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АНКАРАДА ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ 
МЕТЕОРОЛОГИЯЛЫҚ ФОРУМЫ ӨТТІ

19 ақпанда Түркия Республикасының Ауыл шаруашылығы және орман шаруа
шылығы министрі Бекир Пакдемирлидің басшылығымен Түркия вицепрезиденті 
Фуат Октай, Әзербайжан Реуспопубликасының Премьерминистрі Әли Асадов және 
Түркияның мәдениет және туризм министрі Мехмет Нури Ерсойдың қатысуымен 
Түркия Республикасының Метеорология Бас басқармасының ұйымдастыруымен 
бейнеконференция режимінде Түркі әлемінің метеорологиялық форумы өтті. Кез
десуге барлық түркі мемлекеттерінің, сондайақ Тәжікстанның өкілдері қатысты.

Форум қатысушыларына Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып 
Ердоған арнайы жолдауымен сөз сөйледі: «Соңғы үдерістер бізді біртұтас сенім, тарих 
және мәдениет біріктіретін үлкен 300 миллиондық отбасының бір бөлігі екенімізді 
тағы да дәлелдеді. Осы отбасының бір бөлігі ретінде біз осы байланыстар мен 
ынтымақтастықты нығайтуға міндеттіміз. Түркі әлемі метеорологтарының одағын 
құру туралы шешім осы бағыттағы маңызды қадам болып табылады», – делінген 
жолдауда. Түрік лидері ісшараға қатысушыларға сәттілік тіледі.

Форум барысында Б. Пакдемирли жаһандық жылыну және климаттың өзгеруі 
сияқты проблемаларды шешу мүмкіндіктерін арттыру, өңірдің тұрақты дамуына 
үлес қосу және жинақталған тәжірибемен алмасу мақсатында түркі әлемінің 
метеорологиялық одағын құруға шақырды.

Сонымен қатар, Б.Пакдемирли 8 елдің метеорологияға жауапты министрліктері
нің өкілеттіктеріне төтенше жағдайларды басқарудан бастап көлік, Табиғи ресурстар, 
ауыл шаруашылығына дейінгі көптеген мәселелер кіретінін айтты.
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Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының өңірлері арасындағы сауда 
экономикалық қатынастарды кеңейту шеңберінде Башқұртстан Үкіметінің қолдауымен 
Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда өкілдігі 2021 жылы қа
зақстандық экспортқа бағдарланған компаниялар үшін алғашқы онлайн бизнесмиссия
сын ұйымдастырды.

Ісшараға Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі, Қазан қа
ласындағы ҚР Бас консулдығының өкілдері, «QazTrade» сауда саясатын дамыту орта
лығы АҚ, «СамұрықҚазына» АҚ, «KazakhExport» ЭСК АҚ, сондайақ қазақстандық 
«Magnum», «Южный» және «Корзинка» сауда желілерінің өкілдері қатысты. Башқұр
тстан Республикасы Үкіметінің тарапынан РБ сауда және қызмет көрсету Министрінің 
орынбасары, РБ сыртқы экономикалық байланыстар және Конгресс қызметі жөнінде
гі мемлекеттік комитетінің төрағасы, РБ саудаөнеркәсіп палатасының, әлеуметтік та
мақтану кәсіпорындары қауымдастығының өкілдері, сондайақ Башқұртстан өңірлік сау
да желілерінің өкілдері қатысты.

Онлайнбизнес миссиясы аясында шикізаттық емес салалардың 24 қазақстандық 
компаниясы таныстырылды. Сонымен қатар, бизнесмиссия бағдарламасына сыртқы 
сауда келісімшарттары мен келісімдерге қол қою мақсатында B2B компанияларының 
Башқұртстандағы әлеуетті контрагенттерімен келіссөздері кірді.

Қазақстандық компаниялардың тұсаукесері кезінде Башқұртстанның өкілдері азық
түлік өнімдерін өзара жеткізуге қызығушылық танытып, қазақстандық өнімдерге, әсіре
се, Халал сертификатына деген сұраныстың артып келе жатқанын атап өтті.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЭКСПОРТ 
БАШҚҰРТСТАНҒА ЭКСПОРТТАЛАДЫ
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ӘЗЕРБАЙЖАН МЕН ТҮРКИЯ ШОБ ДАМЫТУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІН ТАЛҚЫЛАДЫ

19 ақпанда Түркияның астанасы Анкара қаласында түрікәзербайжан бизнес
форумы өтті, онда екі Түркі елдері арасындағы шағын және орта бизнес (ШОБ) 
саласындағы ынтымақтастыққа ерекше назар аударылды.

