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ИРАННЫҢ ОРТАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРЫ ЖƏНЕ 2017 ЖЫЛДЫҢ  
19 МАМЫРЫНДА ӨТКЕН ПРЕЗИДЕНТТІК САЙЛАУДЫ БАҒАЛАУ 
2017 жылдың 19 мамырында Иранда 12-ші пре-
зиденттік сайлау өтті. Иран Ішкі істер министрі 
Абдолреза Рахмани Фазли «Сайлау бюросының» 
қорытынды мəлімдемесіне сəйкес, сайлауға тір-
келген сайлаушылардың 73,07%-ның  (41,220,-
131) қатысқандығын жəне Хасан Руханиның 57,-
13% (23,549,616) дауыс жинап, екінші рет Пре-
зидент болып сайланғандығын жеткізді.    
Иранның саяси жүйесінің өзіндік құрылымы бар. 
Конституцияда көрсетілгендей, елдің ең жоғарғы 
басшысы «Велаят-е Факих» концепциясына сəй-
кес «Жоғарғы діни жетекші» (Рахбар) болып та-
былады (57-бап). Рахбардың заң шығарушы, ат-
қарушы жəне сот билігі органдарына абсолютті 
билігі бар жəне ол қажет болған жағдайда Прези-
дентті қызметінен босата алады. Сонымен қатар 
Рахбарға қарулы күштер мен қауіпсіздік күште-
рін жөнелту жəне басқару, сондай-ақ ішкі жəне 
сыртқы саяси басымдықтарды анықтау өкілеттік-
тері берілген (110-бап). Иранда Рахбар 86 мұ-
сылман дінбасыларынан құралған «Сарапшылар 
кеңесі» тарапынан сайланады жəне өз міндетін 
өмірінің соңына дейін атқарады. Алайда, Рахбар 
құқықтық міндеттерін орындай алмай қалған 
жағдайда, пəтуа беруге қажетті қабілет, əділ, 
тақуа, шынайы саяси-əлеуметтік көзқарастар мен 
басқарушылық дағдылар сияқты конституцияда-
ғы 109-бапта көрсетілген шарттарды жоғалтқан 
жағдайда немесе басынан бері осы талаптардың 
біреуінен айырылғаны əшкереленген жағдайда 
қызметінен босатылады. Бұл шешімді тек «Са-
рапшылар кеңесі» шығаруға құқылы.  
Конституцияға сəйкес Президент атқарушы би-
ліктің басшысы жəне Рахбардан кейінгі мемле-
кеттің ең жоғары лауазымды тұлғасы болып та-
былады. Президент Конституцияны жүзеге асы-
руға, тікелей Рахбардың лауазымдық міндеттері-
