir.
Müstәqilliyini qazandıqdan sonra üçüncü onillik әrәfәsindә Azәrbaycan

regionun әn çiçәklәnәn ölkәlәrindәn biri vә mәdәniyyәtlәr, etnik qruplar
vә fәrqli dinlәrin birgәyaşayış modeli kimi özünü tәsdiq etmişdir. Burada
köklәri keçәn әsrin әvvәlindә dünyada qadınlara seçki hüququ verәn ilk
ölkәlәrdәn biri olan Azәrbaycan Demokratik Respublikasının qısa, lakin
çox әhәmiyyәtli tarixi tәcrübәsinә dayanan tolerantlıq nümunәsi vә
fәrqlilik içindә sülh şәraitindә birgәyaşayışdan söhbәt gedir.
Cәnab Prezident, 25 ildәn çox mövcud olan diplomatik әlaqәlәr çәrçivәsindә İtaliya vә Azәrbaycan arasındakı münasibәtlәr müstәsna inkişafa
nail olmuşdur. Bu, hәmçinin öz baxışını Avro-Aralıq dәnizi mәkanına
tutan vә balanslaşdırılmış geosiyasi mövqeyinә görә güclü olan Bakının
seçimi sayәsindә mümkün olmuşdur.
Xәzәr dәnizi vә Aralıq dәnizi arasında Azәrbaycanın körpü rolunu oynaması digәr tәrәfdәn dә bu gün Cәnub Qaz Dәhlizinin tamamlanmasına
güclü tәsir edir. Belә ki, TAP layihәsinin yekunlaşması ilә Azәrbaycan
qazı İtaliyaya nәql edilәcәk ki, bu da Avropa İttifaqı enerji siyasәtinin әsası
olan marşrutların vә mәnbәlәrin şaxәlәndirilmәsi üçün önәmli bir
göstәricidir.
Bu siyasәti xarakterizә edәn seçimlәri hәr zaman dәstәklәyәn İtaliya
Brüssel ilә yeni tәrәfdaşlıq sazişinin imzalanması vasitәsilә Azәrbaycan vә
Avropa İttifaqı arasında әlaqәlәrin daha da möhkәmlәnmәsinә müsbәt
baxır. Eyni istiqamәtdә Bakı vә Atlantik Tәrәfdaşlıq Şurası arasındakı Aralıq dәnizi sahәsindә bütün maraqlı ölkәlәr üçün hәyati әhәmiyyәtә malik
olan vә stabillәşmәyә töhfә verәn sәrfәli әmәkdaşlıq davam edir.
Azәrbaycan vә Avropa arasında әlaqәlәrin möhkәmlәnmәsi fәrqli mәdәniyyәtlәr vә dinlәrin daha ahәngli birgәyaşayışı üçün әlverişli şәraitin
yaranmasına imkan verә bilәr.
Cәnab Prezident, Azәrbaycan öz enerji ehtiyatları ilә keçәn әsirdә dünyada gedәn әhәmiyyәtli modernlәşmә prosesinin baş qәhrәmanı oldu.
Bu gün İtaliya Respublikası Sizin rәhbәrliyiniz altında Azәrbaycanın
iqtisadi, mәdәni vә sosial inkişaf yolunda addımlamasına dәrin hisslәrlә
baxır.
Qlobal sәviyyәdә birinci ticari tәrәfdaş kimi Roma Sizin idarәetmәniz
sayәsindә başladılan iqtisadiyyatın şaxәlәndirilmәsi prosesindә Azәrbaycan Respublikasının yanında olmaq niyyәtindәdir vә әtraf alәmin qorunmasına yönәldilmiş texnoloji innovasiyalara açıq elmi vә sәnaye yeniliklәri ilә töhfә vermәyә hazırdır.
Bundan әlavә, illәrdir ki, ölkәlәrimiz çoxtәrәfli sahәlәrdә, xüsusәn dә
ikitәrәfli әmәkdaşlığımızda әhәmiyyәtli şәkildә seçilәn energetika vә
sәnaye sektorlarında, hәmçinin mәdәni vә sosial әhәmiyyәtli tәşәbbüslәr
daxil olmaqla, bir sıra uğurlu әmәkdaşlıqlara imza atmışdır.
Xüsusi mәmnunluq hissi duyaraq qeyd etmәk istәrdim ki, italyan dili vә
mәdәniyyәti artan marağa sәbәb olur vә mәn inanıram ki, elmi, texnoloji
vә universitetlәr sahәlәrindә bağlanmış sazişlәr bizim xalqlarımız arasında
mövcud olan qarşılıqlı anlaşma vә dostluğu daha da güclәndirәcәk.
Bu axşamkı konsert yalnız Azәrbaycan yaradıcılığının qeyri-adiliyini
deyil, hәmçinin Azәrbaycan vә İtaliya arasında mövcud dәrin mәdәni
oxşarlıqları bir daha sübut edir.
Tәsadüfü deyil ki, proqram İslam dünyasında ilk opera olan, keçәn әsrin
