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БҰҰ БАС ХАТШЫСЫ ӘЗЕРБАЙЖАН 
ПРЕЗИДЕНТІНЕ ТЕЛЕФОН ШАЛДЫ 

 

22 шілдеде БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш Әзербайжан Республикасының Президенті 
Ильхам Әлиевке телефон шалды. 
А.Гутерриш бірінші кезекте армян-әзербайжан шекарасында болған әскери қақтығыстарға 
байланысты алаңдаушылық білдіріп, адам өліміне байланысты өкінішін білдірді. БҰҰ Бас 
хатшысы сондай-ақ армян-әзербайжан қақтығысына қатысты келіссөздердегі жағдайдың 
мәңгілікке созылмайтынын атап өтіп, әскери іс-қимылдарды тоқтатуға және келіссөздерді 
жалғастыруға шақырды. 
Президент И.Әлиев БҰҰ Бас хатшысына телефон шалып, шекарадағы оқиғаларға жеке көңіл 
бөлгені үшін ризашылығын білдірді. И. Әлиев Әзербайжанның Армения аумағында әскери 
мақсаттары жоқ екенін, бірақ тек өз аумақтары мен азаматтарын қорғайтынын баса айтты. 
Әзербайжан мемлекетінің басшысы БҰҰ Бас хатшысының келіссөздердегі жағдайдың 
мәңгілікке жалғаспайтындығы туралы ойымен келісетінін және Әзербайжан әрқашан 
келіссөздер басында сындарлы ұстанымда болғанын атап өтті. 
Әңгіме соңында И. Әлиев А. Гутерришке телефон арқылы қоңырау шалғаны және шекарада 
болған оқиғаларға назар аударғаны үшін тағы да алғыс айтты. 
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ҚАЗАҚСТАН МЕН ӨЗБЕКСТАН ПРЕЗИДЕНТТЕРІ 
ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ 

 

24 шілдеде Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан 
Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёевпен телефон арқылы сөйлесті. Қ.Тоқаев 
Ш.Мирзиёевті туған күнімен құттықтап, жауапты мемлекеттік қызметіне одан әрі табыс, ал 
Өзбекстан халқына амандық пен өркендеуін тіледі. 
Қазақстан мемлекетінің басшысы Өзбекстан Президентінің көпғасырлық достық, 
бауырластық және тату көршілік қатынастарына негізделген екіжақты стратегиялық 
серіктестікті дамытуға қосқан жеке үлесін жоғары бағалады. 
Қ.Тоқаев шынайы бауырластық қатынастардың көптеген мысалдарының бірі қиын сәттерде 
өзара қолдау көрсету екенін атап өтіп, көрсетілген гуманитарлық көмекке алғысын айтты. 
Әңгіме соңында тараптар өңірдегі эпидемиологиялық жағдай туралы ақпаратпен алмасып, 
COVID-19 пандемиясымен және оның салдарымен күресте іс-қимылдарды тығыз үйлестіруді 
жалғастыруға ниеттерін білдірді. 
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ҚЫРҒЫЗСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ТАЛАС 
ОБЛЫСЫНЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ  

МЕКЕМЕЛЕРІН АРАЛАП ШЫҚТЫ 

 

23 шілдеде Қырғызстан Республикасының Президенті Сооронбай Жээнбеков жұмыс 
сапары аясында Талас облысында болып, өңірдегі қазіргі жағдаймен танысты. Сапар 
барысында С. Жээнбеков Қырғызстанның барлық облыстарында биліктің заманауи 
кешенді медициналық мекемелер салынатынын хабарлады. 
С.Жээнбеков Таластағы 100-орынды күндізгі стационардың жағдайымен танысып, 
ауруханаларға түсетін жүктемені айтарлықтай азайтып, осындай қиын кезеңде маңызды рөл 
атқаратынын атап өтті. 
Сонымен қатар, медициналық қызметкерлермен әңгіме барысында Қырғыз мемлекетінің 
басшысы жергілікті биліктің өңірлерге қажетті дәрі-дәрмектер мен препараттарды жеткізу 
үшін міндетті түрде шаралар қабылдайтынын мәлімдеді. 
Сондай-ақ, С.Жээнбеков Көк-Ой Талас ауданының ауылында орналасқан қараусыз қалған 
отбасылық медицина орталығының ғимаратымен танысты. Ғимараттың 160 орындық 5 
блоктан және 2005 жылдан бері жұмыс істемей тұрғандығы айтылды. 
Қырғызстан Президенті тиісті органдарға ғимаратты қайта жаңарту бойынша қарқынды 
жұмыс жүргізуді тапсырды. 
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ТИГР ӨЗЕНІНДЕГІ ЕҢ ІРІ ГЭС ТҮРКИЯНЫҢ 
ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫСЫН ДАМЫТУҒА ҮЛЕС ҚОСУДА 

 

