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2019 жылдың тамыз айында өткен 11-ші Елші-
лер конференциясы Түркияның Сыртқы істер 
министрі Мевлүт Чавушоглу жариялаған «Жа-
ңадан Азия бастамасының» алғашқы қадамы 
болып табылады. Әлемнің негізгі экономика-
лық және саяси платформасының ауырлық ор-
талығы бірте-бірте шығысқа қарай, Қытайға 
бағытталған Азияға ауысқандығы туралы пі-
кірлер соңғы жылдары көбірек айтыла бас-
тады. 2013 жылы Қытай жариялаған «Белдеу 
және жол» бастамасы арқылы одан сайын тез-
дей түскендігі туралы бұл ауысу аймақ елдері-
мен тереңірек байланыс орнату, ықпал ету 
аясын кеңейту, аймаққа қызығушылықтарын 
дамытқысы келетін Түркияның коммерциялық 
мүдделері жоғарғы деңгейден алып тастау қа-
жеттілігін тудырды. Жоғарыда аталған мақсат-
тарға арналған Жаңадан Азия бастамасы жа-
һандық корона вирусының эпидемиясына бай-
ланысты 2020 жыл бойына қажетті серпінге 
қол жеткізе алмағанымен, 2021 жылдың басы-
нан бастап маңызды сипатқа ие бола бастаған 
сияқты. Жаңадан Азия бастамасының негізгі 
мақсаты Шығыс Азия мен Оңтүстік-Шығыс 
Азия негізгі аймақтар ретінде ерекшеленетін 
АСЕАН және Аймақтық жан-жақты экономи-
калық серіктестік (RCEP)  елдерімен сауда 
байланыстарын арттыру болып көрінсе де, 
шын мәнінде, осы аймақтармен көршілес ел-
дер және Оңтүстік Азия мен Орталық Азия 
сияқты үлкен аймақтарды мұқият зерттеу қа-
жет.  
Бұл тұрғыда Қытайға негізделген Жаңа Азияға 
шығуда Орталық Азия елдерінің рөлі Түркия 
үшін шешуші маңызға ие. Тарихи бауырлас-
тық байланыстар, тәуелсіздік алғаннан кейінгі 
кезеңде қарқынды дамыған саяси, экономика-
лық және мәдени қатынастар болсын жақын 
болашақта Түркияның аймақ елдерімен, Шы-
ғыс пен Оңтүстік-Шығыс Азияға деген ортақ 
мүдделер негізінде көзқарастар мен саясатты 
дамыта алуы үміт беруде. Түркия Республика-
сының Сыртқы істер министрі Мевлүт Чаву-
шоглуның наурыз айындағы Түркіменстан мен 
Өзбекстаннан құралған Орталық Азиядағы ал-
ғашқы аялдамалары бұл үмітті дәлелдей түсті.  
2021 жылы 6 наурызда Түркия Сыртқы істер 
министрі Мевлүт Чавушоглы Орталық Азия 
туры барысында Түркіменстанға келіп, Түркі-
менстанның Президенті Гурбангулы Бердімұ-
хаммедовпен көрісті. Сол күні Түркіменстан 
Министрлер Кеңесі Төрағасының орынбасары 
және Сыртқы істер министрі Рашид Мередов-
пен кездесті. 2021 жылдың 7-9 наурызы аралы-
ғында Өзбекстанға барып, Президент Шевкет 
Мирзиёевпен, Сыртқы істер министрі Абдула-
зиз Камиловпен және Премьер-Министрдің 
орынбасары, Инвестициялар және сыртқы 
сауда министрі Сердар Умурзаковпен кез-
десті.  Күн тәртібіндегі негізгі тақырыптардың 
қатарында Түркіменстандағы көлік және энер-
гетика, Өзбекстандағы экономика мен қауіп-
сіздік, Самарқандта бас консулдықтың ашы-
луы және жоғары деңгейдегі кездесулердің 
жоспарлануы болды. Түркіменстан мен Әзір-
байжанның бірлесіп зерттейтін Каспий теңі-
зіндегі «Достық» кен орнын анықтауы энерге-
тика саласындағы елдер мен компаниялардың, 
сондай-ақ Түркияның қызығушылығын ту-
дырды. Бұл тұрғыда Чавушоглу Әзірбайжан-
Түркия-Түрікменстан форматында өтетін үш 
жақты саммитке Түркіменстан Президенті 
Гурбангулы Бердімухамедовты шақырды. Өз-
бекстанда күн тәртібінің негізгі мәселелерін 
экономикалық және саяси қатынастардың 