әvvәllәrindә Bakıda sәhnәlәşdirilәn vә elә o dövrdәn etibarәn bizim
mәdәniyyәtlәrin yüksәk sintezini ifadә edәn “Leyli vә Mәcnun” әsәrinin
bәstәkarı olan Üzeyir Hacıbәylinin mәşhur bir parçası ilә başlayır.
Cәnab Prezident, ölkәlәrimiz arasında әlaqәlәrin inkişaf perspektivlәri
geniş vә dәrin panoramaya malikdir. Sizin tarixi әhәmiyyәtli dövlәt sәfәriniz dә әminәm ki, bunu daha da güclәndirib, strateji sektorlarda әmәkdaşlığı inkişaf etdirәrәk Bakı vә Roma arasında dostluğun tәşviqinә töhfә
verәcәk.
Prezident İlham Əliyev çıxışında bildirdi ki, Azәrbaycan vә İtaliya
arasında әlaqәlәrin zәngin tarixi vardır. Ən azı 30 min ildәn artıq yaşı olan
petroqliflәrin yerlәşdiyi vә UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil olunmuş Qobustan Dövlәt Tarixi Qoruğu әrazisindәki qayalar üzәrindә
Roma imperiyası legionlarının bizim eradan әvvәl I әsrә aid latınca
yazıları vardır. Bu yazılar Roma imperiyası legionlarının Azәrbaycan
әrazisindә olduğunu sübut edir. İtalyan sәyyahı Marko Polo öz әsәrlәrindә
Azәrbaycandan bәhs etmişdir. XV әsrdә Azәrbaycan Ağqoyunlu dövlәti
ilә Venesiya Respublikası arasında siyasi, diplomatik әlaqәlәr qurulmuşdur. 1469-1478-ci illәrdә Venesiya Respublikasının Azәrbaycanda sәfirliyi
fәaliyyәt göstәrmişdir. Hәmin dövrdә Azәrbaycan ilә Neapol Krallığı
arasında tәmaslar mövcud olmuşdur. Müsәlman alәmindә ilk parlament
respublikası olan, 1918-1920-ci illәrdә mövcud olmuş Azәrbaycan Xalq
Cümhuriyyәti dövründә dә Azәrbaycan vә İtaliya arasında diplomatik
münasibәtlәr yaradılmışdır. İtaliyanın Bakıda diplomatik tәmsilçiliyi
fәaliyyәt göstәrmişdir. 1972-ci ildә Azәrbaycanın paytaxtı Bakı vә İtaliyanın Neapol şәhәrlәri qardaşlaşmış elan edilmişlәr. Hazırda Azәrbaycan
vә İtaliya arasında әmәkdaşlıq bütün sahәlәrdә uğurla inkişaf edir.
Cәnab prezident Sercio Mattarellanın 2018-ci ildә Azәrbaycana rәsmi
sәfәri әlaqәlәrimizin inkişafında mühüm töhfә olmuşdur. Sәfәr zamanı
Mehriban Əliyevanı vә mәni İtaliyanın yüksәk dövlәt ordenlәri ilә tәltif
etmәyinizi Azәrbaycan vә İtaliya arasında dostluğun inkişafına verdiyimiz
töhfәnin tәzahürü kimi qiymәtlәndiririk.
Cәnab Prezident, bu gün biz Sizinlә olduqca sәmәrәli görüş keçirdik. Bu
görüşümüz zamanı müzakirә olunan mәsәlәlәr iki ölkә arasındakı
münasibәtlәrin strateji mahiyyәtini tәsdiqlәyir. Dövlәt sәfәri çәrçivәsindә
20-dәn çox sәnәdin imzalanması nәzәrdә tutulur. Onların sırasında Azәrbaycan vә İtaliya arasında “Çoxölçülü Strateji Tәrәfdaşlığın güclәndirilmәsinә dair Birgә Bәyannamә”ni xüsusi olaraq qeyd etmәk istәrdim. Bu
sәnәd münasibәtlәrimizi daha yüksәk sәviyyәyә qaldıracaqdır. “Çoxölçülü
Strateji Tәrәfdaşlığın güclәndirilmәsinә dair Birgә Bәyannamә”dә
Azәrbaycan vә İtaliya bir-birilәrinin müstәqilliyi, suverenliyi, әrazi bütövlüyü vә beynәlxalq sәviyyәdә tanınmış sәrhәdlәrinә dәstәyi bir daha tәsdiqlәyirlәr. Sәnәddә, hәmçinin Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişәsinin bu prinsiplәr әsasında hәlli ilә әlaqәdar birmәnalı mövqe әks
olunub. Bu prinsiplәr BMT Tәhlükәsizlik Şurasının Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ilә bağlı qәbul etdiyi vә tәcavüzkar Ermәnistanın qoşunlarının Azәrbaycanın bütün işğal olunmuş torpaqlarından
