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ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ БАУЫРЛАС 
МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ КӨШБАСШЫЛАРЫМЕН 

ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ

13 мамырда Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
Әзербайжан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркіменстан және Өзбекстан басшыларымен 
телефон арқылы сөйлесті.

Әңгімелесу барысында Қасым-Жомарт Тоқаев пен бауырлас елдердің Президент-
тері қасиетті Ораза айт мерекесімен (Ораза айт, Рамазан Хайит, Рамазан Байрамы) 
құттықтауларымен алмасты. Қазақстан мемлекетінің басшысы бауырлас халық-
тарға жақсылық, өркендеу және гүлденуін тіледі.

Қырғызстан Президенті Садыр Жапаровпен әңгімелесу барысында қазақ-қырғыз 
стратегиялық серіктестігін дамытудың өзекті мәселелері қозғалды. Үстіміздегі 
жылдың 2-3 наурызында Садыр Жапаровтың Қазақстанға мемлекеттік сапарының 
қорытындылары бойынша қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асыруға ерекше 
назар аударылды.

Тараптар Орталық Азиядағы бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету 
ісін де тығыз өзара іс-қимылды жалғастыруға келісті. Қырғыз көшбасшысы гу-
манитарлық көмек көрсеткені үшін алғысын білдірді.

Президент Эмомали Рахмонмен келіссөздер шеңберінде Қазақстан Президентінің 
Тәжікстанға алдағы ресми сапарының күн тәртібі қаралды.

Мемлекет басшыларының пікірінше, Душанбедегі келіссөздер қазақ-тәжік ын-
тымақтастығын дамытудың жаңа көкжиектерін анықтауға, сондай-ақ аймақтық 
ынтымақтастықты арттырудың жаңа қадамдарын айқындауға көмектеседі.

Мемлекетаралық қатынастардың болашағы Қазақстан мен Түрікменстан пре-
зиденттерінің әңгімесінің басты тақырыбына айналды. Қасым-Жомарт Тоқаев 
пен Гурбангулы Бердімұхамедов көпжақты қазақ-түрікмен серіктестігін сапа-
лық жаңа деңгейге шығару үшін оны құруға деген ниеттерін растады. Мемлекет 
басшыларының пікірінше, бұған Қазақстан Президентінің Ашхабадқа сапары 
шешуші ықпал етеді.
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Қасым-Жомарт Тоқаев пен Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевтің арасын-
дағы әңгіме барысында қазақстан-өзбек достық, тату көршілік және стратегиялық 
серіктестік қатынастарының жоғары деңгейі ерекше атап өтілді.

Екі түркі мемлекетінің басшылары сауда-экономикалық, инвестициялық және 
мәдени-гуманитарлық байланыстардың қарқынды динамикасын қолдау мақсатында 
екі ел үкіметтерінің өзара іс-қимылын атап өтті. Қазақстан мен Өзбекстан басшылары 
Орталық Азия аймағындағы ахуал және ауған мәселелері бойынша пікір алмасты.

Қасым-Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиеевті биыл Қазақстанға сапармен келуге 
шақырды.

Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиевпен әңгімелесу барысында қазақ-әзер-
бай жан ынтымақтастығының бүкіл кешеніне серпін беру әлеуетін іске асырудың 
маңыздылығы атап өтілді.

Өзара сауданы арттыруға, экономиканың негізгі бағыттары бойынша бірлескен 
жобаларды іске асыруға бағытталған бірлескен шараларды қабылдау туралы 
келісімге қол жеткізілді. Қасым-Жомарт Тоқаев әзербайжандық әріптесіне Түркі 
кеңесінде қазақстандық бастамаларды қолдағаны үшін ризашылығын білдірді.
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14 Мамырда Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров Түркия палаталары мен тауар 
биржалары Одағының (ТОВВ) президенті Мұстафа Рифат Хисарджыклыоглу бастаған 
делегациясын қабылдады.

Қонақтарды қарсы ала отырып, С. Жапаров Мемлекет басшысы ретінде Қырғызстан-
дағы шетелдік инвесторлардың бастамалары мен жобаларын толық қолдайтынын және 
оларды одан әрі іске асыруға барынша қолдау көрсетуге дайын екенін атап өтті.

С. Жапаров атап өткендей, қырғыз тарапы өнеркәсіптік ынтымақтастықты кеңей-
туге, мемлекеттік-жеке серіктестікті дамытуға, аграрлық секторды, сондай-ақ тау-кен 
және жеңіл өнеркәсіпті, гидроэнергетиканы, туризмді және өзара қызығушылық туды-
ратын басқа да секторларды дамытуға бағытталған жобаларға назар аударады.

Осыған орай, С. Жапаров биылғы жылдың шілде айына белгіленген сауда-экономи-
калық ынтымақтастық жөніндегі қырғыз-түрік үкіметаралық комиссиясының және 
Ыстықкөл бизнес-форумының жоғары деңгейдегі 10-шы отырысын өткізудің маңыз-
дылығын атап өтті.

ТОВВ Президенті Мұстафа Рифат Хисаржыклыоглу Түркия Республикасының Пре-
зиденті Режеп Тайып Ердоғанның жылы лебізін жеткізді.

Ол экономиканың барлық салаларындағы шағын, орта және ірі түрік кәсіпкерлерінің 
өкілдерін біріктіретін Түркия палаталары мен тауар биржалары одағының қызметі ту-
ралы егжей-тегжейлі айтып берді.

М.Р. Хисарджыклыоглу Қырғызстанның, оның ішінде адами әлеуеттің зор екенін 
атап өтіп, елдің дамуы үшін өнеркәсіптік әлеуетті арттыру қажеттігін атап өтті.

