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БАКУДЕ ЖЕҢІС ШЕРУІ ӨТТІ

10 желтоқсанда Әзербайжан астанасы Баку қаласындағы Азадлыг алаңында Әзербайжан жерлерінің оккупациядан босатылуына орай Отан соғысының Жеңіске арналған
шеру өтті.
Шеруге Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиев, бірінші ханым
Мехрибан Әлиева, Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоған және
оның әйелі Эмине Ердоған қатысты.
Әзербайжан Отан соғысының Ұлы Жеңіске арналған «Темір жұдырық» операциясы
Жеңіс шеруін Қорғаныс министрінің орынбасары, «Зафар» орденінің кавалері, генерал-лейтенант Керім Велиев басқарды.
Шеруге жеке құрамнан 3000-нан астам адам қатысты, 150-ге жуық әскери техника,
оның ішінде жаңадан қабылданған қазіргі заманғы әскери техника, зымыран және артиллериялық қондырғылар, әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелері, сондай-ақ әскери кемелер мен катерлер көрсетілді. Шеруде сонымен қатар жаудан түскен әскери олжалардың бір бөлігі көрсетілді.
Әзербайжан мен Түркия президенттері Әзербайжан мен Түркияның мызғымас ежелгі
достығы мен бауырластығын, Әзербайжанның Отан соғысындағы жеңісінің бүкіл түркі әлемі үшін маңыздылығын, аймақтағы барлық елдердің, соның ішінде Арменияның
жаңа, бейбіт өмірін және ынтымақтастығын құру қажеттілігін атап өткен ресми мәлімдемелер жасады. Екі бауырлас елдің басшылары Отан үшін, Әзербайжан жерін басқыншылықтан босату үшін қаза тапқан шейіт батырларды еске алды.
Әзербайжан президенті И. Әлиев Әзербайжан халқы бауырлас Түркияның соғыстың
алғашқы күндерінен бастап, тіпті сағаттарынан бастап жан-жақты қолдауын сезінгенін
атап өтті.
Президент Р.Т. Ердоған Әзербайжан мемлекетінің басшысы және Әзербайжан Қарулы Күштерінің Бас қолбасшысы И. Әлиевтің әзербайжан халқы мен армиясының
жеңіске жетудегі жеке рөлін атап өтті.
Бұл тарихи оқиға ұрпақ жадында қалады. Ол Түркі әлемінің дамуы үшін, Оңтүстік
Кавказдың барлық елдері мен көршілес өңірлердің бейбітшілігі мен өркендеуін нығайтуға үлкен мүмкіндіктер береді.
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ӨЗБЕКСТАН МЕН ӘЗЕРБАЙЖАН
ПРЕЗИДЕНТТЕРІ ТЕЛЕФОН
АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ

11 желтоқсанда Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёев Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиевпен телефон арқылы сөйлесті.
Ш.Мирзиёев бауырлас елдің достық халқына бейбітшілік пен өркендеу тілей отырып, И.Әлиевті Таулы Қарабақтағы әскери қимылдардың аяқталуымен шын жүректен
құттықтады. Тараптар бүкіл Оңтүстік Кавказ аймағында қауіпсіздік пен тұрақтылықты
қамтамасыз етуге үміт білдірді.
Әңгімелесу барысында өзбек-әзербайжан көпжоспарлы қатынастарының қазіргі
жағдайы мен одан әрі даму перспективалары талқыланды.
Пандемияның күрделі кезеңінде көрсетілген өзара қолдау терең қанағаттанушылықпен
атап өтілді, бұл екі түркі мемлекетінің көпғасырлық достығы мен ынтымақтастығының
стратегиялық сипатын тағы да көрсетті.
Өзбекстан мен Әзербайжан көшбасшылары өзара сауда көлемін ұлғайтуға, өнеркәсіп
пен ауыл шаруашылығындағы, энергетика, көлік және логистика, туризм және басқа
да салалардағы жетекші кәсіпорындардың кооперациясын кеңейтуге бағытталған бірлескен бағдарламалар мен жобаларды белсенді түрде ілгерілетудің маңыздылығына жеке
тоқталды. Аймақаралық және мәдени-гуманитарлық алмасуларды жалғастыруға дайындық расталды.
Әңгіме соңында Өзбекстан мен Әзербайжан Президенттері жаһандық және өңірлік
құрылымдар аясында тығыз диалогты қолдауға келісті, сондай-ақ алдағы жоғары деңгейдегі екіжақты және көпжақты іс-шаралар кестесін қарастырды.
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ТҮРКИЯ ӨЗБЕКСТАНМЕН
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ КЕҢЕЙТУДЕ

Түркия үкіметі 2020 жылғы 19 ақпанда Анкарада өткен Түркия-Өзбекстан Үкіме
таралық комиссиясының бесінші отырысының шешімін бекітті.
Түркия-Өзбекстан үкіметаралық комиссиясының іс-қимыл жоспары туралы өзара
түсіністік туралы Меморандумның мәтіні 10 желтоқсанда Resmi Gazete Түркия үкіметінің
ресми Хабаршысына жарияланды.
Қабылданған іс-шаралар жоспары екі бауырлас елдердің экономикалық және сауда
байланыстарын одан әрі тереңдетуге бағытталған. Бұл сауда және инвестиция, кеден,
банк, өндірістік, технологиялық, ғылыми, көлік, энергетика, денсаулық сақтау және
қорғаныс салаларындағы ынтымақтастықты дамыту қадамдарын қамтиды.
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ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН ӨЗБЕКСТАН САУДАЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
МӘСЕЛЕСІН ТАЛҚЫЛАДЫ