çıxarılmasını tәlәb edәn qәtnamәlәri ilә uzlaşır. Uzun illәrdir ki, Ermәnistan
Azәrbaycan әrazilәrini işğal etmiş, etnik tәmizlәmә aparmış, bir milyondan
artıq soydaşımız qaçqın vә mәcburi köçkün vәziyyәtinә düşmüşdür. Münaqişә beynәlxalq hüququn norma vә prinsiplәrinә uyğun olaraq Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә hәll olunmalıdır.
İqtisadi sahәdә qarşılıqlı faydalı әmәkdaşlığımız davamlı olaraq
genişlәnir, ticarәt dövriyyәmiz yüksәk sәviyyәdәdir, İtaliya Azәrbaycanın
birinci ticarәt vә ixracat tәrәfdaşıdır. 2019-cu ildә İtaliya ilә ümumi ticarәt
dövriyyәmiz 6 milyard dollardan artıq olmuşdur. İtaliyanın Cәnubi Qafqaz
ölkәlәri ilә ticarәtinin 92 faizi Azәrbaycanın payına düşür. Uzun illәr
Azәrbaycan İtaliya istehlakçılarını xam neftlә tәchiz edir, İtaliyada istehlak
olunan neftin 17 faizi ölkәmizin payına düşür. Keçәn il Azәrbaycan İtaliyanın әn böyük xam neft tәchizatçısı olub. Azәrbaycanın tәşәbbüsü ilә reallaşan vә Avropanın әn böyük infrastruktur layihәlәrindәn olan Cәnub Qaz
Dәhlizinin hәyata keçirilmәsindә Azәrbaycan İtaliya ilә sıx әmәkdaşlıq
edir. Cәnub Qaz Dәhlizinin son seqmenti olan TAP yekunlaşmaq üzrәdir.
Mәdәniyyәt sahәsindә münasibәtlәrimiz uğurla inkişaf edir. 2012-ci
ildә Romanın görkәmli Villa Borgeze parkında dahi Azәrbaycan şairi
Nizami Gәncәvinin abidәsinin açılışı olmuşdur. Hazırda Azәrbaycan Dillәr Universitetindә italyan dili tәrcümәsi ixtisası vә İtalyan Dili Mәrkәzi
fәaliyyәt göstәrir. İtaliya Avropada azәrbaycanlı tәlәbәlәrin ali tәhsil aldığı
әsas ölkәlәrdәn biridir.
İtaliya qәdim sivilizasiyanın beşiyidir. İtalyan mәdәniyyәti, incәsәnәti,
kino sәnәti Azәrbaycanda çox sevilir. Çoxlu sayda Azәrbaycan vәtәndaşı
hәr il İtaliyaya turistik sәfәrlәr edir. Son 3 il әrzindә İtaliyadan ölkәmizә gәlәn qonaqların sәfәr dinamikasında 40 faizdәn çox artım qeydә alınmışdır.
Fevralın 20-dә Romadakı Kuirinale Sarayında “2020-ci il - İtaliyada
Azәrbaycan Mәdәniyyәt İli”nin açılışı münasibәtilә konsert proqramı
tәqdim olunub.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva, İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarella vә
qızı Laura Mattarella konserti izlәyiblәr.
Konsertdә Azәrbaycan Dövlәt Kamera Orkestri görkәmli Azәrbaycan
vә İtaliya bәstәkarlarının әsәrlәrini ifa edib.
Fevralın 21-dә Romada Azәrbaycan-İtaliya biznes forumu keçirilib.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev vә İtaliya
Respublikasının Xarici İşlәr vә Beynәlxalq Əmәkdaşlıq naziri Luici Di
Mayo biznes forumda iştirak ediblәr.
Dövlәtimizin başçısı İlham Əliyev vә nazir Luici Di Mayo biznes forumda çıxış etdilәr.
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Dövlәt Gömrük Komitәsindә
әmәliyyat müşavirәsi keçirilib
Fevralın 17-dә Dövlәt Gömrük Komitәsindә әmәliyyat müşavirәsi keçirilib.
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Azәrbaycan vә Litva gömrük
xidmәtlәri arasında әlaqәlәrin
perspektivlәri müzakirә olunub
Fevralın 21-dә Dövlәt
Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev Litvanın Azәrbaycandakı fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfiri Eqidius
Navikas ilә görüşüb.

Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük
xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyevin rәhbәrliyi ilә keçirilәn müşavirәdә Komitә sәdrinin
müavinlәri, baş idarә vә idarә rәislәri iştirak edib.
Müşavirәdә Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn gömrük orqanlarının qarşısında qoyulan tapşırıqlar - xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi,
gömrük-keçid mәntәqәlәrinin işinin günün tәlәblәri sәviyyәsindә yenidәn qurulması vә digәr
mәsәlәlәr müzakirә olunub.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr
Mehdiyev 2019-cu ildә gömrük işinin müasir
standartlara uyğun şәkildә qurulması, ölkәmizin

ixrac, tranzit vә logistika imkanlarının artırılması sahәsindә gömrük orqanları tәrәfindәn görülәn işlәrdәn, fiskal sahәdә vә qaçaqmalçılığa qarşı mübarizә
mәqsәdilә atılan addımlardan bәhs edib vә bütün
istiqamәtlәr üzrә hәyata keçirilәn tәdbirlәrin effektivliyinin daha da artırılmasının vacibliyini vurğu-
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layıb.
Sәfәr Mehdiyev 2020-ci ildә gömrük işinin daha
sәmәrәli şәkildә qurulması istiqamәtindә görülәcәk
işlәrdәn danışıb, “kölgә iqtisadiyyatı”nın aradan qaldırılması, şәffaflığın tәmin olunması istiqamәtindә
atılan qәtiyyәtli addımların bu il dә prioritet olacağını,

informasiya texnologiyalarının geniş şәkildә
tәtbiqi hesabına sәrhәdkeçmә vә rәsmilәşdirilmә
proseslәrinin sürәtlәndirilmәsini tәmin edәcәk
innovativ layihәlәrin hәyata keçirilәcәyini bildirib.
O da vurğulanıb ki, cari ildә yeni gömrük
postlarının tikilib istifadәyә verilmәsi vә mövcud gömrük postlarının infrastrukturunun yenidәn qurulması nәzәrdә tutulur. Bu da xidmәt
sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә münbit şәrait yaradacaq. Komitә sәdri son vaxtlar Çin Xalq
Respublikasında yayılan vә dünyanın bir neçә
ölkәsindә müşahidә olunan koronovirus epidemiyası ilә bağlı gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindә hәyata keçirilәn profilaktik tәdbirlәrdәn dә bәhs edib vә bu istiqamәtdә nәzarәt
tәdbirlәrinin daha da güclәndirilmәsinә dair konkret
tapşırıqlar verib.
Eyni zamanda, müşavirәdә aidiyyәti qurumların
rәhbәrlәri müzakirә olunan mәsәlәlәr әtrafında tәklif
vә rәylәrini bildiriblәr.

Qonağı sәmimiyyәtlә salamlayan Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr Mehdiyev Azәrbaycanla Litva arasında mövcud
әmәkdaşlıqdan bәhs edib, tәrәflәr arasında әlaqәlәrin bütün sahәlәri әhatә etdiyini vurğulayıb,
qarşılıqlı fәaliyyәtin bundan sonra da davam
edәcәyinә ümidvar olduğunu bildirib.
Komitә sәdri Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә bütün sahәlәrdә, o cümlәdәn gömrük sistemindә hәyata keçirilәn islahatlar barәdә mәlumat verib, tәtbiq edilәn yeniliklәrin
ölkәnin ixrac potensialını inkişaf etdirmәk,
gömrük prosedurlarını sadәlәşdirmәk, şәffaflığı tәmin etmәklә yanaşı, beynәlxalq ticarәtin
asan vә sürәtlә hәyata keçirilmәsinә münbit
şәrait yaratdığını da söylәyib. Qeyd edilib ki,
gömrük sahәsindә aparılan struktur vә kadr
islahatlarında mәqsәd peşәkar vә bilikli kadrları işә cәlb etmәklә çevik vә dinamik gömrük
xidmәti formalaşdırmaqdır.
Azәrbaycan vә Litva gömrük xidmәtlәri
arasında mövcud әmәkdaşlıqdan söhbәt açan
Sәfәr Mehdiyev iki ölkә arasında ticarәt döv-