жаңа жол картасын құру арқылы Өзбекстан-
Түркия Жоғары деңгейдегі стратегиялық ын-
тымақтастық кеңесінің екінші отырысы және 
Министрліктер арасындағы 2022-2023 жыл-
дарды қамтитын Ынтымақтастық бағдарлама-
сын айқындау мәселелері құрады. Екінші жа-
ғынан, Өзбекстанның сапар барысында, Түр-
кияның ұшқышсыз ұшатын аппараттары мен 
бронды машиналарын қосқанда  қорғаныс тех-
никасына қызығушылық танытқаны хабар-
ланды.  
Мевлүт Чавушоглу Түркіменстанға сапары ке-
зінде Президент Гурбангулу Бердімухамедов 
және Түркіменстан Министрлер кеңесі төраға-
сының орынбасары және Сыртқы істер минис-
трі Рашид Мередовпен кездесулерінің жемісті 
болғандығы айтылды. Келіссөздер барысында 
маңызды тақырыптардың арасында энерге-
тика және көлік саласындағы жаңа ынтымақ-
тастық мүмкіндіктері болды. Тасымалдау тұр-
ғысынан Түркіменстанның қазіргі уақытта 
барлық рейстерге жабық екендігі, алайда жа-
қын арада Түрік әуе жолдарының (THY) Түр-
кменабад қаласына ұшуына және түрік жүк кө-
ліктерінің жүргізушілерінің елге кіруіне рұқ-
сат берілетіні баяндалды. Алайда жүк көлігі-
нің жүргізушілері Әзірбайжаннан шыққан 
кезде бір рет және Түркіменстанға кірген кезде 
тағы бір рет Ковид -19 тестінен өтуі керек. 
Сыртқы істер министрі Чавушоғлу Түркімен-
станның тұрақты мәртебеге ие бейтарап ел бо-
луы қарым-қатынастың дамуына кедергі бола 
алмайтынын мәлімдеді. Энергетика саласында 
Әзірбайжан мен Түркіменстанның Каспий те-
ңізіндегі «Достық» көмірсутегі кен орнын бір-
лесіп зерттеуі және дамытуын Түркияның да 
қолдайтындығы және TPAO және BOTAŞ 
сияқты компаниялар осы шеңберде ынтымақ-
тастыққа дайын екені хабарланды. Түркияның 
да осы жобаға қосылуы туралы жақын күндері 
өтетін үш жақты кездесулер мен саммиттерде 
егжей-тегжейлі талқыланатыны және Прези-
дент Режеп Тайып Ердоғанның қатысуымен 
Түркия-Түркіменстан және Түркіменстан-
Әзірбайжан-Түркия Саммиттерінің өтетіні жа-
рияланды. Министр Чавушоглының мәлімде-
мелерінің арасында «Біз Түркіменстанмен же-
ңілдетілген сауда келісімі келіссөздерін тезі-
рек бастағымыз келеді» орын алды.  Бір сөзбен 
айтқанда, экономика, энергетика және көлік 
саласындағы жаңа ынтымақтастықтар Чаву-
шоғлұның Түркіменстанға сапарында талқы-
ланған мәселелердің негізгі арқауын құрады.  
Түркияның Сыртқы істер министрі Мевлүт Ча-
вушоглуның Өзбекстан сапарының алғашқы 
аялдамасы Самарқанд болды. Чавушоглу, Өз-
бекстанның Сыртқы істер министрі Абдулазиз 
Камилов, Премьер-Министрдің туризм жөнін-
дегі орынбасары Азиз Абдулхакимов, Таш-
кенттегі Түркияның Елшісі Олган Бекар және 
Самарқандтағы Түркияның Бас консулы Са-
лих Жанердің қатысуымен Түркия Республи-
касының Бас консулдығының ашылуы өтті. 
Чавушоглу салтанатта Түркияның Өзбекстан-
ның тәуелсіздігін мойындаған алғашқы мемле-
кет болғанын айта келе, 1992 жылы 28 сәуірде 
Ташкентте ашылған елшілігінен басқа Өзбек-
станның тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтой-
ында Самарқанд консулдығының ашылуы 
ерекше мағыналы қадам екенін мәлімдеді. 
Екінші жағынан, салтанатта 2018 жылы бас-
талған Стамбул-Самарқанд рейстері туриз-
мнің де, халықтардың өзара қарым-қатынасы-
ның да дамуына ықпал еткені айтылды. 
Жалпы, сапар шеңберінде көлік, экономика 