22 шілдеде Түркия Республикасының Су ресурстары басқармасы Тигр өзеніндегі «Ылысу» су 
қоймасындағы Түркияның төртінші ірі су электр станциясының жұмысы алғашқы екі айда 400 
миллион кВт / сағ электр энергиясын өндіргенін, бұл түрік экономикасына 200 миллион лира 
әкелгенін хабарлады. 
Естеріңізге сала кетсек, «Ылысу» ГЭС-інің алты турбинасының біріншісін пайдалануға беру 
салтанатты рәсімі 2020 жылдың 19 мамырында өтті. Түркия Президенті Режеп Тайып Ердоған 
салтанатқа қатысушыларға арнап сөз сөйлеген болатын. 
Тигр өзеніндегі ең ірі су электр станциясының бірінші турбинасының қуаттылығы - 200 МВт. 
Осындай алты турбина жыл соңына дейін іске қосылады деп жоспарлануда. Осылайша, ГЭС 
электр энергиясын өндіру жылына 120 млн кВт / сағ. құрайды. 
«Ылысу» су қоймасы Ататүрік атындағы су қоймасынан кейін Түркияның көлемі жағынан 
екінші жасанды су қоймасы болып табылады. Тигр өзеніндегі су қоймасы мен ГЭС 
құрылысына Түркияның мемлекеттік бюджетінен 8,5 млрд. лир бөлінді. 
Мардин және Ширнак провинцияларының тоғысында орналасқан «Ылысу» су қоймасын 
пайдалануға беруде Тигрде Джизре ауданында тағы бір су қоймасын салу үшін алғышарттар 
жасалды. 
Су қоймасы мен «Ылысу» ГЭС-нің барлық қуаттылығы іске қосылғаннан кейін мұнда 
шамамен 4 мың адам жұмыс істейтін болады. 
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ТҮРКМЕНСТАН ДСҰ-ҒА БАҚЫЛАУШЫ 
МӘРТЕБЕСІН АЛДЫ 

 

22 шілдеде Дүниежүзілік Сауда Ұйымының Женевадағы (Швейцария Конфедерациясы) 
штаб-пәтерінде Дүниежүзілік сауда ұйымы (ДСҰ) Бас кеңесінің кезекті отырысы өтті. Кездесу 
барысында Түркменстанның ДСҰ-ға бақылаушы мәртебесін алуға өтінімі қаралды. 
Отырысқа Женева қаласындағы БҰҰ бөлімшесі жанындағы Түркменстанның тұрақты өкілі 
Атагелді Халджанов, сондай-ақ (бейне-конференц-байланыс бойынша) СІМ, Сауда және 
сыртқы экономикалық байланыстар министрлігі, Қаржы және экономика министрлігі өкілдері 
қатысты. 
– Түркменстанның бақылаушы мәртебесін алуы ұлттық экономиканың тұрақтылығына, 
сыртқы саудадағы ұстанымдарды нығайтуға, көпжақты ынтымақтастықты дамытуға, шетелдік 
инвестицияларды тартуға ықпал етеді. Сондай-ақ, әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті ел 
болып табылатын салалардың дамуына серпін береді, – деп атап өтті А.Халджанов.  
Отырысқа қатысушылар Ауғанстан, Қазақстан, Қырғызстан, Үндістан, Моңғолия, Панама, 
Парагвай, Пәкістан, Ресей Федерациясы, Тәжікстан, Түркия, Украина және Уругвайды қоса 
алғанда, ДСҰ-ға қатысушы мемлекеттердің өкілдері ұйымға бақылаушы ретінде кіру туралы 
Түркменстанның бастамасын қолдады. 
Кездесу соңында Түркменстанға бақылаушы мәртебесін беру туралы бірауыздан шешім 
қабылданды. Қазіргі уақытта 164 мемлекет ДСҰ-ға мүше болып табылады, оның ішінде 24 ел 
ДСҰ-да бақылаушы мәртебесіне ие. Түркменстан 25-ші бақылаушы ел болмақ. 
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ӨЗБЕКСТАН БРОНДЫ АВТОМОБИЛЬ  
ӨНДІРІСІН БАСТАЙДЫ 

 

21 шілдеде Өзбекстан Республикасының Қорғаныс Өнеркәсібі жөніндегі мемлекеттік комитеті 
"Kranva maxsus texnikalar" кәсіпорнымен бірлесіп өзбек өндірісінің жеңіл брондалған 
автомобильдерін шығаруды жоспарлап отырғанын хабарлады. 
Tarlon ЛБА РУз Қарулы Күштерінің жеке құрамын тасымалдауға, жоғары қауіпті аймақтарда 
арнайы тапсырмаларды орындауға, әскери патрульдеу мен әскерлерді күзетуге, сондай-ақ 
автокөлік колонналарына арналған. 
Техникалық және жауынгерлік сипаттамалары бойынша Tarlon бронды автомобилі өз класы 
бойынша жетекші шетел мемлекеттерінің ұқсас ЛБА-дан кем түспейді. Сонымен қатар, 
бронды автомобильдің жолы 750 км-ге дейін, жұмыс температурасы -35-тен +55 градусқа 
дейін болады. 
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