riyyәsinin artırılması istiqamәtindә sәylәrin
daha da güclәndirilmәsinin vacibliyinә toxunub, tәcrübә mübadilәsinin әhәmiyyәtini
vurğulayıb.
Litvanın Azәrbaycandakı fövqәladә vә
sәlahiyyәtli sәfiri Eqidius Navikas ölkәsinin
Azәrbaycanla bütün sahәlәrdә әmәkdaşlıqda
maraqlı olduğunu bildirib.
İki ölkә arasında gömrük sahәsindә münasibәtlәrin inkişaf tempindәn danışan sәfir bu
әlaqәlәrin perspektivlәrinә toxunub. Eqidius
Navikas Azәrbaycan vә Litva gömrük xidmәtlәrinin qarşılıqlı әmәkdaşlığının daha da güclәndirilmәsi istiqamәtindә bundan sonra da
sәylәrini әsirgәmәyәcәyini deyib.
Görüşdә qarşılıqlı әlaqәlәrin perspektivlәri
barәdә fikir mübadilәsi aparılıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

Productive cooperation
Chairman of State Customs Committee established in the customs sphere

meets with GUAM Secretary General

On February 11, chairman of the
State Customs Committee, customs
service Colonel-General Safar Mehdiyev met with Secretary General of
the Organization for Democracy and
Economic Development (GUAM)
Altay Efendiyev.
Chairman of the Committee said Azerbaijan was interested in close cooperation
with the GUAM member states in all spheres, including customs, said all the steps to
be taken in this regard would contribute to
the progress of the member states, as well as
the region.
Speaking about the reforms carried out in
the customs system over the recent years by
President Ilham Aliyev, Safar Mehdiyev said a more
dynamic structure had been established thanks to the
innovations. Giving information about the steps
taken to ensure transparency and citizens’ satisfaction, eliminate the “shadow economy”, chairman of
the Committee underlined that the international
trade and transit had been accelerated, the country’s
export potential had grown thanks to the accelera-

tion of the border crossing processes, facilitation of
the customs procedures, wide application of information technologies in the customs sphere.
It was also underlined that the Trade and
Transport Assistance project implemented within
the framework of the organization had created favorable conditions for enhancement of the relations
among the GUAM states in the spheres of trade and

transport. Chairman of the State Customs
Committee said some countries must immediately eliminate the technical problems
impeding the further strengthening of the
transit potential.
Moreover, chairman of the Committee
underlined the importance of accelerating
the activities carried out to apply blockchain
technology among the GUAM member
states.
GUAM Secretary General Altay Efendiyev expressed satisfaction with Azerbaijan’s contributions to developing cooperation among the member states in all spheres. Altay Efendiyev said that the projects
implemented within the framework of the
organization had created conditions for strengthening exchange of information
among the member states, facilitating trade operations, developing transit, emphasized the special role
of the customs bodies.
Views were exchanged on other issues of mutual
interest.
Press and Public Affairs Department of the
State Customs Committee

Beynәlxalq hüquq sahәsindә
bilik vә bacarıqlar artırılır
Fevralın 19-20 tarixlәrindә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Bakı şәhәrindәki Potensialın Güclәndirilmәsi
üzrә Avropa Regional Ofisindә beynәlxalq humanitar hüquq mövzusunda
seminar keçirilib.
Tәdbiri Dövlәt Gömrük Komitәsi vә Dövlәt
Sәrhәd Xidmәtinın әmәkdaşları üçün ABŞ
Beynәlxalq Hüquqi Araşdırmalar üzrә Müdafiә
İnstitutu tәşkil edib. Mәqsәd beynәlxalq hüquq
çәrçivәsindә insan hüquqlarının aktuallığını müzakirә etmәk, bu sahәdә digәr mövzularla bağlı
tәhlil vә birgә tәcrübә mübadilәsi aparmaq olub.
Seminarın açılış mәrasimindә Dövlәt Gömrük Komitәsi Əmәliyyat-İstintaq Baş İdarәsinin
rәisi, gömrük xidmәti general-mayoru Mәsum Rәsulov gömrük xidmәtindә aparılan islahatlardan
bәhs edib, gömrükçülәrin peşә hazırlığının artırılması, xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi mәqsәdilә
DGK-nın şәxsi heyәti arasında attestasiya keçirildiyini, mütәmadi olaraq kurslar tәşkil edildiyini
bildirib.
Əmәliyyat-İstintaq Baş İdarәsinin iş prinsipi ilә
bağlı әtraflı mәlumat verәn Mәsum Rәsulov rәhbәrlik etdiyi baş idarәnin әmәkdaşları üçün dә mütәmadi kursların tәşkil edildiyini, peşә bacarıqlarının
artırılması istiqamәtindә bu kimi tәlimlәrin davamlı
olacağını vurğulayıb. Tәdbir iştirakçılarına uğurlar
arzulayan baş idarәnin rәisi onlara müzakirә olunan
mövzuları yaxşı mәnimsәmәyi, ekspertlәrin mәru-