және қауіпсіздік салаларындағы мәселелердің 
талқыландығы айтылды. Олардың арасында 
Жеңілдікті сауда келісімі бойынша келіссөзде-
рің жүргізілгенін және Еркін сауда келісімі ке-
ліссөздерін бастау үшін қажетті қадамдардың 
жасау керектігі мәлімделді. Екі ел арасындағы 
сауда-саттық көлемінің 2,3 миллиард дол-
ларды құрайтыны және оны 5 миллиард дол-
ларға дейін ұлғайтуға бағытталғандығы хабар-
ланды. Қорғаныс өнеркәсібі саласында Өзбек-
станның Түркияның өніміне деген қызығушы-
лығы және әсіресе ұшқышсыз ұшу аппаратта-
рына және бронды машиналарға деген қызығу-
шылық пен сұраныстың болуы баспасөзде 
орын алған сәттердің бірі болды. Жалпы, ке-
ліссөздер барысында, қарым-қатынасты жақ-
сарту мақсатында Түркия мен Өзбекстан Жо-
ғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық 
кеңесінің екінші отырысының дайындық жұ-
мыстарының қолға алынғандығы және Минис-
трліктер арасындағы 2022-2023 жылдарды 
қамтитын ынтымақтастық бағдарламасы мен 
Аударма қызметтері саласындағы ынтымақ-
тастық туралы меморандумына қол қойылған-
дығы хабарланды.  
Түркия Республикасының Сыртқы істер ми-
нистрі Мевлүт Чавушоглының сапары алдағы 
күндері Тәжікстанмен жалғасады. Екінші жа-
ғынан, Қазақстан және Қырғызстанмен түрлі 
салалардағы байланыстар бәсеңдемей жалға-
суда. Сыртқы істер министрі Чавушоглу 19 
наурызда Қырғызстанға барып, екі елдің сыр-
тқы істер министрліктерінің 2021-2022 жыл-
дардағы ынтымақтастық хаттамасына қол қой-
ылғанын, Қырғызстан-Түркия Жоғары деңгей-
дегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 
бесінші отырынына дайындықтың қолға алын-
ғанын, Қырғыз-түрік достығы ауруханасының 
пайдалануға берілетінін, екіжақты сауда көле-
мінің мақсаты-1 миллиард доллар болғанын, 
Қырғызстандағы түрік инвестициясының 
жалпы құны 1 миллиард долларға жеткенін, 
Түркия Маариф қоры аймақтағы алғашқы мек-
тебін Қырғызстанда ашатынын мәлімдеді. Со-
нымен қатар, Қазақстанның Сыртқы істер ми-
нистрі Мұхтар Тілеубердінің де наурыз ай-
ында Түркияға сапармен барып, маңызды бай-
ланыстар жасағанын айта кеткен жөн.  
Қорытындылай келе, Түркия аймақтың барлық 
елдеріне деген өзінің көп өлшемді қызығушы-
лығын жалғастыруда. Сыртқы істер министрі 
Чавушоғлының наурыз айында ұйымдастыр-
ған қарқынды Орталық Азия турнесі - бұған ең 
жақын мысал. Түркияның негізгі мақсаты, 
Ежелгі бауырластық заңы негізінде дамып 
келе жатқан Орталық Азия елдерімен қарым-
қатынасты күн сайын одан әрі жақсарту және 
сонымен бірге Орталық Азия елдерімен бірге 
Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азияға қарай 
мықты байланыс орнату болып табылады. Ча-
вушоглу айтқандай, тарихта түбегейлі өзгеріс 
болуда: « Тарихтың маятнигі тағы да бір рет 
негізгі континент Азияға бет бұрды. XIX және 
XX ғасырлар сәйкесінше еуропалық және аме-
рикандық ғасырлар болды. Бүгінгі күні барлық 
деректер ХХІ ғасыр Азия ғасыры болатынды-
ғын көрсетеді». Осы тарихи қайта құрудың ор-
талығынан орын алу және Түркияның ұлттық 
мүдделерін дамыту үшін қолға алынған  «Жа-
ңадан Азия» бастамасы, инновациялық жоба-
лар және мақсатты саяси құралдар арқылы 
қолдау көрсетілген кезде сәтті болады. Орта-
лық Азия елдерімен байланыстар да осы тұр-
ғыда Түркияның ең құнды және қуатты байла-
нысының бірі бола береді. 



