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ЕЛБАСЫ ҚАУІПСІЗДІК КЕҢЕСІНІҢ  

БЕЙНЕ-ОТЫРЫСЫН ӨТКІЗДІ 

 

24 сәуірде Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

бейнеконференция түрінде Қауіпсіздік Кеңесінің отырысын өткізді. Отырыс барысында 

коронавирустық індетке қарсы тұрудың, сондай-ақ Қазақстан экономикасын және елдің 

дағдарыстан кейінгі дамуын қолдаудың стратегиялық мәселелері қаралды. 

Елбасы жаһандық қауіп-қатердің айналасындағы жағдай өте алаңдатарлық сценарий 

бойынша дамып келе жатқанын атап өтті. 

– Коронавирустың салдары әлемдік экономиканың өмірлік маңызды жүйелеріне әсер етеді. 

ХВҚ сарапшылары Ұлы карантин туралы айтып, оны Ұлы депрессиямен салыстырады. 

Олардың айтуынша, жан басына шаққандағы кіріс 170 елде төмендейді. ... Бұл Екінші 

дүниежүзілік соғыстан кейінгі өнеркәсіптік өндірістің ең терең құлдырауы болады деп 

күтілуде, – деді Қазақстанның Тұңғыш Президенті. 

Н.Назарбаев қиын кезеңді сәтті еңсеру үшін бүгінгі таңда Қазақстанның уақтылы және 

сындарлы әрекеттері өте маңызды болатындығын атап өтті. 

– Біріншіден, барлық елдер өздерінің экономикалық стратегияларын қайта қарастыруда. Өзін-

өзі қамтамасыз ету, меншікті ресурстарға есептеу, өндіріс пен қаржылық тізбектің сенімділігі 

басымдық болады. Екіншіден, саланың жаңа басымдықтары қалыптасады. Тиімсіз секторлар 

жоғалып кетеді. Бірақ басқалары көшбасшы болып шығады, экономиканы басқарады және 

адамдарға жұмыс береді. Үшіншіден, барлық ауқымды дағдарыстар технологиялық және 

экономикалық әлемдік тәртіптің циклдік өзгеруімен байланысты. Қазір ескі модель бұзылуда », 

– деді Нұрсұлтан Назарбаев. 

Елбасы Қазақстанның жаһандық сынақтарды еңсеру үшін барлық қажетті ресурстарға ие 

екендігін, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық дамуға төтенше тәсілдерді қолданудың 

маңыздылығын атап өтті. 
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– Біріншіден, дағдарысқа қарсы шаралар кешені іске асырылуы керек. ... Қазірдің өзінде 

экономиканы қалпына келтіру және дағдарыстан кейінгі даму бағдарламасын іске қосу қажет. 

Біздің негізгі салаларымыздың, болашақтың экономикасын, қалалар мен ауылдардың, 

әлеуметтік саланың, қаржы жүйесінің даму бағыттарын айқындау керек, – деді Н.Назарбаев. 

Елбасы дағдарысқа қарсы шараларды жүзеге асыру үшін барлық деңгейдегі мемлекеттік 

басқарудың тиімді жұмысын қамтамасыз ету қажеттігін айтты. 

Қорытындылай келе, Қауіпсіздік Кеңесінің Төрағасы 2020 жылғы дағдарыстан кейін елдің 

дамуының жаңа көзқарасын дер кезінде қалыптастыру тек өмір сүріп қана қоймай, сонымен 

қатар мемлекет үшін жетістік болатындығын атап өтті. 
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ТҮРКИЯ ҰЛТТЫҚ ЕГЕМЕНДІК КҮНІН АТАП ӨТТІ 

 

Түркия Президенті Реджеп Тайып Ердоған ел азаматтарын 23 сәуір – Ұлттық егемендік және 

балаларды қорғау күнімен, сондай-ақ Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісінің (ТҰҰМ) 100 

жылдық мерейтойымен құттықтады. 

Р.Т. Ердоған халыққа жолдауында Түркия Республикасының бірлік, бауырластық және 

ынтымақтастық негізінде құрылғанын мәлімдеді. 

Президент Р.Т. Ердоған өз сөзін Түркия Республикасының негізін қалаушы Мұстафа Кемал 

Ататүрікке және республиканың құрылуына үлес қосқан барлық батырлар мен ардагерлерге 

құрмет көрсетуден бастады. 