On February 13,
chairman of the State
Customs Committee,
customs service Colonel-General Safar Mehdiyev met with the delegation led by Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of
the State of Israel to the
Republic of Azerbaijan
George Deek.
Congratulating Ambassador on his appointment, chairman of the Committee expressed
satisfaction with the establishment of productive cooperation between Azerbaijan and Israel
in all spheres, including customs.
Safar Mehdiyev said the reforms carried out
in the customs system over the recent years by
President Ilham Aliyev had led to the formation of a more dynamic structure, increase of
the country’s transit and export potential and
facilitation of the international trade.
Chairman of the Committee said thanks to
the innovations, successful results had been
achieved in ensuring transparency, citizens’
satisfaction, noted that the projects implemented through the use of information technologies
had given an impetus to the acceleration of the
border crossing processes, minimization of citizen-public servant contacts and improvement
of the business climate.
Noting that trade turnover between Azerbaijan and Israel was growing year-after-year,

Safar Mehdiyev said the customs bodies were
also playing an important role in this sphere.
Recalling his visit to, the meetings held in
Israel in 2018, chairman of the State Customs
Committee spoke about the productive relations established between the customs bodies
of the two countries, underlined that mutual
visits, exchange of information and experience
had created favorable conditions for strengthening of cooperation.
Ambassador
Extraordinary
and
Plenipotentiary of the State of Israel to the
Republic of Azerbaijan George Deek said he
was pleased with his diplomatic activity in our
country, noted that the customs bodies were
also contributing to the development of relations. Underlining the importance of strengthening the relations between the customs bodies
of the two countries, Ambassador spoke about
the prospects of joint cooperation.
Press and Public Affairs Department of
the State Customs Committee

Kestutis Yankauskas Gömrük
Akademiyasında mühazirә ilә çıxış edib
Fevralın 19-da Avropa İttifaqının
Azәrbaycandakı nümayәndәliyinin
rәhbәri Kestutis Yankauskas Dövlәt
Gömrük Komitәsinin Akademiyasında
mühazirә ilә çıxış edib.
zәlәrindәn maksimum faydalanmağı tövsiyә edib.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının
rәis müavini Ramiz Hümbәtov seminarın mәlumat
mübadilәsinin aparılmasında, insan hüquqları müstәvisindә әhәmiyyәtli olduğunu vurğulayıb vә tәdbirin tәşkilatçılarına tәşәkkürünü bildirib.
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Bakı şәhәrindәki Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә Avropa Regional Ofisinin icracı katibi Hacı Hacıyev, ABŞ
Beynәlxalq Hüquqi Araşdırmalar üzrә Müdafiә
İnstitutunun nümayәndәsi Richard Fay seminarın
әhәmiyyәtindәn danışıb, tәdbirin beynәlxalq hüquq
sahәsindә bilik vә bacarıqların artırılmasında mühüm rol oynayacağına әmin olduqlarını vurğulayıblar.
Seminarın ilk günü ABŞ Beynәlxalq Hüquqi

Araşdırmalar üzrә Müdafiә İnstitutunun ekspertlәri
tәqdimatlarla çıxış ediblәr. “İnsan hüquqlarına hörmәtlә yanaşma vә riayәt etmә”, “Regional beynәlxalq insan haqları sazişi”, “İşgәncәlәrә - digәr qәddar, qeyri-insani vә ya alçaldıcı rәftara qarşı hüquqlar”, “Beynәlxalq hüquqda gender zorakılığı vә insan alveri mәsәlәlәri”, “Hüquq-mühafizә orqanlarında gücdәn istifadәetmә” vә digәr mövzularda mәruzәlәr dinlәnilib.
Seminarın növbәti günündә isә “Beynәlxalq
silahlı münaqişәlәr vә hüquq”, “Güc tәtbiqetmәnin
qaydaları”, “Silahlı münaqişәlәr hüququna әsasәn
hәdәfin seçilmәsi” mövzusunda tәqdimatların müzakirәsi keçirilib.
Sonda iştirakçıların әldә etdiklәri biliklәr qiymәtlәndirilib, onlara sertifikatlar tәqdim olunub.