 

 

 

 Оңтүстік Корея Ұлттық ассамблеясының 
спикері Пак Бён-Сю Тәжікстанға ресми 
сапармен барып, Тәжікстан президенті 
Эмомали Рахмонмен кездесті. Тараптар 
екі ел арасындағы жан-жақты ынтымақ-
тастық мәселелерін талқылады. Олар екі-
жақты ынтымақтастықты Экономикалық 
даму жөніндегі ынтымақтастық қоры мен 
Кореяның халықаралық ынтымақтастық 
агенттігі арқылы кеңейту туралы уағда-
ласты. Президент Рахмон кореялық кәсіп-
керлерге Тәжікстанның еркін экономика-
лық аймақтарында логистикалық және 
сауда орталықтарын құруды және елге же-
ңілдетілген несиелер беруді ұсынды 
(Asia-Plus, 02.04.2021). 

 Түркіменстан мен Ресейдің Экономика-
лық ынтымақтастық жөніндегі бірлескен 
үкіметаралық комиссиясының отырысы 
өтті. Комиссия елдердің іскер топтарының 
ынтымақтастығын және олардың аймақ-
тарының экономикалық байланыстарын 
жандандыруды ұсынды. Тараптар циф-
рлық технологиялар, машина жасау, көлік 
және коммуникация саласындағы ынты-
мақтастықты тереңдетуге уағдаласты. 
Түркіменстан мен Ресей аймақаралық ын-
тымақтастықты дамыту туралы үкіметара-
лық келісім мен 2021-2023 жылдарға ар-
налған экономикалық ынтымақтастықтың 
үкіметаралық бағдарламасымен қатар бір-
неше маңызды келісімдерге қол қоюлары 
күтілуде (Кабар, 31.03.2021).  

 Жақында Түркітілдес мемлекеттердің ын-
тымақтастық кеңесінің басшылары бей-
ресми онлайн-саммит өткізді. Кеңестің 
Құрметті Төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев 
Кеңестің атауын өзгертуді ұсынды және 
басқа да көшбасшылар бұл бастаманы 
қолдады. Сонымен қатар, Кеңес Түркістан 
қаласын «Түркі әлемінің рухани аста-
насы» атты декларациясын қабылдады. 
Ұйым хатшылығына «Түркі әлемінің көз-
қарасы - 2040» және «Түркі кеңесінің 
2020-2025 стратегиясы» жобаларын дай-
ындау тапсырылды (Anadolu Agency, 
01.04.2021).  

 Әзірбайжан Сыртқы істер министрі Жей-
хун Байрамов Тәжікстан Президенті Эмо-
мали Рахмонмен кездесті. Тараптар Әзір-
байжан мен Тәжікстан арасындағы екі-
жақты қатынастардың түрлі мәселелерін 
талқылады. Тәжікстан президенті Әзер-
байжанның өз аумағын бақылауды қал-
пына келтірудегі жақында қол жеткізген 
жетістіктерін айта отырып, Тәжікстанға 
COVID-19-пен күресте көрсеткен көмегі 
үшін алғыс айтты. Президент Эмомали 
Рахмон сонымен бірге Президент Ильхам 
Әлиевті Тәжікстанға ресми сапармен ке-
луге шақырды (Azertag.az, 29.03.2021). 

 Түркіменстанда жаңадан құрылған парла-
менттің жоғарғы палатасы мүшелерінің 
сайлауы өтті. Ел Президенті Гурбангулы 
Бердімухамедов те сайлауға қатысып, 
100% дауыс жинап, жоғарғы палатаның 
мүшесі болды. Парламенттің жоғарғы па-
латасы түркімен президенті тағайындай-
тын сегіз және сайлаушылар сайлаған 48 
орын, барлығы 56 орыннан тұрады. 
(Hronikatm.com, 29.03.2021). 

 Мәскеуде Тәуелсіз Мемлекеттер Достас-
тығы (ТМД) Сыртқы істер министрлері 
кеңесінің отырысы өтті. Министрлер ха-
лықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселе-
лер бойынша пікір алмасып, сыртқы сая-
саттағы өзара іс-қимылды, гуманитарлық 
және қауіпсіздік салаларындағы ынты-
мақтастықты одан әрі кеңейтуге бағыттал-
ған құжаттардың жобаларын қарастырды. 
Делегациялар ТМД аясындағы ынтымақ-
тастық туралы құжаттардың жобаларын 
мақұлдап, ТМД Үкімет басшылары кеңе-
сінің қарауына жіберді (Cis.minsk.by, 
02.04.2021). 