9 желтоқсанда Өзбекстанның Ферғана қаласында Қырғыз Республикасы ПремьерМинистрінің міндетін атқарушы, Бірінші вице-премьер-министрі Артем Новиков
Өзбекстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары-Инвестициялар және сыртқы
сауда министрі Сардор Өмірзақовпен екіжақты кездесу өтті.
Келіссөздер барысында тараптар екі елдің сауда-экономикалық ынтымақтастығының
барлық спектрін талқылады.
Атап айтқанда, ағымдағы жылдың 25 желтоқсанына дейін бірлескен өзара ісқимылдың нақты іс-шараларын, бағыттары мен шарттарын айқындай отырып, бірлескен
инвестициялық жобалар мен өнеркәсіптік кооперация жобаларын іске асыру жөніндегі
мәселелер кешенін қарау туралы шешім қабылданды.
Көлік саласын, оның ішінде халықаралық көлікті дамыту мәселелері екі елдің
экспорттық географиясын кеңейту және олардың жаңа нарықтарға шығу мәселелері
қарастырылды. Сонымен қатар, бұрын жасалған қаржылық ынтымақтастық туралы
келісім шеңберінде жарғылық капиталы 50 миллион АҚШ доллары болатын қырғызөзбек инвестициялық қорын құру туралы, сондай-ақ кеден саласындағы өзара іс-қимыл
үшін жұмыс тобын құру туралы шешім қабылданды.
Соңында екіжақты ынтымақтастықты кеңейту және тереңдету жөніндегі Жол
картасына қол қою туралы уағдаластыққа қол жеткізілді.
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ҚАЗАҚСТАНДА ЕЛІМІЗДЕГІ АЛҒАШҚЫ МҰНАЙХИМИЯ КОМБИНАТЫ ІСКЕ ҚОСЫЛАДЫ

Түркістан облысының Ордабасы ауданында «Кәсіпкерлікті қолдау картасы» бағдар
ламасы аясында Қазақстанда баламасы жоқ мұнайды терең өңдеу бойынша 2 жобаны
жүзеге асыру жоспарланып отыр, деп хабарлайды «ҚазАқпарат» ХАА баспасөз қызметіне
сілтеме жасап.
Олардың бірі – инвестициялық құны 95 млрд теңге болатын «StandartPetroleum&Co»
ЖШС. Осы серіктестік іске қосылғаннан кейін 800-ден астам жаңа жұмыс орны құрылады.
Кәсіпорын басшылары АИ-92, АИ-95 маркалы бензинді ғана емес, сондай-ақ мұнайды
терең өңдеу арқылы бензол, толуол, қышқыл, төмен қысымды полиэтилен, нафталин
сияқты өнімдерді өндіруді жоспарлап отыр. Сонымен қатар, зауытта сағатына 35 МВт
электр энергиясы өндіріледі.
«Стандарт ресурс» ЖШС фенол, нафталин, антрацен майы, мазут өндірумен
айналысады. Зауыт жылына 30 мың тоннаға дейін тас көмірді өңдеуге қабілетті. Мұнда
60 азамат тұрақты жұмыс орындарымен қамтамасыз етіледі. Жобаны жүзеге асыруға
1,5 млрд теңге көлемінде инвестиция тартылды. Айта кетейік, бұл жобалардың негізгі
мердігері «ЭТН Циклон» компаниясы болып табылады.
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ТҮРКІМЕНСТАН МЕН БҰҰДБ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ ЖАҢА
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЦИКЛЫН ІСКЕ ҚОСУДА

11 желтоқсанда Түркіменстанның тұрақты бейтараптығының 25 жылдығына ар
налған халықаралық көрме алаңында БҰҰДБ Тұрақты өкілінің міндетін атқарушы
Натия Нацвлишвили мен Түрікменстанның вице-премьері, Сыртқы істер министрі
Рашид Мередов БҰҰДБ мен Түркіменстан Үкіметі арасындағы 2021-2025 жылдарға
арналған жаңа Елдік бағдарламаны іске асыру және қоса қаржыландыру бойынша
ынтымақтастық туралы негіздемелік келісімге қол қойды.
Ынтымақтастықтың жаңа циклінің негізі болып табылатын 2021-2025 жылдарға
арналған жаңа елдік бағдарламалық құжатты 2020 жылғы 3 қыркүйекте БҰҰДБ
Атқарушы кеңесі мақұлдады. Ынтымақтастық туралы жаңа Келісім мынадай басым
дықтарды қамтиды:
• Халықаралық стандарттар мен Түркіменстанның заң үстемдігіне, адам құ
қықтары мен гендерлік теңдікке бейілділігі негізінде неғұрлым тиімді және ашық
Мемлекеттік басқару үшін басқару жөніндегі практикалық реформаларды жүзеге асыру;
• Экономиканың көміртекті емес секторларында экономикалық дамуға және ха
лықтың табысын арттыруға жәрдемдесу, жеке сектор мен сауданың бәсекеге қабі
леттілігін арттыру, инновациялық және тиімді банк операциялары, сондай-ақ жұмыс
орындарын құру, оның ішінде әлеуметтік қызметтер саласында саяси және нормативтік
реформаларды әзірлеу және іске асыру;
• Үкімет пен басқа серіктестерге климаттың өзгеруіне бейімделу, зардаптарды
жұмсарту және табиғи ресурстарды басқару, сондай-ақ зілзала тәуекелдерін азайту
жөніндегі тиімді шараларды жүзеге асыруда қолдау көрсету;
• Туберкулезбен және басқа да жұқпалы аурулармен күреске, пандемияның алдын
алу мен оған ден қою әлеуетін арттыруға, инфекциялық емес ауруларды емдеуді жақ
сартуға және осал топтарды әлеуметтік қорғаумен қамтуды кеңейтуге басым назар аудара
отырып, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау жүйесінің тиімділігін арттыру.
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