«Біздің Отанымызды жаулап алған кезде, осыдан жүз жыл бұрын Анкарада ашылған 

Түркияның Ұлы Ұлттық Мәжілісі халқымыз бен мемлекетіміздің бостандық үшін күресінің 

орталығына айналды. Түркия Республикасы бірлік, бауырластық және ынтымақтастық 

негізінде құрылды. 23 сәуір – демократияның, ұлттық ерік-жігердің және халықтың 

егемендігінің маңызды белгісі », – деді Түркия Президенті. 

Р.Т. Ердоған 23 сәуір түрік ұлтының балаларына үлкен мән беретіндігінің дәлелі, сондай-ақ 

жастарға деген сенімділік екеніне назар аударды. 

Президент сондай-ақ түрік халқын және бүкіл мұсылман әлемін қасиетті Рамазан айының 

басталуымен құттықтады. 

Биыл коронавирустың жаңа түрінің таралуына қарсы қабылданған шараларға байланысты 23 

сәуірге арналған мерекелік іс-шаралар тоқтатылды. 

Алайда, мереке құрметіне сағат 21.00-де Түркия тұрғындары балкондарына шығып, 

мемлекеттік әнұранды шырқады. Президент Р.Т. Ердоған кішкентай балалар тобымен бірге 

тікелей эфирде тұрғын азаматтарға қолдау көрсетті. 
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ӨЗБЕКСТАН МЕН ТҮРКИЯ ПРЕЗИДЕНТТЕРІ 

ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ 

 

 

22 сәуірде Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёев пен Түркия 

Республикасының Президенті Реджеп Тайып Ердоған телефон арқылы сөйлесті. Сөйлесу 

басында екі түркітілдес мемлекет басшылары бүкіл мұсылман әлемі үшін қасиетті Рамазан 

айының басталуымен шын жүректен құттықтап, екі мемлекеттің бауырлас халықтарына 

денсаулық, амандық тіледі. 

Сонымен қатар, Өзбекстан Президенті өзінің әріптесі мен бауырлас түрік халқын келе жатқан 

мемлекеттік мереке – Түркияда кеңінен аталып өтілетін Ұлттық егемендік және балалар 

күнімен құттықтады. 

Әңгіме барысында көшбасшылар жаһандық сын-қатерге – коронавирустық инфекцияның тез 

таралуына қарсы күресте өзара тығыз әрекеттесу мәселелеріне назар аударды. 

Атап айтқанда, мемлекет басшылары 10 сәуірде видеоконференция форматында өткен және 

коронавирусқа қарсы күрестегі күш-жігерді біріктіруге арналған Түркітілдес мемлекеттердің 

ынтымақтастық кеңесінің кезектен тыс саммитінің жемісті нәтижелеріне жоғары баға берді. 

Келісімдерге сәйкес, жақын күндері практикалық тәжірибе алмасу және туындаған 

мәселелерді жедел шешу бойынша жұмыстарды үйлестіру мақсатында Түркі кеңесі елдерінің 

денсаулық сақтау және көлік министрліктері басшыларының бірқатар онлайн-кездесулері 

өтеді. 

Телефон арқылы сөйлесу барысында аймақтық ынтымақтастық пен халықаралық саясаттың 

бірқатар өзекті мәселелері қаралды. 
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ЕУРОДАҚ ТҮРКМЕНСТАННЫҢ ШАҒЫН ЖӘНЕ 

ОРТА БИЗНЕСІН ДАМЫТУҒА ҚОЛДАУ КӨРСЕТЕДІ 

 

Еуропалық Одақ ЕО қаржыландыратын Халықаралық сауда орталығы (ХСО) жобасы 

арқылы Түркіменстанға шағын және орта бизнесті дамытуға қолдау көрсетеді. 23 сәуірде 

бұл мәселе Түркменстан Сыртқы істер министрлігінде талқыланды. 

Бейнеконференцияға Халықаралық сауда орталығының жетекші мамандары, Сауда 

министрлігінің, Орталық банктің және Түркменстан өнеркәсіпшілері мен кәсіпкерлер 

одағының өкілдері қатысты. 

ХСО-ның Орталық Азия: саудаға дайындық – Орталық Азиядағы аймақаралық және 

халықаралық сауданы қолдау бағдарламасы елдің сауда әлеуетін кеңейтуге бағытталған. 

Жоба аясында тиісті саланың бәсекеге қабілеттілігін нығайту мен шағын және орта 

бизнесті қолдау стратегиясын әзірлеуді жоспарлап отыр. 

Іс-шараға қатысушылар экономикалық интеграция саласындағы аймақтық және 

халықаралық деңгейде бірлескен күш-жігерді жандандыру қажет деген пікірге келді. 