Екі елдің ресми тұлғалары мен бизнесмендері қатысқан форум барысында 
Әзербайжан Республикасының ШОБ дамыту жөніндегі агенттігі де таныстырылды.

Агенттік Төрағасы Орхан Мамедов ісшарада сөйлеген сөзінде ШОБ саласындағы 
ынтымақтастық ӘзербайжанТүркия экономикалық қатынастарының маңызды 
бағыттарының бірі болып табылатынын және агенттік бауырлас Түркияның шағын 
және орта бизнесті қолдаудағы және ынталандырудың жаңа тетіктерін құрудағы бай 
тәжірибесіне әрқашан ерекше мән беретінін атап өтті.

О.Мамедов бірлескен ынтымақтастық аясында қабылданып жатқан шаралар 
туралы хабарлай отырып, екі елдің ШОБ арасындағы ынтымақтастық пен қарым
қатынастарды дамыту перспективаларына тоқталды, сондайақ екі елдің ШОБ 
арасындағы байланыстарды кеңейту, бірлескен кәсіпорындар құру, екі нарық үшін 
де тауарлар мен қызметтер көрсету бағытында әріптестік ұйымдардың бірлескен 
күшжігерін нығайтудың маңыздылығын атап өтті.

Бизнесфорум аясында Әзербайжанның ШОБ дамыту жөніндегі агенттігі мен 
Түркияның шағын кәсіпкерлер мен қолөнершілер Конфедерациясы (TESK), сондай
ақ Түркия бизнесмендері Конфедерациясымен тиісті саладағы ынтымақтастық 
бойынша өзара түсіністік туралы меморандумдарға қол қойылды.
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15 ақпанда Өзбекстан Республикасының Корея Республикасындағы Елшілігінің 
қызметкерлері Оңтүстік Корея аэроғарыштық зерттеулер институты (KARI) және «SI 
Imaging Services» компаниясының өкілдерімен ғарышты бейбіт мақсатта пайдалану және 
зерттеу саласындағы ынтымақтастықты одан әрі жандандыру мәселелерін талқылау 
мақсатында кездесу өткізді.

Кездесуде айтылғандай, жалғасып жатқан коронавирустық пандемияға қарамастан, 
тараптар аталған бағыттағы ынтымақтастықтың дәйекті дамуының оң динамикасын 
атап өтті. Корея Республикасының Ғылым және ақпараттықкоммуникациялық техноло
гиялар Министрлігінің, Оңтүстік Корея аэроғарыштық әзірлемелер институтының (KARI), 
сондайақ Өзбекстанның Ақпараттық технологиялар және коммуникацияларды дамыту 
министрлігінің, «Узбеккосмос» ғарыштық зерттеулер және технологиялар агенттігінің 
мамандары арасында келіссөздердің бірнеше раунды өткізілді. Осы саладағы бірлескен 
жобаларды іске асыру үшін бірлескен өзбекОңтүстік Корея жұмыс тобы құрылды.

Оңтүстік Корея тарапы өзара ісқимылды одан әрі жандандыруға және тәжірибе ал
масуға мүдделілігін атап өтті.

Ағымдағы өзара ісқимыл мәселелерін нақтылау және ынтымақтастықты одан әрі 
дамыту перспективаларын айқындау мақсатында жақын арада ғарышты зерттеу және 
бейбіт мақсаттарда пайдалану саласындағы ынтымақтастық жөніндегі бірлескен жұмыс 
тобының тиісті мамандары арасында бейнеконференция өткізу уағдаластыққа қол 
жеткізілді.

ӨЗБЕКСТАН МЕН ОҢТҮСТІК КОРЕЯ
 ҒАРЫШТЫ БІРГЕ ЗЕРТТЕЙДІ
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ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН ТҮРКІМЕНСТАН 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫН 

ТАЛҚЫЛАДЫ

11 ақпанда Қырғыз Республикасы Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары 
Нұр лан Ниязалиев Түркіменстанның Қырғызстандағы Төтенше және Өкілетті Елшісі 
Шадурды Мередовты қабылдады.

Әңгімелесу барысында тараптар қырғызтүркімен екіжақты ынтымақтастығының 
жайкүйі мен перспективалары туралы пікір алмасты. Қырғызстан мен Түркіменстан 
арасындағы саясидипломатиялық және мәденигуманитарлық салалардағы стратегиялық 
әріптестік пен өзара ісқимылды одан әрі нығайтудың маңыздылығы атап өтілді. Сауда
экономикалық ынтымақтастықты тереңдету, Көлік және сауда, инвестициялар және 
энергия ресурстарын жеткізу, сондайақ инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру 
мәселелері қаралды.