не жатпайтын мəселелер бойынша атқарушы ор-
ганға төрағалық етуге міндетті болып табылады 
(113-бап). Президент халықтың тікелей дауысы-
мен төрт жыл мерзімге сайланады жəне қатары-
нан екі реттен артық Президент болып сайлана 
алмайды (114-бап). Конституцияға сəйкес, Пре-
зиденттік сайлауға үміткердің мына талаптарға 
сəйкес болу тиіс: а) Елдің азаматы болуы; ə) 
Ирандық болуы; б) Басқару қабілетіне ие болуы; 
в) Сенімді, тақуалы жəне үлгілі өмір сүрген бо-
луы; г) Республиканың iргелi қағидаттарына жə-
не ресми мазхабқа (шиизмге) сенуі (115-бап). 
Иран конституциясында Президенттік сайлауда 
үміткердің жасына жəне біліміне қатысты шарт-
тар жоқ. Осы себепті, Иранда Президенттік сай-
лауда жоғарыда аталған талаптарға сəйкес келе-
тін кез келген адам үміткер бола алады. Прези-
денттік сайлау туралы заңның 37-бабына сəйкес, 
Президенттікке үміткер болып табылатын адам 
үміткер болуға өтініш білдірер алдында, сол уа-
қытта атқарып жатқан қызметінен босауы тиіс. 
Президент заңдарды іске асырумен қатар жос-
парлаудан, бюджеттен, басқару жəне жұмыспен 
қамту мəселелеріне тікелей жауапты болып та-
былады. Бірақ бұл мəселелерді басқарып орын-
дауды басқа да мемлекеттік қызметкерлерге тап-
сыруы мүмкін (126-бап). Сайланғаннан кейін 
Рахбардан өз мандатын алған Президент қызме-
тінен босатуы туралы ұсынысын тек Рахбарға 
білдіре алады жəне Рахбар бұл ұсынысты қабыл-
дағанша Президенттің өз міндеттерін атқаруы 
міндетті (110 жəне 130-баптар).  
Иранның саяси жүйесінде Президенттік сайлауға 
ықпал ететін тағы бір қуатты конституциялық 
институт - 12 мүшеден тұратын «Конституцияны 
қорғаушылар кеңесі» болып табылады. Кеңестің 
міндеті мен өкілеттігі Парламенттік, Президент-
тік, «Сарапшылар кеңесі» мен референдум сай-
лауларын жəне бұл сайлауларда үміткер болған-
дардың конституцияда белгіленген шарттарға 
сəйкестігін бақылау болып табылады (99-бап). 

