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19 қаңтарда Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиеевтің төраға-
лығымен рухани-ағартушылық жұмыс жүйесін түбегейлі жетілдіру, осы процесте 
мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардың өзара іс-қимылын күшейту мәселелері бой-
ынша бейнеселекторлық кеңес өтті.

Руханият саласындағы өзекті міндеттерді Ш. Мирзиеев Олий Мажлиске Жолдауын-
да, Өзбекстан жастарының бірінші форумында және Қауіпсіздік Кеңесінің кеңейтіл-
ген отырысында белгілеп қойды.

Жиналыста сөз сөйлеген Өзбекстан Президенті елдің негізгі идеологиясын анықта-
ды.

– Біз жасап жатқан жаңа Өзбекстанның идеологиясы мейірімділік, адамгершілік, 
гуманизм болмақ. Идеология туралы айтқанда, біз ең алдымен ақыл-ойды, ұлттық 
және жалпыадамзаттық құндылықтарды тәрбиелеуді айтамыз. Олардың негізінде 
біздің халқымыздың мыңжылдық өмірлік идеялары мен құндылықтары жатыр, – деді 
Ш. Мирзиеев.

Жаһандану процестері адамзатқа бұрын-соңды болмаған жаңа мүмкіндіктерді 
ғана емес, күтпеген проблемаларды да әкелетіні, ұлттық бірегейлік пен рухани құн-
дылықтарға төнетін қатерлер саны артып келе жатқандығы баса айтылды. Өзбекстан 
президенті атап көрсеткендей, ең үлкен қауіп - бұл енжарлық пен немқұрайлылық. 
Бүгінгі күннің әлеуметтік мәселелерін азайтуға аға ұрпақтың қатысуы жеткіліксіз, 
қоғамдық бақылау жеткіліксіз, деп санайды Өзбекстан мемлекетінің басшысы.

ӨЗБЕКСТАНДА ИДЕОЛОГИЯ БОЙЫНША 
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ
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21 қаңтарда Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Асқар Мамин жұмыс 
сапары аясында Түркістан қаласындағы инфрақұрылым нысандарының құрылыс бары-
сымен танысты.

Қазақстан үкіметінің басшысы «Керуен-сарай» көпфункционалды туристік кешені, 
JCI халықаралық стандарты бойынша 570 төсектік көпбейінді аурухана (2022 жылдың 
жазында пайдалануға беру жоспарлануда), қазақ драма театры, облыстық ғылыми-әмбе-
бап кітапхана, Тұңғыш Президент саябағы, дендропарк және ботаникалық бақ инвести-
циялық жобалардың іске асырылу барысымен танысты.

А.Мамин сондай-ақ пайдалануға берілген «Hampton» қонақ үйі мен Халықаралық Ту-
ризм университетін аралап көрді. Премьер-Министр өңірдің әлеуметтік-экономикалық 
дамуы және Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің биылғы көктемде Түр-
кістан қаласында өткізу жоспарланып отырған саммитіне дайындық мәселелері жөнінде 
кеңес өткізді.

Үкімет басшысының қатысуымен Түркістан облысының әкімдігі, өзбек компания-
сы «ArtelElectronics» және «OrbisKazakhstan» ЖШС арасында ынтымақтастық тура-
лы келісімге қол қойылды. Құжат өңірде ас үй плиталары мен электр су жылытқышта-
рын шығаратын зауыт салуды көздейді. Қуаттылығы – жылына 1 млн.бірлік техника. 
Жоспарланған инвестиция көлемі-36 млрд.тг. Кәсіпорын 2100 жаңа жұмыс орнын құру-
ды қамтамасыз етеді.

ҚАЗАҚСТАН МЕН ӨЗБЕКСТАН 
КОМПАНИЯЛАРЫ БІРЛЕСІП ЗАУЫТ САЛАДЫ
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ӘЗЕРБАЙЖАН МЕН ТҮРКІМЕНСТАН СЫРТҚЫ 
ІСТЕР МИНИСТРЛЕРІНІҢ КЕЗДЕСУІ ӨТТІ

21 қаңтарда Әзербайжан Республикасының Сыртқы істер министрі Джейхун Байрамов 
Түркіменстанға сапары барысында Түркіменстанның Сыртқы істер министрі Рашид 
Мередовпен жеке-жеке және кеңейтілген құрамда делегациялардың қатысуымен кездесті. 

Кездесу барысында тараптар көптеген мәселелер бойынша, оның ішінде саяси, 
экономикалық, энергетикалық, көлік-логистикалық, мәдени-гуманитарлық және басқа 
да салалардағы өзара тиімді ынтымақтастықты одан әрі нығайту мәселелері бойынша 
пікір алмасты.

Екі министр Каспий теңізіндегі «Достлуг» кен орнын бірлесіп барлау және игеру 
бойынша екі елдің үкіметтері арасында өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойды.

Сонымен қатар, тараптар өңірлік ынтымақтастық мәселелерін, оның ішінде 
үшжақты форматта талқылады. 16 қаңтарда Әзербайжан, Түркіменстан және Ауғанстан 
арасындағы қол қойылған сауда, инвестициялар, энергетика, көлік және логистика, 
телекоммуникация және ақпараттық технологиялар, кеден және шекара мәселелері 
саласындағы ынтымақтастықты кеңейту және тереңдету жөніндегі Жол картасына сілтеме 
жасай отырып, осыған байланысты іс-шараларды орындау мәселелері талқыланды.