Жоғары және жоғары деңгейдегі екіжақты және көпжақты ісшараларды дайындау 
және өткізу мәселелеріне ерекше назар аударылды.
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ТҮРКІМЕНСТАН МЕН ҚАЗАҚСТАН
 СІМ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНА 

ҚОЛ ҚОЙДЫ

19 ақпанда Түркіменстан мен Қазақстан СІМ арасындағы 20212023 жылдарға 
арналған ынтымақтастық бағдарламасына қол қойылды.

Құжатқа қол қою түркіменқазақстан сімаралық саяси консультациялары шеңбе
ріндегі бейнеконференция барысында өтті.

Тараптар отынэнергетика, көліклогистика және өнеркәсіп салаларындағы ынты
мақтастықты тереңдету мәселелерін талқылап, ғылым, білім беру, денсаулық сақтау 
және фармацевтика салаларындағы байланыстарды дамытуға, Орталық Азия мен шектес 
өңірлердің әлеуетін іске қосу үшін бірлескен бастамаларды әзірлеуге қызығушылық 
білдірді.

Каспий мәселелері бөлек талқыланды. Әріптестікті, атап айтқанда, көлік инфра
құрылымын қолдана отырып, көліктранзиттік саланы кеңейту туралы пікір алмасты.

Биыл Түркіменстан Каспий маңы елдері басшыларының VI саммитін өткізуге дайын
далып жатыр. Осыған байланысты Саммиттің күн тәртібін оңтайландыру бойынша 
ұсыныстар жасалды.

Екіжақты және көпжақты форматтағы бірлескен жұмысты жалғастыруға өзара 
дайындық жүргізіліп жатқандығы айтылды.

Айта кетейік, Түркіменстан мен Қазақстан стратегиялық серіктес болып табылады. 
Ашхабат пен НұрCұлтан газ саласындағы серіктестік және пайдалы қазбалардың 
трансшекаралық кен орындарын игеру мәселелерін үнемі талқылап отырады.

Қазақстан мен Түрікменстан арасындағы көліклогистикалық ынтымақтастық 
саласындағы жаңа жоба түркімен тарапының Қазақстан шекарасына дейін автомобиль 
жолын және Гарабогазгол шығанағы арқылы көпір салу болып табылады. Бұл жобаны 
іске асыру тауар айналымын, жүк және жолаушылар тасымалы көлемін арттыруға 
мүмкіндік береді.
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ВЕНГРИЯЛЫҚ БИЗНЕС ӨЗБЕКСТАНДА 12 
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДА

18 ақпанда Венгрия астанасы Будапешт қаласында екі елдің іскер топтарының 
өкілдерін біріктірген өзбеквенгр бизнесфорумы өтті.

Форумның ашылу рәсіміне Өзбекстан Республикасы ПремьерМинистрінің орын
басары  Инвестициялар және сыртқы сауда министрі Сардор Умурзаков пен Венгрияның 
Сыртқы істер және сыртқы экономикалық байланыстар министрі Петр Сийярто қатысты.

Бизнесфорум барысында Өзбекстан мен Венгрияның министрліктері, ведомстволары, 
салалық қауымдастықтары мен жетекші компанияларының басшылары арасында  
G2B және B2B кездесулері ұйымдастырылып, қатысушылар бірлескен кәсіпорындар 
құру және сауда келісімдерін жасау мәселелерін талқылады.

Ісшара қорытындысы бойынша Өзбекстан аймақтарында құс өсіру, балық өсіру, 
мал шаруашылығы және тамақ өнеркәсібі салаларында 12 инвестициялық жобаны іске 
асыру туралы бірқатар екіжақты келісімдерге қол қойылды. Сонымен қатар, 76 жаңа 
перспективалық инвестициялық жобаларды бірлесіп зерттеу туралы келісім жасалды, 
олардың ішінде 26 жоба бойынша өзбек және венгр тараптарының серіктестері 
анықталды және маңызды келіссөздер жүргізілуде.

МИВТ жанындағы экспортты ілгерілету агенттігі мен сауданы дамыту жөніндегі 
Венгрия агенттігі арасында, Өзбекстанның жеке туристік ұйымдары қауымдастығы 
(АЧТО) мен Венгрияның туристік агенттіктері мен туроператорлары қауымдастығы 
арасында өзара туристік ағындардың көлемін арттыру бойынша ынтымақтастық 
туралы келісімге, сондайақ Өзбекстанның фармацевтикалық саласын дамыту агенттігі 
мен Венгрияның фармакологиялық кластері арасында фармацевтика саласындағы білім 
беру жүйесін жетілдіру бойынша ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды.