Кеңестің тағы бір басты міндеті, конституцияның 
баптарына түсініктеме беру жəне Парламентте 
қабылданған заңдардың Исламға жəне құқыққа 
сəйкестігін бақылау болып табылады (72-бап). 
Конституцияны қорғаушылар кеңесіне 6 заңгер 
мүшені бекіту жəне Парламент мүшелеріне ман-
даттарды беру сияқты қызметтерді қоспағанда, 
«Конституцияны қорғаушылар кеңесінсіз» Пар-
ламенттің (Ислам консультативтік кеңесі мəжілі-
сінің) ешқандай заңдылығы жоқ болып саналады 
(93-бап).   
Ирандағы Президенттік сайлауда барлығы 1636 
азамат үміткер болды. Алайда, «Конституцияны 
қорғаушылар кеңесі» үміткерлерді Иран консти-
туциясы мен мемлекеттік дініне əрі режимге сəй-
кестігі тұрғысынан бағалап, 2017 жылдың 20 сəу-
ірінде Ішкі істер министрлігі арқылы Президент-
тік сайлауға тек алты адамның үміткер бола ала-
тындығын жариялады. Атап айтқанда, Хасан Ру-
хани (Байсалдылық жəне даму партиясы), Исхак 
Жахангири (Құрылыс басшылары партиясы), 
Мұстафа Хашемитаба (Құрылыс басшылары 
партиясы), Мұхаммед Багер Галибаф (Прогресс 
жəне əділет үшін халық партиясы), Ибраһим 
Раиси (Жауынгерлік дінбасылар қауымдастығы), 
Мұстафа Мирсалим (Ислам коалициясы партия-
сы). Мұхаммед Багер Галибаф Ибраһим Раисидің 
пайдасына, ал Исхак Жахангири Хасан Рухани-
дың пайдасына сайлаудан шыққандарын жария-
лады. Сайлауда басқа үміткерлердің жинаған да-
уыстары келесідей болды: Ибраһим Раиси 38,5% 
(15,786,449); Мұстафа Мирсалим 1,16% (478,-
215); Мұстафа Хашемитаба 0,52% (215,450). 
Сондай-ақ, 1,190,401 дауыс жарамсыз деп санал-
ды.  
Иран мемлекеті үшін сындарлы бір кезеңде қайта 
сайланған Руханидың екінші мерзімде жүзеге 
асыратын стратегиялық басымдықтарын 3 негізгі 
тақырыпқа жіктеп қарастыруға болады: 1) Эко-
номика: Мəлім болғандай, 2015 жылы 14 шілдеде 
ядролық мəмілеге қол қойылғаннан кейін сан-
кциялар мен эмбарголардың біртіндеп алына бас-
тауы белгілі бір дəрежеде Иран экономикасына 
оң əсер етті. Елдегі инфляция деңгейі 45%-дан 
8,7%-ға дейін төмендеді. 2016 жылы ЖІӨ 2015 
жылмен салыстырғанда 3,9%-ға өсіп, 412,3 млрд. 
долларға жетті. Елде мұнай барлау жұмыстары-
мен қатар мұнай өндірісі де артты. Алайда, ха-
лықаралық оқшаулаудың бəсеңдеуі мен санкция-
лардың жұмсаруы елде жұмыс орындарын (əсі-
ресе жастар арасында) арттыру бағдарламалары-
ның дамуына жəне жеке сектор мен шетелдік ин-
вестициялардың артуына əкеліп соқтырмады. 
Осы себепті, Рухани екінші мерзімінде экономи-
ка мəселесіне басымдық беруді, ел экономикасы-
на көбірек инвестиция тартуға жəне жаңа бизнес 
бағыттарын қамтамасыз етуге бағытталған сая-
сатты жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Рухани 
«Жаңа Иран. Еркіндік, қауіпсіздік, бейбітшілік 
жəне прогресс» атты сайлауалды бағдарлама-
сында бұл саладағы басымдықтарды келесідей 
қорытындылап өтті: а) Жыл сайын 950,000 адам-
ды жұмыс орнымен қамтамасыз ету; ə) «Ауыл-
дарды əлеуметтік-экономикалық тұрғыдан дамы-
ту» бағдарламасын іске асыру жəне елде əсіресе 
жас ересектерді жұмыспен қамтамасыз ететін жа-
ңа өнеркəсіптік кəсіпорындарын ашу; б) Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту; в) Же-
ке сектор мен инвестицияларды дамыту үшін қа-
жетті жағдай жасау; г) Үкіметке тікелей байла-
нысы жоқ мемлекет ішіндегі түрлі экономикалық 
құрылымдардың қызметін шектеу; ғ) Отандық 
өндірісті жетілдіру; д) Жалпы экспорт ішінде мұ-
найдан тыс өнімдердің экспорттық үлесін жылы-
на 25%-ға арттыру; е) Кабинетті жасартуға ты-
рысу; 2) Əлеуметтік жəне мəдени салалар: Ру-
хани бұл салада адам құқықтары мен бостандық-
тарының дамуына, түрлі этникалық жəне діни 

