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ТҮРІКМЕНСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ҒЫЛЫМДЫ 
ЦИФРЛАНДЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫН БЕКІТТІ  

  
24 наурызда Түркіменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Түркіменстанда 2020-2025 
жылдар аралығында ғылым саласын цифрлық жүйеге ауыстыру жөніндегі бағдарламаны, 
сондай-ақ оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітті. 

Ел Президенті қол қойған Қарарға сәйкес, аталған бағдарламаны жүзеге асыруға 
Түркіменстан Ғылым академиясы, осы салаға құзіретті министрліктер мен салалық 
ведомстволық ұйымдар жауапты болып бекітілген. 

24 наурызда өткен Министрлер кабинетінің отырысында хабарланғандай, әзірленген 
жоспарға бойынша, алдағы бес жылда цифрлық технологиялардың кеңінен қолданылуына 
байланысты елдегі ғылыми-зерттеу қызметін жаңа деңгейде ұйымдастыру, ғылым, білім және 
өндіріс арасындағы байланысты қамтамасыз ету, ұлттық экономиканың қайта құруына 
ғылыми-техникалық және интеллектуалдық қолдауды кшейту көзделіп отыр. 

Жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы елдегі ғылыми-зерттеу 
мекемелері арасындағы өзара белсенді іс-қимылды, сондай-ақ халықаралық қауымдастықпен 
ынтымақтастықты нығайту жоспарлануда. 

Бағдарламаны іске асыру IT-технологияларға негізделген тиімді әрі тұрақты сандық ғылыми 
жүйені құруға; озық әлемдік тәжірибеге сәйкес ғылым мен өндіріс арасында тығыз байланыс 
орнатуға; экономиканың түрлі салаларын басқаруды ғылыми негіздеуге мүмкіндік береді.  
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ҚАЗАҚСТАН МЕН ӨЗБЕКСТАН БІРЛЕСКЕН 
АВТОКӨЛІК  ӨНДІРІСІН  ІСКЕ ҚОСТЫ 

 
28 наурызда Қазақстан Премьер-Министрі Асқар Мамин Қостанай қаласына жұмыс сапармен 
келді. Мұнда ол Қостанай автомобиль зауытында Қазақстан мен Өзбекстанның бірлескен 
жобасы – «Chevrolet» маркасының жаңа модельдерін автоқұрастыру желісінің ашылу 
салтанатына қатысты. 

Телекөпір аясында Премьер-Министр А. Мамин мен Өзбекстан Республикасының Премьер-
Министрі А. Арипов «СарыарқаАвтоӨнеркәсіп» ЖШС және «UzAuto Motors» АҚ бірлескен 
жобасын ресми түрде іске қосты. Жаңа өндірістік желіде осы жылдың соңына дейін 1 мыңнан 
астам өнімділігі жоғары жұмыс орны құрылатын болады. Бұл қызмет көрсету мен өндіріс 
секторлары арасындағы еңбек өнімділігін арттыру тұрғысынан ерекше маңызға ие. Қазіргі 
таңда зауыт толық жүктемемен үш ауысымда жұмыс істейді. 

«Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен Өзбекстан 
Президенті Шавкат Миромонович Мирзиеев екіжақты қарым-қатынасты стратегиялық 
ынтымақтастықтың жаңа деңгейіне шығаруға негіз салды. Қазақстан Президенті Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев Өзбекстанмен өзара тиімді серіктестікті нығайту мен дамытуға 
ерекше көңіл бөледі», — деді А. Мамин. 

ҚР Премьер-Министрі үшінші елдерден тауарлар мен қызметтердің импортына тәуелділікті 
төмендету мақсатында Қазақстан мен Өзбекстанның өндірістік процестерін интеграциялаудың 
өзектілігі артып келе жатқанын атап өтті. 

Жаңа өндірістік желіде «Chevrolet» маркалы автомобилінің – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, 
Spark және т. б. бірнеше модельдері құрастырылатын болады. Автокөлік жасау — Қазақстан 
экономикасының қарқынды дамып келе жатқан салаларының бірі. Биыл автоөнеркәсіп 
өнімінің жалпы көлемін жылына 100 мың автокөлікке дейін, саланы жергіліктендірудің орташа 
деңгейін 50%-ға дейін, ал коммерциялық техника мен автобустар жасау бойынша 60-65%-ға 
дейін арттыру көзделген. 
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ӨЗБЕК БИОТЕХНОЛОГТАРЫ COVID-19 АНЫҚТАУ 
ҮШІН ТЕСТ-ЖҮЙЕСІН  ОЙЛАП ТАПТЫ 

 

Өзбекстан Республикасының инновациялық даму министрлігі жанындағы Озық технологиялар 
орталығының биотехнологтары COVID-19 коронавирусын анықтауға арналған тест жүйесін ойлап 
тапты. 

Министрліктің баспасөз қызметінің хабарлауынша, ғалымдар бір ай бұрын Өзбекстан 
Республикасының Инновациялық даму министрі Иброхим Абдурахмоновтың тапсырмасы бойынша 
жұмыс бастаған. 