4

Turkic Weekly #210                                                                                                     International Turkic Academy

ҚЫРҒЫЗСТАН СІМ БАСШЫСЫ ЕУРООДАҚТЫҢ 
ЕЛШІСІН ҚАБЫЛДАДЫ

22 қаңтарда Қырғыз Республикасы Сыртқы істер министрінің м.а. Руслан Қазақбаев 
Еуропалық Одақтың Қырғыз Республикасындағы өкілдігінің елшісі, басшысы Эдуард 
Ауэрді қабылдады.

Тараптар ағымдағы жылға арналған жоспарларды, сондай-ақ ынтымақтастық 
шеңберіндегі алдағы іс-шараларды талқылады.

Әңгіме барысында Р.Қазақбаев Э. Ауэрді Қырғыз Республикасындағы қазіргі ішкі 
саяси жағдай туралы хабардар етті. Ол Қырғыз Республикасы демократиялық даму 
жолын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қатаң күрес жүргізуді, адамның құқықтары 
мен бостандықтарын қорғауды берік ұстанған ел ретінде Еуропалық Одақпен өзара іс-
қимылдың барлық салалары бойынша ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға және 
дамытуға мүдделі екенін атап өтті. Сондай-ақ, Қырғыз Республикасы мен Еуропалық Одақ 
арасындағы Кеңейтілген әріптестік пен ынтымақтастық туралы келісімге қол қою және 
ратификациялау бойынша одан әрі процестің жеделдеуі ерекше маңызға ие болатыны 
атап өтілді.

Р. Қазақбаев Қырғызстан елдегі саяси дағдарысқа жол бермеу үшін демократиялық 
қағидаттар, оның ішінде екіжақты және көпжақты шарттар мен келісімдер шеңберіндегі 
міндеттемелер қатаң сақталатынын атап өтті.

Елші Э. Ауэр ЕО-ның 2021 жылғы 10 қаңтарда өткен президенттік сайлауды құптайтынын 
атап өтті. Ол Еуропалық Одақ әлеуметтік-экономикалық дамуды, заң үстемдігін және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті ілгерілетуде Қырғыз Республикасын қолдауға 
бұрынғысынша бейілділігін атап өтті.

Сондай-ақ, Тараптар Қырғызстан мен ЕО арасындағы екіжақты ынтымақтастық 
мәселелерін, сондай-ақ алдағы екіжақты және көпжақты деңгейдегі іс-шараларды 
талқылады.
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ТҮРКИЯДА АЛҒАШҚЫ 
ОТАНДЫҚ ФРЕГАТ СУҒА ТҮСТІ

23 қаңтарда Түркияда MILGEM әскери кемелерінің ұлттық бағдарламасы аясында 
салынған I дәрежелі «Стамбул» фрегатын суға түсіру рәсімі өтті. 

Жоба Түркия Президенті Әкімшілігі жанындағы Қорғаныс өнеркәсібі басқармасына 
жетекшілік етеді. Бесінші әскери кеме құрылысының бас мердігері – түрік STM 
компаниясы.

Бұған дейін STM MİLGEM жобалары бойынша салынған Ада класындағы төрт корветті 
Түрік Әскери-теңіз күштеріне тапсырған, бірақ Стамбул фрегаты өз сыныбында бірінші 
болып табылады.Компания 2019 жылы Түркияның қорғаныс өнеркәсібі басқармасымен 
келісімшартқа отырған.

Келісімшартқа сәйкес, STM компаниясының міндеттеріне әскери кемелерді жобалау, 
электрондық жүйелермен, қару-жарақпен жабдықтау кіреді. Жоба аясында STM-
нің негізгі серіктестері – ASELSAN және HAVELSAN отандық компаниялары болып 
табылады.

Жобаны іске асыруға әскери кемелердің 150-ден астам түрлі жүйесінде жұмыс істейтін 
80-ге жуық мердігер тартылған.

I класты түрік фрегаттары, басқалармен қатар, отандық радиоэлектрондық күрес 
жүйесімен (РЭБ) жабдықталған.Стамбул фрегатына әртүрлі жүйелер мен компоненттерді 
жеткізетін қосалқы мердігерлердің үштен екісі – жергілікті компаниялар. Барлық кеме 
жүйелерінің төрттен үш бөлігі – түрік өндірісі.

Фрегаттың ұзындығы - 113 метр, ені - 14,4 метр, ал Түрік Әскери-теңіз күштерінің 
бесінші әскери кемесі үш мың тоннаға жуық сыйымдылыққа ие. Ада корветтерінен 
айырмашылығы, Стамбұл фрегаты «жер-әуе» зымыранын ұшыру жүйесімен 
жабдықталған.
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ТҮРКІМЕНСТАН ЕҢ АРЗАН 
БЕНЗИНІ БАР 10 ЕЛДІҢ ҚАТАРЫНА КІРДІ

Түркіменстан 2020 жылдың қорытындысы бойынша ең арзан бензині бар үздік 10 
елдің қатарына енді. Елде А-95 бензинінің бір литрі 1,5 Манат (0,43 доллар) тұрады.

GlobalPetrolPrices.com. деректері бойынша Түркіменстан Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығы елдері арасында екінші және әлемде оныншы орында. Бүкіл әлем бойынша 
бензиннің орташа бағасы литріне 1,05 долларды құрайды.

11 қаңтарда GlobalPetrolPrices.com сайтта жарияланған рейтингті Венесуэла бастап 
тұр – Оңтүстік Американың бұл елінде бір литр бензин 0,02 АҚШ долларын құрайды.

Керісінше, бір литр бензин 2,33 доллар тұратын Гонконгтағы ең қымбат бензин.