азшылықтардың əлеуметтік жəне саяси өмірге 
кеңінен қатысуына, мəдени саладағы кей-бір 
шектеулерді алып тастауға, əйелдердің құқықта-
рына негізделген мəселелерді шешуге мін-
деттенді; 3) Сыртқы саясат жəне қауіпсіздік: 
Сайлауалды бағдарламада сыртқы саясат сала-
сында байсалдылық жəне саналылық принципте-
рін ұстана отырып, бүкіл елдермен, əсіресе ислам 
елдерімен ортақ мүдделер негізінде өзара құр-
метке негізделген саясат сақталады деп көрсетіл-
ген болатын. Ядролық бағдарламаға байланысты 
«Жан-жақты бірлескен іс-қимыл жоспарын» ұс-
тана отырып, Иранның өз міндеттемелерін орын-
дайтынын, бірақ қарсылас тарапта өз міндетте-
мелерін орындау қажеттігіне баса назар ауда-
рылды. Рухани Рахбардың мақұлдауымен ядро-
лық бағдарламаға байланысты емес өзге де санк-
цияларды алып тастауға барынша атсалысаты-
нын атап өтті. Бұған қоса, Сирия мəселесінде əс-
кери күш қолданудың орнына саяси-дипло-
матиялық келіссөздер жүргізу арқылы шешімге 
келуді қолдағанын жəне «Солтүстік-Оңтүстік кө-
лік дəлізі» жобасына ерекше көңіл бөлетінін қа-
дап айтты.  
Алайда конституцияға сəйкес, ел қауіпсіздігі мен 
сыртқы саясатқа іргелі өзгерістер енгізу міндеті 
Президенттің емес, Рахбардың (Жоғарғы діни 
жетекшінің) құзыретінде болып табылады. Соң-
ғы уақытта ел ішіндегі консерваторлар Рахбар-
дың сыртқы саясатқа қатысты ұстанымына бірқа-
тар сыни пікірлер айтуда. Осы орайда, Рахбар-
дың ескертулеріне қарамастан Махмуд Ахмади-
нежадтың Президенттікке қайтадан үміткерлігін 
жариялауы елдің саяси жүйесіне ықпал етуші 
топтардың (Реформашылар мен Консерваторлар) 
сыртқы саясатқа деген пікірлерінің біркелкі емес-
тігін көрсетеді. Осылайша, елдегі консервативтік 
саяси топ АҚШ Президенті Дональд Трамптың 
«Жаңа Таяу Шығыс» саясатына төтеп бере ала-
тын əрі Батыспен ымыраға бара бермейтін Рах-
барға мұқтаж екендіктерін сездіргісі келген бо-
лар. Осыны ескере отырып, Рахбар алдағы уа-
қытта Реформашылар мен Консерваторлар ара-
сындағы саяси тепе-теңдікті қамтамасыз етуге 
жəне соңғыларды өзіне қарсы қоймай, олардың 
сыни пікірлерін ескеріп əрі мемлекеттік діннің 
негізгі қағидаттарына негізделген сыртқы саясат-
қа басымдық беруі əбден ықтимал. Осы орайда 
Иран таяу шетелдердегі геосаяси мүдделеріне 
қарсы бағытталған жəне Дональд Трамптың Сауд 
Арабиясына жасаған ресми сапары кезінде осы 
елдің басшыларымен қол қойған екіжақты əскери 
альянс келісімдеріне қарсы Ресеймен (бəлкім ал-
дағы уақытта ҰҚШҰ-мен) əскери ынтымақтас-
тықты одан əрі нығайтуы мүмкін, жəне «Шиит 
жарты айы» географиялық аумағында белсенді 
сыртқы саясатқа басымдық беруі мүмкін. Осын-
дай жағдайда Иранның Сирия, Ливан, Ирак жəне 
Йемен шеңберінде Сауд Арабия елімен ықпалға 
негізделген бəсекелестігі əрі күресі одан əрі өр-
шуі мүмкін.  
Қорытындылай келе, Рухани екінші Президент-
тік мерзімінде бұдан бұрын жүргізген саясатты 
жалғастырып, жаңа реформаларды жүзеге асыра-
тын ел экономикасын дамытуға басымдық бере-
тін көрінеді. Ал елдің сыртқы саясаты мен қауіп-
сіздік басымдықтарын белгілеу Рахбардың құзы-
реті болғандықтан, оған бас иуге мəжбүр болып 
АҚШ пен оның одақтастарының «Жаңа Таяу 
Шығыс» саясатына төтеп беретін белсенді сая-
сатты басымдыққа алатындығын болжауға бола-
ды. Алайда, Иран үшін аталмыш саясаттың та-
бысқа жетуі Руханидың бірінші Президенттік 
мерзімінде сыртқы саясатта жеткен жетістіктері-
не, əсіресе ядролық келісімге зиян келтірілмей 
жүргізілуіне тікелей тəуелді екендігін ұмытпаған 
абзал.         