 Еуропалық қайта құру және даму банкі 
(ЕҚДБ) мен Қазақстан үкіметі пандемия-
дан кейінгі кезеңде жаңғыртуды, циф-
рландыруды және аймақтық интегра-
цияны жеделдетуге бағытталған кеңейтіл-
ген серіктестік шеңберінде келісімге қол 
қойды. Тараптар арасындағы 2017 жылғы 
келісім Қазақстанның жасыл экономика-
сын құруға ықпал етті және оның Орталық 
Азиядағы жаңартылатын энергия сала-
сындағы аймақтық көшбасшы ретіндегі 
позициясын бекітті. 2021 жылдың сәуі-
рінде ЕҚДБ Қазақстандағы 280 жобаға 
7,95 миллиард доллардан астам инвести-
ция салды (ҚазАқпарат, 02.04.2021).  

 Дүниежүзілік банктің соңғы бағалауы 
бойынша Ресейдің жалпы ішкі өнімі 
(ЖІӨ) 2021 жылы 2,9% өседі. Алдыңғы 
бағалаулар бойынша бұл көрсеткіш 2,6%-
ке сәйкес келді. Сонымен қатар, институт 
Ресей экономикасының 2022 жылы 3,2%-
ға өсетінін болжайды. Ресей индикаторла-
рының жақсаруына 2020 жылы ЖІӨ-нің 
күтілгеннен төмен қысқаруы және эпиде-
мияға байланысты шектеулердің тез бә-
сеңдеуі әсер етті. (ТАСС, 31.03.2021).  

 Жуырда Беларусьтың Энергетика минис-
трі Виктор Каранкевич Беларусьтың атом 
электр станциясы елдің энергия қажеттілі-
гінің 40%-ын немесе жылына 18,5 млрд 
кВт/сағ өндіретіндігін мәлімдеді. Каран-
кевич атом электр станциясының елдің 
энергетикалық жүйесіне енгізіліп жатқа-
нын айтты. Атап айтқанда, үкімет үш тех-
никалық кезеңнің екеуін іске асыруды 
аяқтады, 1600 км-ден астам жоғары 
вольтты электр беру желілерін салып, жа-
ңартты және трансформаторлық станция-
лар санын төртке дейін көбейтті (БелТА, 
01.04.2021). 

 Қырғызстанның Энергетика министрі Ку-
банычбек Турдубаев Парламенттің Отын-
энергетикалық кешені және жер қойнауын 
пайдалану комитетінің отырысына қаты-
сып, елді газбен қамтамасыз ету бойынша 
Түркіменстанмен келіссөздер жүргізуді 
жоспарлап отырғанын мәлімдеді. Ми-
нистр Турдубаев Қырғызстанның Өзбек-
станмен дәл осы мәселе бойынша келіс-
сөздер жүргізіп жатқанын айтты. Ми-
нистр Түркіменстаннан газ импортының 
ішкі бағаны төмендетіп, электр энергия-
сын тұтынуды азайтатынын мәлімдеді. 
(24.kg, 30.03.2021). 

 Біріккен Араб Әмірліктерінен (БАӘ) Мас-
дар компаниясы Өзбекстанның Навои об-
лысында жел электр станциясының құры-
лысын бастады. Сондай-ақ, аталған ком-
пания Өзбекстан үкіметімен зауыттың 
қуатын 500 МВт-тан 1,5 ГВт-қа дейін арт-
тыру туралы келісімге қол қойды. Нәти-
жесінде, жобаға шетелдік тікелей инвес-
тициялар жоспарланған 600 миллион дол-
лардан 1,8 миллиард долларға дейін ұл-
ғаяды. Нысанның қуаттылығын арттыру 
1,5 миллион үйді электр қуатымен қамта-
масыз етіп, көміртегі шығарындысын 3,3 
миллион тоннаға азайтады (UzReport, 
02.04.2021). 

 Түркияның Aksa Energy компаниясы, Өз-
бекстанның Ташкент қаласында 470 МВт 
екі электр станциясын салуға және 300 
миллион доллар инвестиция салуды жос-
парлап отыр. Электр станцияларының 
жылдық қуаты 3,9 млрд. КВт/сағ құрай-
тындығы болжануда. Жобаларды іске 
асыру жылына 550 миллион текше метр 
табиғи газды үнемдеуге мүмкіндік береді. 
Жобалар бойынша 900 қосымша жұмыс 
орынның құрылуы күтілуде (UzReport, 
02.04.2021). 