Ескере кетсек, ХСО – БҰҰ жүйесі мен ЮНКТАД-қа есеп беретін БСҰ жүйесінің 

үкіметаралық ұйымы. Құрылымның негізгі мақсаты дамушы елдерге, сондай-ақ 

халықаралық сауда саласында өтпелі экономикасы бар елдерге техникалық көмек 

көрсету. 
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ӘЗЕРБАЙЖАН ПРЕЗИДЕНТІ  

ЖАҢА ГАЗ ҚҰБЫРЛАРЫН АШТЫ 

 

24 сәуірде Әзербайжанның Абшерон аймағында Агдере Хызинский ауылынан Сумгайыт 

қаласына дейінгі магистральдық газ құбырының ашылуы өтті. Ашылу салтанатына 

Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиев қатысты. И.Әлиев өз сөзінде: 

Мемлекет басшысының атқарған жұмыстары туралы хабардар ете отырып, SOCAR президенті 

Ровнаг Абдуллаев: 

– Бүгін Сумгайыт қаласын тұрақты газбен қамтамасыз ету мәселесінде өте маңызды күн. ... 

Мен барлық Сумгайыттықтарды осы мерекемен құттықтағым келеді, өйткені бұл қаланы 

үздіксіз газбен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, сонымен қатар қаланың болашақ 

мүмкіндіктерін ескереді. Әзірге Сумгайыт бір желі арқылы газбен қамтамасыз етілді. Әрине, 

соңғы жылдары Сумгайытта құрылған өнеркәсіптік кәсіпорындар, өнеркәсіптік кластерлер 

қосымша көлемді қажет етті. Осыны ескере отырып, жаңа газ құбырын салу қажет болды. 

Оның ұзындығы – 60 шақырым. Бұл ірі құрылыс жобасы болды. Қысқа мерзімде бұл құбыр 

іске қосылып,  қазірдің өзінде жұмыс істей бастады ... Бүгін Сумгайыт – тек Әзербайжанда 

ғана емес, сонымен қатар Оңтүстік Кавказдағы екінші ірі өнеркәсіптік қала. Бұл – қазіргі 

өнеркәсіптік қала. 

... Тағы да айта кеткім келеді, бұл туралы барлық азаматтар білуі тиіс: біз бірде бір әлеуметтік 

жобаны тоқтатпаймыз, бірде бір әлеуметтік бағдарламаны қысқартпаймыз ... Біз қаланы одан 

әрі дамыта береміз, жақсы жағдай жасаймыз деп сенемін. Сіздерді және барлық Сумгайыт 

тұрғындарын құттықтаймын. 
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ҚЫРҒЫЗСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ТӨТЕНШЕ 

ЖАҒДАЙДЫ КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢІМЕН ЖЕҢІЛДЕТУ 

ТУРАЛЫ ТАЛҚЫЛАДЫ  

 

25 сәуірде Қырғыз Республикасының Президенті Сооронбай Жээнбеков Жоғарғы Кенестің 

(Парламент) спикері Дастанбек Жұмабековпен және Қырғызстанның Премьер-министрі 

Мұхаммедкалы Абылгазиевпен кездесті. 

Кездесу барысында елдегі қазіргі эпидемиологиялық жағдай, мемлекеттік органдардың 

жағымсыз экономикалық салдарды азайту және еңсеру жөніндегі қызметі туралы, сондай-ақ 

пандемиядан кейінгі кезеңге арналған басым жоспарлар туралы пікір алмасулар болды. 

М. Абылгазиев ҚР Үкіметінің дағдарысқа қарсы іс-шаралар жоспарын іске асыру жөніндегі 

қызметі туралы, сондай-ақ елде коронавирустық инфекцияның одан әрі таралуын 

болдырмауға бағытталған шаралар туралы айтты. 

Эпидемиологиялық жағдайды және инфекцияның жаңа жағдайларын бақылау күшейтіліп, 

пациенттердің сауығуының оң үрдісі байқалғаны атап өтілді. 

С.Жээнбеков эпидемиологиялық жағдайдың одан әрі дамуына байланысты, әр түрлі 

аймақтарда және тұтастай алғанда Қырғызстанда экономикалық қызметті кезең-кезеңімен 

қалпына келтірудің әртүрлі нұсқаларын қарастыру қажет екенін атап өтті. 

Сонымен қатар, Жээнбеков болашақта барлық карантиндік-санитарлық талаптар, әсіресе 

инфекцияның көп тіркелген аймақтарында қатаң сақтау қажеттілігіне назар аударды. 
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