 

 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 
 
 

 

x Түрікменстан Орталық сайлау комиссия-
сы сайлаушылардың 91.02%-ы Түрікмен-
стан Парламент мүшелерінің сайлауына 
қатысқанын, ал 90.91%-ы облыстық, ау-
дандық, қалалық халық кеңестері мен 
жергілікті кеңестердің сайлауына қатыс-
қанын хабарлады. Түрікмен жергілікті 
билігінің жаңадан сайланған мүшелерінің 
тізімдері қазіргі ұлттық заңнаманың ере-
желеріне сəйкес көп ұзамай белгілі бола-
ды. 

x Минскіге ресми сапары барысында Əзір-
байжан Экономика министрі Шахин 
Мұстафаев жəне Беларусь Премьер-ми-
нистрінің орынбасары Владимир Семаш-
ко екі ел арасындағы экспортты арттыру-
ға назар аудара отырып, экономикалық 
қатынастарды кеңейту мүмкіндіктерін та-
лқылады. Тараптар сондай-ақ, туризм са-
ласындағы ынтымақтастықты дамыту, 
бірлескен фармацевтика жəне ауыл ша-
руашылығы кəсіпорындарын құру мəсе-
лесінде екі елдің əлеуетін талқылады.  

x Орталық Азия аймағына жасаған турында 
Біріккен Араб Əмірліктерінің (БАƏ) 
Сыртқы істер мен Халықаралық ынты-
мақтастық министрі шейх Абдалла бен 
Заид Əл Нахаян Əзірбайжан, Қазақстан, 
Қырғызстан, Өзбекстан жəне Тəжікстан 
Президенттерімен кездесті. Бакуде тарап-
тар инвестиция, мұнай-химия өнеркəсібі, 
қаржы жəне банктік қызметтер ынтымақ-
тастығын дамыту мəселелерін талқылады 
жəне Əзірбайжан Стандарттау, метроло-
гия жəне патент жөніндегі комитеті мен 
БАƏ Стандарттау жəне метрология жө-
ніндегі ведомствосы арасында өзара түсі-
ністік туралы меморандумға (ӨТМ) қол 
қойды. Ташкентте тараптар БАƏ-нің же-
текші қаржы институттары мен компа-
нияларының қатысуымен экономикалық 
жобаларды іске асыру мəселелерін тал-
қылады жəне мəдени саладағы ынтымақ-
тастық туралы үкіметаралық ӨТМ-ға қол 
қойды. Астанада тараптар Қазақстан мен 
БАƏ арасында 30 күнге дейін визасыз ре-
жим мен Екіжақты іскерлік кеңесін құру 
үшін келісімдер хатына қол қойды. Біш-
кекте тараптар өзара қызығушылық біл-
діретін экономикалық, инвестициялық 
жəне мəдени мəселелерді қарастырды жə-
не екіжақты саяси консультациялар тура-
лы ӨТМ-ға қол қойды. Душанбеде тарап-
тар Бірлескен инвестициялық қор мен 
Тəжікстан-БАƏ Коммерциялық кеңесін 
құру жəне Тəжікстанда БАƏ коммерция-
лық банктердің филиалдарын ашу мəсе-
лелерін талқылады.  

x Əзірбайжанға ресми сапары барысында 
Еуропалық Парламент Сыртқы істер жө-
ніндегі комитетінің төрағасы, Еуропа ха-
лық партиясының германиялық мүшесі 
Дэвид Макаллистер жəне Əзірбайжан 
Президенті Ильхам Əлиев Таулы-
Қарабақ жанжалын реттеу мəселесіне на-
зар аудара отырып, тараптар арасындағы 
ынтымақтастық туралы пікір алмасты. 

x Түрікменстанға ресми сапары барысында 
Бүкілқытайлық халық өкілдері жиналысы 
тұрақты комитеті Төрағасының орынба-
сары Ван Чэнь жəне Түрікменстан Пар-
ламентінің Төрағасы Акджа Нурбердыева 
жəне Түрікменстан демократиялық пар-
тиясының бас хатшысы Касымгулы Ба-
баев «Бір белдеу, бір жол» бастамасы 
аясында одан əрі даму перспективасы бар 
екіжақты ынтымақтастықты талқылады.  

x Əзірбайжан, Грузия жəне Түркия Қорға-
ныс министрлері Закир Гасанов, Леван 
Изория жəне Фикри Ышык Батуми қала-
сында өткен үшжақты кездесу барысында 
аймақтық қауіпсіздік жəне басқа да мəсе-
лелерге назар аудара отырып, елдер ара-
сында əскери ынтымақтастықты одан əрі 
нығайту перспективаларын талқылады.  