 Түрік және Әзірбайжан азаматтары 2021 
жылдың 1 сәуірінен бастап екі ел ара-
сында паспортсыз жүре алады. Тиісті Хат-
тамаға 2020 жылы 10 желтоқсанда Түркия 
мен Әзірбайжан арасында қол қойылды. 
Бұл екі елдің азаматтарына жаңа жеке куә-
ліктерін ұсыну арқылы саяхаттауға мүм-
кіндік береді. Жаңа тәжірибе екі бауырлас 
халықтар арасындағы бұрыннан қалып-
тасқан берік байланыстарды нығайтатыны 
күтілуде (Aa.com.tr, 29.03.2021). 

 Қазақстан Экология, геология және та-
биғи ресурстар министрі Мағзұм Мырза-
ғалиев пен Ресейдің табиғи ресурстар 
және экология министрі Александр Коз-
лов «2021-2024 жылдарға арналған 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды да-
мыту бойынша Қазақстан мен Ресей ара-
сындағы ынтымақтастық бағдарлама-
сына» қол қойды. Құжат екіжақты ынты-
мақтастықты және ерекше қорғалатын та-
биғи аумақтарды басқару бойынша тәжі-
рибе алмасуды көздейді. Қол қою рәсімі 
Орынборда қоршаған ортаны қорғау сала-
сындағы екіжақты ынтымақтастық ту-
ралы келісімді жүзеге асыру аясында өтті 
(Kabar.kg, 31.03.2021). 

 Өзбекстан мен Қырғызстан, Өзбекстан-
ның Риштан аймағын Қырғызстанның 
Сох аймағымен байланыстыратын жол 
ашты. Жол жаяу жүргіншілер мен көлік-
терге ашық. Жол 2013 жылы Қырғызстан 
мен Өзбекстан тұрғындары арасындағы 
шекара жанжалынан кейін жабылған бо-
латын. 2019 жылдың тамызында Сох-
Риштан жолы Еуразиялық экономикалық 
одақтың талаптарына байланысты қысқа 
мерзімге ашылып, қайта жабылғанын ес-
керген жөн (Mediazona.ca, 01.04.2021). 

 Қазақстан мен Өзбекстан үкіметтерінің 
бастамасымен және Біріккен Ұлттар Ұй-
ымының Есірткі және қылмысқа қарсы кү-
рес басқармасының (UNODC) ынтымақ-
тастығымен Қазақстан мен Өзбекстан ше-
карасындағы Б.Қонысбаев шекара қақпа-
сында жаңа Шекаралық өзара іс-қимыл 
офисі (OPV) ашылды. OPV жұмысы ше-
кара маңындағы ынтымақтастықты кеңей-
туге мүмкіндік беріп, шекаралас аймақ-
тарда өткізілетін іс-шараларға өзара қаты-
суды жеңілдетеді. Бұл бастаманың мақ-
саттарының бірі Ауғанстаннан апиын та-
сымалына қарсы тұру болып табылады 
(Avesta-news.kz, 31.03.2021). 

 Осман империясының ең ұзақ билеуші 
сұлтаны болған Сұлтан Сүлейманның си-
рек кездесетін портреті Лондондағы аук-
ционда 350,000 фунт стерлингке (481,000 
доллар) сатылды. XVI ғасырдағы пор-
третті сату бағасы аукцион алдындағы 
болжамды шамамен үш есеге арттырды, 
портретті 120,000 фунт стерлингке дейін 
сатуға болатындығын болжанған бола-
тын. Сурет XIX ғасырдан бастап Фран-
цияда жеке коллекцияда сақталған 
(Uzdaily.uz, 04.04.2021). 

 Әзірбайжан мен Түркия бірлесіп Әзірбай-
жанның дәстүрлі музыкалық аспабы бала-
банды ЮНЕСКО-ның адамзаттың мате-
риалдық емес мәдени мұрасының репре-
зентативті тізіміне енгізуді сұрайтын файл 
дайындады. Сұраныс файлы 2022 жылы 
өтетін Материалдық емес мәдени мұра 
бойынша үкіметаралық комитеттің 17-ші 
сессиясында қаралатын болады. Балабан - 
жеті саусақты және бас бармақ тесігі бар 
тұттан немесе басқа қатты ағаштан жасал-
ған цилиндрлік саңылауы бар үрлемелі ас-
пап (Azernews.az, 02.04.2021). 

Экономика, қаржы және энергия 
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