Tәdbir çәrçivәsindә Akademiyanın rәisi
Qulu Novruzov vә Avropa İttifaqının Azәrbaycan nümayәndәliyinin rәhbәri Kestutis
Yankauskas arasında görüş dә keçirilib.
Qonağı salamlayan Qulu Novruzov
Akademiyanın fәaliyyәti, tәdris prosesi, ixtisaslar haqqında geniş mәlumat verib.
Akademiya rәisi beynәlxalq әmәkdaşlığa
böyük önәm verildiyini vә 2020-ci ilin
Akademiyada “Beynәlxalq әmәkdaşlıq ili”
elan olunduğunu qeyd edib.
Görüşdә gәlәcәk әmәkdaşlıqla bağlı müzakirә, hәmçinin qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra
mәsәlәlәr әtrafında fikir mübadilәsi aparılıb.
Sonra qonaq Akademiyada yaradılan infrastrukturla tanış olub.

Kestutis Yankauskas “Avropa İttifaqı vә
Azәrbaycan: gәlәcәk üçün tәrәfdaşlıq” mövzusunda mühazirә ilә çıxış edib. Qonaq Avropa
İttifaqının tarixi başlanğıcından, onun әsaslarından, Azәrbaycan Respublikası ilә Avropa İttifaqı arasındakı münasibәtlәrdәn danışıb.
Sonda o, müәllim vә tәlәbәlәrin suallarını
cavablandırıb.
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Azәrbaycan Respublikası xarici
ticarәtinin gömrük statistikası

Yararsız mәhsullar
yandırılaraq
zәrәrsizlәşdirilib

01.01.2020 - 31.01.2020

Fevralın 20-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin müvafiq
qurumları tәrәfindәn istifadәyә yararsız, mәnşәyi
bilinmәyәn, hәmçinin dövriyyәsi mәhdudlaşdırılan vә
qadağan olunan malların mәhvetmә prosesi hәyata
keçirilib.
Ümumilikdә, 263029 әdәd fişәng vә prirotexniki vasitә,
47322 әdәd müxtәlif adda dәrman preparatı, 59 әdәd müxtәlif
markalı yararsız telefon vә aksesuarları, 5077 litr alkoqollu vә
kustar üsulla hazırlanan 4742 әdәd sәrinlәşdirici içki, 5255 kq
әrzaq vә qeyri-әrzaq mәhsulları, 3070 kq yuyucu vasitә, 2167
kq müxtәlif növ mәişәt malları mәhv edilib.
Qeyd edәk ki, mәhv edilәn mallar fiziki şәxslәr tәrәfindәn
Nazirlәr Kabinetinin 305 saylı qәrarı ilә müәyyәnlәşdirilәn
normalara әmәl olunmadan gömrük sәrhәdindәn keçirilmәyә
cәhd göstәrildiyi üçün müvәqqәti saxlanc anbarına qәbul edilәn vә saxlanc müddәtindә vәtәndaşlar tәrәfindәn hәmin malların geri götürülmәsinә dair müraciәt olunmayan, eyni zamanda, istifadәyә yararsız, mәnşәyi bilinmәyәn, hәmçinin dövriyyәsi mәhdudlaşdırılmış vә qadağan olunmuş kateqoriyalara
aiddir.
Mәhv edilәn mallar arasında Ermәnistan istehsalı olan 324
әdәd suvenir, 40 qutu siqaret vә 18 litr müxtәlif növ spirtli içkilәr dә olub. Müvafiq ekspert rәyi vә mәhkәmә qәrarına әsasәn mәhvetmә prosesinә cәlb olunan mallar Sumqayıt şәhәri
yaxınlığındakı ekoloji poliqonda DGK-nın müvafiq qurumlarının әmәkdaşları vә media nümayәndәlәrinin iştirakı ilә yandırılaraq mәhv edilib.