x Мəскеуге ресми сапары барысында Өз-
бекстан Қорғаныс министрі Кабул Бер-
диев жəне оның ресейлік əріптесі Сергей 
Шойгу 2017 жылы Елдер арасындағы əс-
кери-техникалық ынтымақтастық туралы 
келісімді ратификациялау туралы құжат-
тармен алмасты.  

x Ресейдің 2017 жылғы бюджетке өзгеріс-
тер мен толықтырулар енгізу туралы заң 
жобасындағы түсіндірме жазбаға сəйкес, 
ел 2017 жылы əскери шығыстарын 9,4 
млн. долларға арттырады. Осылайша, əс-
кер бөлімшелерін шет мемлекеттер аума-
ғында орналастыруға кететін бюджет 
шығыстары 77,53 млн. доллардан 86,92 
млн. долларға ұлғаюы мүмкін.  

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Венада өткен кездесу нəтижесінде 
ОПЕК-ке мүше мемлекеттер мен ОПЕК-
ке кірмейтін мұнай экспорттаушы елдер, 
соның ішінде Ресей, Қазақстан жəне 
Əзірбайжан мұнай өндірісін қысқартуды 
2018 жылдың наурыз айына дейін тоғыз 
айға ұзартуға келісті. 

x «Оңтүстік Парс» мұнай-газ компаниясы-
ның (POGC) басқарушы директоры Мо-
хаммад Мешкинфам Оңтүстік Парс газ 
кен орнында қысым төмендеуін болдыр-
мау үшін жобаларға кем дегенде 20-25 
млрд. доллар инвестиция жасау қажет 
екенін хабарлады. Иран Оңтүстік Парс 
кенішінде тəулігіне қосымша 56 млн. 
текше метр газ өндіру мақсатында қы-
сымды 90 барға арттыру үшін 20 ауыр 
үдеткіш қысу платформасын орнатуды 
жоспарлады деп хабарланған болатын. 
Қазіргі уақытта Иран Оңтүстік Парс ке-
нішінде тəулігіне 500 млн. текше метр газ 
өндіруде жəне жоба толық аяқталғаннан 
кейін өндірілген газ көлемі 2021 жылға 
дейін тəулігіне 780 млн. текше метрді құ-
райтын болады. Бірақ 2023 жылы кеніш-
тегі қысым айтарлықтай төмендейді жəне 
газ компрессорларын орнатпасқа болмай-
тындай деңгейге жетеді деп күтілуде.  

x Қазақстанның негізгі уран өңдеу зауыты 
Үлбі металлургиялық зауытының (ҮМЗ) 
Сату бөлімінің басшысы Александр Хо-
дановтың айтуынша, Қазақстан ҮМЗ мен 
Қытай бас ядролық-энергетикалық кор-
порациясы орнатқан бірлескен кəсіпорын 
арқылы 2019 жылы Қытай электр стан-
цияларына арналған ядролық отын өнді-
ріле бастайды. Бірлескен кəсіпорынның 
бірінші кезеңінде Францияның «Areva» 
компаниясы тарапынан жеткізілетін тех-
нологиялар мен жабдықтарды пайдалана 
отырып шамамен жылына 200 тонна яд-
ролық отын өндірілетін болады. 

x Өзбекстанға ресми сапары барысында 
Түркия Премьер-министрінің орынбаса-
ры Тугрул Түркеш жəне оның өзбек əріп-
тесі Рустам Азимов екі ел арасындағы 
үкіметаралық сауда-экономикалық ын-
тымақтастық жөніндегі комиссиясының 
отырысында 2 млрд. доллардан астам со-
маға жобаларды жүзеге асыру туралы ке-
лісімге қол қойды. Бұл келісімдер 2016 
жылы 1,2 млрд. доллар болған өзара та-
уар айналымын 2017 жылы 1,4 млрд. 
долларға дейін ұлғайтуға мүмкіндік бе-
реді деп атап өтілді. 