Тест жүйесі COVID-19 вирусының геномының үш бөлігін ТПР талдауына негізделген, Бұл жасалған 
тест жүйесінің ерекшелігі болып табылады. Бұған дейін өзбек ғалымдарының қолдарында болған 
тесттер тек бір бөлікті талдауға негізделген болатын. 

Отандық тест-жүйені құру процесінде АҚШ-тағы Өзбекстан елшілігі тарапынан зор көмек көрсетілді, 
себебі олар АҚШ өндірісінің тиімді бақылау үлгілерін жедел жеткізуді ұйымдастырды. 

– Келесі кезеңде біздің тест-жүйемізді тіркеуіміз қажет және біз өндіру жұмыстарына кірісе аламыз, – 
деп атап өтті Озық технологиялар орталығының директоры Шахло Тұрдикулова, – Біздің орталықта 
диагностикалық тест-жүйелерді өндіру бойынша өндірістік бөлім бар, онда қазір біздің стартаптардың 
бірі – "БиоТестЛаб" жұмыс істейді. Стартап жас болса да, мұндай өндірісте тәжірибесі бар". 

Науқасқа диагностика жасау үшін адамның мұрын және жұтқыншағынан жағынды алу қажет, өйткені 
вирустың көп шоғырлануы аталған мүшелерде байқалады. Әрі қарай вирустың РНҚ бөлінеді, ДНҚ 
формасына айналдырылады және ТПР талдау жүргізіледі. Барлық процедура 5-6 сағатқа жуық уақыт 
алады, бұл жедел тест емес, тек мамандандырылған зертханаларда қолдануға болатын толыққанды 
тест.  
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БАКУ-НАХЧЫВАН БАҒЫТЫНДАҒЫ ЖҮК 
ТАСЫМАЛЫ ТЕГІН БОЛАДЫ 

 

25 наурызда «Әзербайжан Әуе Жолдары» ЖАҚ (AZAL) Министрлер Кабинеті жанындағы Жедел 
штабпен бірлесіп коронавирус инфекциясының (COVID-19) таралуына қарсы іс-шаралар аясында 
Баку-Нахчыван және Нахчыван-Баку бағыты бойынша мемлекеттік маңызы бар барлық жүктерді тегін 
тасымалдайтынын хабарлады.  

Айта кету керек, «AZAL» ЖАҚ-ның барлық құрылымдары күшейтілген режимде және мемлекеттік 
құрылымдармен тығыз байланыста жұмыс істеуді жалғастыруда. 

Аталған бастама арқылы «AZAL» ЖАҚ коронавирус инфекциясының таралуына қарсы күресте 
айтарлықтай үлес қосуда. 
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 ТҮРКИЯ ҚЫРҒЫЗСТАНҒА ҚЫРҒЫЗ-ТҮРІК 
ДОСТЫҚ АУРУХАНАСЫН  ТАБЫСТАЙДЫ 

 
25 наурызда Қырғыз Республикасының Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты Қоғамдық денсаулық 
сақтау басқармасының бастығы Айнұр Ақматова қырғыз тарапы Түркия билігіне Қырғыз-түрік 
достығы ауруханасын жергілікті үкіметке беру туралы өтініш білдіргені туралы хабарлады.  Қазіргі 
уақытта бауырлас екі ел арасында үкіметтік деңгейде келіссөздер жүріп жатыр. 

«Коронавирус індетімен жаһандық күрес кезінде өзара қолдау және бірлескен іс-шаралар бәрінен 
маңызды болып табылады», – деп атап өтті Түркияның Қырғыз Республикасындағы Елшілігі. 

Айта кетейік, аурухана Түркік Республикасы қаражаты есебінен Бішкекте екі жыл бұрын салынған 
болатын. Аталған келіссөздер нәтижесінде ол бауырлас Қырғызстанға ресми түрде берілуі мүмкін. 
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 ЫСТАМБҰЛ МЕН АНКАРА ҚОНАҚ ҮЙЛЕРІ 
МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ ТЕГІН 

ТҰРУДЫ ҰСЫНДЫ 

 
24 наурыз күні Ыстамбұл қаласының орталық Таксим алаңындағы Marmara қонақ үйінің әкімшілігі 
медицина қызметкерлеріне өз бөлмелерінде тегін тұруға рұқсат берді. Стамбулдың ең маңызды 
орталықтарының бірінде орналасқан қонақ үйдегі бос орындар жақын орналасқан Şişli Etfal және 
Taksim First Aid ауруханаларының медициналық қызметкерлеріне ұсынылатын болады. 

Айта кету керек, туристер арасында танымал болып табылатын Ыстамбұлдағы Marmara қонақ үйі 
люкс санатына жатады. 

Түркияның астанасы Анкарада орналасқан Downtown Grand Anadolia қонақ үйі де медициналық 
қызметкерлерді ақысыз қабылдайтын болады. 

"Анкара орталығындағы Түркия металлургтер одағының иелігіндегі қонақ үй де медициналық 
қызметкерлердің жанқиярлық жұмысына алғыс ретінде ақысыз қабылдайды" деп мәлімдеді кәсіподақ 
төрағасы Певрул Кавлак. 
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