Өз кезегінде Президент С. Жапаров жаңа шетелдік инвесторларды тартуға ашық 
екенін, олардың қызметінің толық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге дайын екенін тағы да 
атап өтті. 

ҚЫРҒЫЗСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ТҮРКИЯ 
ПАЛАТАЛАРЫ МЕН ТАУАР БИРЖАЛАРЫ 

ОДАҒЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІМЕН КЕЗДЕСТІ
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АНКАРА МЕН ТАШКЕНТ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ НЫҒАЙТУДА

Түркия Республикасының Вице-президенті Фуат Октай Өзбекстан Республика-
сының вице-премьері Сардор Өмірзақовпен телефон арқылы сөйлесті.

Әңгіме барысында экономика, сауда, тау-кен өнеркәсібі, туризм, көлік тасыма-
лы, азаматтық авиация салаларындағы екіжақты өзара іс-қимыл, терроризмге 
қарсы күрес, сондай-ақ одан әрі ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған қадамдар 
талқыланды.

Сонымен қатар, Түркия мен Өзбекстан арасындағы экономикалық ынтымақтас-
тық жөніндегі үкіметаралық комиссия отырысының күні мен іс-шараның күн тәртібі 
талқыланды.

Ф. Октай сонымен қатар Өзбекстанның вице-премьер-министрін және өзбек 
халқын келе жатқан Рамазан Хайит (Ораза айт) мерекесімен құттықтады.
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14 Мамырда Түркіменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедов бірқатар жұмыс 
кездесулерін өткізу үшін Балқан уәлаятына аттанды. Оның сапары аясында Министрлер 
Кабинетінің отырысы да өтті, онда ТКМӨЗ мұнай өнімдерін сақтау және жөнелту 
жөніндегі Кенар кәсіпорнында 3-ші мұнай құю айлағын салу бойынша жұмыстар тиімді 
жүргізіліп жатқаны атап өтілді. 

Сонымен қатар, Г. Бердімұхаммедов кәсіпорынға шикі мұнайды жеткізу көлемін 
арттыруға, сондай-ақ зауыттың өндірілген тауарларын уақытында жөнелтуге назар 
аударуды бұйырды.

- «2030 жылға дейінгі кезеңге арналған Түркіменстанның мұнай-газ өнеркәсібін 
дамыту бағдарламасына» сәйкес, жақын арада кешенде кейбір жаңа технологиялық 
қондырғыларды салу жоспарланған. Осы фактіні ескере отырып, мемлекеттің ірі мұнай 
өңдеу мекемесі шығаратын өнімдерді отандық және шетелдік тұтынушыларға уақтылы 
жеткізу қажет, – деді Г.Бердімұхамедов жауапты тұлғаларға айлақ құрылысына қатаң 
бақылау жүргізуді тапсырды.

Сонымен қатар, кездесу барысында Түркіменстан басшысы елде тұрғындардың 
иммунитетін арттыру бойынша ұлттық бағдарлама құруды да тапсырды.

ТҮРКМЕНБАШЫДА ЖАҢА 
МҰНАЙ ҚҰЮ АЙЛАҒЫ САЛЫНАДЫ
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ОҢТҮСТІК КОРЕЯ АГЕНТТІГІ ӘЗЕРБАЙЖАННЫҢ 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЭКОЖҮЙЕСІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРАДЫ

15 мамырда Әзербайжанның инновациялар агенттігі Кореяның халықаралық ынты-
мақтастық жөніндегі агенттігі (Korea International Cooperation Agency – KOICA) елдің 
жаңа инновациялық экожүйесін қалыптастырудың жаңа кезеңіне өтіп жатқанын 
хабарлады.

Кореялық мамандар 2019 жылдан бері қалыптасқан Әзербайжанның жаңа экожүйесі 
негізінде ынтымақтастықтың кезекті кезеңіне өтуде.

Жаңа ынтымақтастықтың негізгі бағыттары: Әзербайжанның инновациялық 
экожүйесінің басымдықтарын айқындау және стратегиялық Жол картасын дайындау, 
құрылымды қалыптастыру, FinTech, AgroTech, BioTech жоғары технологиялар парк-
терінің және басқа да қорлардың қызметі шеңберінде тиісті әдіснамалық ұсыныстар 
дайындау болып табылады. Бұдан басқа, бірлескен пилоттық жобаны іске асыру жос-
парлануда.

Ынтымақтастықтың жаңа кезеңі Әзербайжан мен оның негізгі ойыншыларының 
дамып келе жатқан инновациялық экожүйесіне жаңа мүмкіндіктер ашады.
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ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ ҮЛКЕН ҚҰРАН ПАРАҒЫ 
ТАШКЕНТТЕ ЖАСАЛДЫ

Өзбекстанда әлемдегі ең үлкен Құран парағы шығарылды. Оны Ташкент Ислам 
институтының түлегі Нажмиддин Фаезий Нуриддин угли жасады.

Бұл туралы Өзбекстанның ислам мәдениеті орталығының директоры Шоазим 
Миноваров Facebook-тегі парақшасында хабарлады.

Бұл парақта Тимуридтер империясының үшінші билеушісі Шохрух Мырзаға арналып 
жасалған XIV ғасырдағы Құран қолжазбасының кеңейтілген бейнесі көрсетілген.

Жұмыс алты айға созылды. Арнайы қағаз Жапониядан, ал бояғыштар Түркиядан 
жеткізілді.

Қазір өз қолымен жазылған парақ Ислам өркениеті орталығында, Османның 
Құраны қойылған бөлмеде. Бір парақты Гиннестің рекордтар кітабына енгізу туралы 
келіс сөздер басталды.
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