x Еуропа қайта құру жəне даму банкі 
(ЕҚҚДБ) Манас əуежайының термина-
лын жаңғыртуға несие жəне грант бөлу 
жоспарланғанын хабарлады. Əуежай 
операциялық компаниясы болып табыла-
тын Манас халықаралық əуежайы Қыр-
ғызстандағы жоғары сапалы əуежай қыз-
меттеріне өсіп келе жатқан сұранысты қа-
нағаттандыру үшін 4,7 млн. доллар көле-
мінде несие жəне 500,000 доллар инвес-
тициялық грант алады. 

x Кабулға ресми сапары барысында Тəжік-
стан көлік министрі Худоёрзода Худоёр 
жəне Ауғанстан Экономика министрі Аб-
дул Саттар Мурад тараптар арасында жү-
ргізіліп жатқан жобалардың қалған жұ-
мыстарын аяқтауға бағытталған сауда-
экономикалық ынтымақтастық жөніндегі 
алтыншы келісімге қол қойды. 

x Өзбекстан Əділет министрлігі Өзбекстан 
Орталық Банкінің шешімімен бекітілген 
жаңа əмбебап банкаралық бөлшек төлем 
жүйесі болып табылатын GlobUzCard-ты 
іске қосатынын жариялады. Бұл жүйе 
шет елдерде GlobUz банк карточкаларын 
пайдалану арқылы жəне өз елінде шетел-
дік банк карточкаларымен шетел валюта-
сында операциялар жүргізу үшін Visa, 
MasterCard, Union Pay International, JCB, 
American Express, Diners Club жəне т.б. 
сияқты халықаралық төлем жүйелерімен 
қарым-қатынас орнатады деп атап өтілді. 

x Өзбекстан Бəсекелестік туралы мемле-
кеттік комитетінің мəліметі бойынша, 
Үкімет мемлекеттік нысандар мен актив-
терді жеке секторға сату үшін қосымша 
шаралар қабылдау туралы қаулыны бе-
кітті. Бұл қаулыда инвестициялық мін-
деттемелерді қабылдау шартымен нөлдік 
сатып алу бағасы бойынша бірқатар мем-
лекеттік активтердің сатылымы көздел-
ген. Сондай-ақ, бұл қаулымен жеке сек-
торға сатылатын мемлекеттік кəсіпорын-
дар мен кəсіпкерлік субъектілерінің жар-
ғылық капиталдарындағы мемлекеттік 
акциялардың тізімі жəне пайдаланылма-
ған қоғамдық жылжымайтын мүліктердің 
тізімі бекітілді. 

  

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Түрікменстанның жоғары лауазымды 
тұлғалары Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Гуманитарлық мəселелерді үйлестіру жө-
ніндегі аймақтық кеңсесінің басшысы 
Марсель Вассен жəне Ұлттық Апатты 
жою бойынша Кеңесшісі Ашот Сарки-
сянмен кездесу өткізді. Кездесу бары-
сында тараптар  апат жəне төтенше жағ-
дайларда көрсетілетін гуманитарлық кө-
мек тауарларының импорты, экспорты 
жəне транзитін оңайлату жəне жеделдету 
үшін қабылданатын шаралар туралы Тү-
рікмен Үкіметі мен БҰҰ арасындағы ке-
лісімнің дайындық мəселелерін талқыла-
ды. 

x Ресей Қорғаныс министрлігі Архангельск 
облысындағы Плесецк ғарыш айлағынан 
ұшырылған əскери жер серігі орбитаға 
сəтті жеткізілді деп мəлімдеді. Зымыран 
тасығыштың ұшырылуы мен ғарыш ап-
паратының орбитаға жеткізілуі жоспар-
ланғандай өтті деп атап өтілді. 

x Қытайдың Ішкі Моңғолия автономиялық 
облысы мəдени байланыстарды күшейту 
үшін Моңғолиямен ӨТМ-ға қол қойды. 
Қол қою рəсімі кезінде Қытай тарапы 
моңғол қоғамдық кітапханалары мен мек-
тептеріне жалпы құны 1 млн. юань (145,-
800 доллар) болатын 56,000 балаларға ар-
налған кітапты сыйға тартты. 

Дайындағандар:   
Лидия Пархомчик, Айча Шимшек, Данияр Нурбаев 