Qaçaqmalçılıq hallarına
qarşı mübarizә
tәdbirlәri davam edir
Azәrbaycan gömrük orqanları gömrük hüquqpozmalarına, elәcә dә qaçaqmalçılıq hallarına qarşı mübarizә tәdbirlәrini davam etdirir.
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Bakı-İstanbul aviareysilә gedәn vәtәndaş gömrük nәzarәti
zonasına daxil olarkәn xarici valyutanı gömrük orqanına әvvәlcәdәn bildirmәyib, şifahi, yazılı vә elektron formada bәyan etmәyib. Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları hәmin şәxsin baqajını rentgen aparatıyla yoxlayarkәn
monitorda şübhәli predmetlәrin tәsviri görünüb. Tәkrar baxış
nәticәsindә baqajdakı sellofan paketlәrdә olan iki әdәd şalvar,
gödәkcә vә üç әdәd corabın içәrisindә, ümumilikdә 100.000
ABŞ dolları aşkarlanıb. Şәxsi yoxlama zamanı isә vәtәndaşın
әynindәki şalvarının cibindә 1500 ABŞ dolları aşkar edilib.
* * *
Bakı Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinә Sabunçu rayonu, Bakıxanov qәsәbәsi әrazisindә yerlәşәn
mәnzildә bir qrup şәxs tәrәfindәn külli miqdarda aksiz markasız siqaretlәrin saxlanılması vә realizә edilmәsi barәdә mәlumat daxil olub. Mәlumat tәsdiqini tapdıqdan sonra әmәliyyat
qrupu mәhkәmәnin qәrarı ilә hәmin mәnzildә әmәliyyat-axtarış tәdbirlәri hәyata keçirib. Baxış zamanı mәnzildә Azәrbaycan Respublikasına mәxsus aksiz markası ilә markalanmayan
208 min 200 әdәd müxtәlif markalı siqaretlәr aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat
İdarәsinә daxil olan mәlumatlar әsasında, “Qırmızı Körpü”
gömrük postunda Gürcüstandan idarә etdiklәri “Hyundai Sonata” vә “Ford Focus” markalı avtomobillәrlә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı
hәmin şәxslәr idarә etdiklәri nәqliyyat vasitәlәrindә gömrük
nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildiriblәr. Yoxlama zamanı isә avtomobillәrin gizli saxlanc yerlәrindә aksesuarları ilә birlikdә 8 әdәd
“Redmi Note 7”, 1 әdәd “Redmi 7”, 5 әdәd “Redmi Note 8”,
2 әdәd “MI A3” markalı mobil telefonlar, 52 әdәd qidalandırıcı
başlıq, 43 әdәd USB, 17 әdәd qulaqlıq vә 48 әdәd mobil telefon qutusu aşkar edilib.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat
şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, “Xanoba” gömrük postunun idxal gömrük nәzarәti xәttinә Rusiya Federasiyasından
daxil olan Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı saxlanılıb.
Vәtәndaşın әl yükü rentgen aparatından keçirilәrkәn monitorda
şübhәli predmetlәrin tәsviri görünüb. Tәkrar baxış zamanı
vәtәndaşın әl çantasının içәrisindә, geyim әşyalarının arasında
gömrük nәzarәtinә bәyan edilmәyәn, ümumi çәkisi 6 kq olan
kalium permanqanat, 330 әdәd üzәrindә “kalium permanqanat” yazılan tәlimat kitabçası vә 626 әdәd etiket aşkarlanıb.
Xatırladaq ki, kalium permanqanat “Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә idxalına, ixracına, tranzit nәql edilmәsinә
vә istehsalına lisenziya tәlәb olunan prekursorların IV Siyahısı”na daxildir.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Bilәsuvar gömrük
postunda İran İslam Respublikasından piyada gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı
vәtәndaş üzәrindә qadağan olunmuş predmetlәrin, o cümlәdәn
narkotik vasitәlәrin, psixotrop maddәlәrin olmadığını bildirib.
Lakin şәxsi yoxlama zamanı hәkim müayinәsinә zәrurәt yarandığından vәtәndaş Bilәsuvar Mәrkәzi Rayon Xәstәxanasına
gәtirilib. Xәstәxanada rentgen müayinәsindәn keçirilәn vәtәndaşın daxili orqanı - düz bağırsağında 1 әdәd bükümdә 112
qram narkotik vasitә - heroin aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan idarә etdiklәri “VAZ-21074” vә
“Volkswagen Passat” markalı avtomobillәrlә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı
hәr iki sürücü idarә etdiklәri nәqliyyat vasitәlәrindә gömrük
nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Baxış zamanı isә avtomobillәrin gizli
saxlanc yerlәrindә, ümumilikdә 1440 әdәd üzәrindә
“EKO201E 60 PCS” yazılan pirotexniki vasitә aşkarlanıb.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
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