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ӘЗЕРБАЙЖАН ПРЕЗИДЕНТІ МЕН 

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК АРАСЫНДАҒЫ  

БЕЙНЕ-КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

17 маусымда Дүниежүзілік Банктің бастамасымен Әзербайжан Республикасының Президенті 

Ильхам Әлиев, банктің Еуропа және Орталық Азия аймағы бойынша жаңа тағайындалған 

вице-президенті Анна Бьерде, Оңтүстік Кавказ бойынша өңірлік директоры Себастьян 

Молинеустың және Банктің басқа да өкілдерінің қатысуымен бейнеконференция өтті. 

И. Әлиев өз сөзінде: «Болашаққа арналған жоспарлар туралы сөйлесіп, атқарылған 

жұмыстарды қарастыруға мүмкіндігіміз бар екеніне қуаныштымын. Біз Дүниежүзілік банкпен 

ынтымақтастық деңгейіне өте ризамыз. ... TANAP көрсеткен қолдау үшін ерекше алғыс. 

Өздеріңіз білетіндей, «Оңтүстік газ дәлізі» жобасын іске асыру аяқталуға жақын. Бірнеше 

айдың ішінде барлық құрылыс жұмыстарын аяқтаймыз деп үміттенеміз. Әрине, Оңтүстік газ 

дәлізінің маңызды бөліктерінің бірі болып табылатын Дүниежүзілік Банктің TANAP-ты іске 

асыруға қосқан үлесі жоғары бағаланады. Бұл, әрине, осы маңызды жобаны және басқа 

банктерді қолдау үшін жақсы дабыл болды», – деп мәлімдеді. 

Өз кезегінде А.Бьерде: «... Сізге серіктес ретінде Дүниежүзілік банкке сенім артқаныңыз 

үшін өте ризамын... Дүниежүзілік Банктің атынан Әзербайжанның халықаралық даму 

қауымдастығына қосқан үлесі үшін ризашылығымды білдіргім келеді. Бұл қадам өте жоғары 

бағаланады. Біз сіздің қордың ең кедей елдер үшін қолдауын шын мәнінде жоғары 

бағалаймыз. Бұл біздің байланыстарымызды одан әрі алға жетелейді деп санаймын. ... Мен 

TANAP жобасының бастапқы кезеңдеріне қатыстым, сондықтан онымен жақсы таныспын. 

Сіздерді осы жобамен тағы да құттықтағым келеді. Бұл шын мәнінде флагмандық жоба...» – 

деді. 

Бейнеконференция барысында "су қауіпсіздігі", қоршаған ортаны қорғау және COVID – 19 

пандемиясымен күрес сияқты бірқатар өзекті мәселелер талқыланды. Бейнеконференцияға 

қатысушылар қазіргі жаһандық дағдарыс дамуға өзінше жаңа серпін бере алатынына үміт 

білдірді. 
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ҚЫРҒЫЗСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ҚАУІПСІЗДІК 

КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫН ӨТКІЗДІ 

 

19 маусымда Қырғыз Республикасының Президенті Сооронбай Жээнбеков бірқатар 

мемлекеттік органдар басшыларының қатысуымен шағын құрамда Қауіпсіздік Кеңесінің 

отырысын өткізді. 

Қауіпсіздік Кеңесінің отырысында елдегі ағымдағы эпидемиологиялық жағдай туралы мәселе 

қаралды. 

Атап айтқанда, вице-премьер-министр Аида Исмаилованың, Денсаулық сақтау министрі 

Сабыржан Абдикаримовтың коронавирустық инфекцияның одан әрі таралуына жол бермеу 

бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстары туралы ақпарат тыңдалды. 
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ҚАЗАҚСТАНДА КОРОНАВИРУСҚА  

ҚАРСЫ ВАКЦИНАЛАР СЫНАҒЫ БАСТАЛАДЫ 

 

19 маусымда ҚР Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов Үкімет отырысында 

Қазақстанда коронавирустық инфекцияға қарсы вакцинаның бес түрі әзірленіп жатқанын, 

оның біреуін Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы өз тізіміне енгізгенін айтты. Білім және 

ғылым министрлігінің жоспарына сәйкес, адамның клиникалық сынақтары қыркүйек айында 

басталады деп жоспарлануда. 

«Қазіргі уақытта үш платформада коронавирустық инфекцияға қарсы бес вакцина жасалуда. 

Біріншісі – инактивтендірілген вакцина, (оның ішінде – V) вирус химиялық заттардың 

әсерінен бейтараптандырылады. ДДСҰ инактивтендірілген вакцинаны жасау туралы 

хаттаманы тексеріп, 15 мамырда өз тізіміне енгізді », – деді А. Аймағамбетов. 

Бұдан басқа, елде рекоменантты суббірлік вакцина және рекоменантты векторлық вакцина 

әзірленуде. Сонымен бірге үміткер инактивтендірілген вакцина «клиникаға дейінгі 

сынақтардан сәтті өтеді». 

«15 мамырда үміткер инактивтендірілген вакцинаға дейінгі клиникалық сынақтар басталды, 

сызықтық тышқандардың қауіпсіздігі, иммуногенділігі сыналды. ... Шілде-тамыз айларында 

приматтарда зерттеулер (V – өтеді), қыркүйек айында – клиникалық сынақтар өтеді», – деді 

Қазақстан Білім және ғылым министрлігінің басшысы. 
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ӨЗБЕКСТАН ЖАПОНИЯДАН  

ТЕГІН КӨМЕК АЛДЫ 

 

17 маусымда Өзбекстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі Әлішер Шадманов пен 

Жапонияның Өзбекстандағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Ешинори Фуджияма 

Жапониядан Өзбекстанға жоғары технологиялық медициналық жабдықтарды жеткізуді 

болжайтын құжаттарға қол қойды. 

Жапония Үкіметінің аталған өтеусіз көмек бағдарламасы аясында өзбек тарапына 500 

миллион иен (4,5 миллион доллар) көлемінде грант беріледі. 

Ақшалай қаражатқа инновациялық жылжымалы диагностикалық пункт, сондай-ақ ПТР-

зертханадан, УДЗ аппаратынан, сандық рентген қондырғысы мен маммографтан тұратын 

жылжымалы зертхана сатып алу жоспарлануда. Сондай-ақ жұқпалы медициналық мекемелер 

үшін үш компьютерлік томограф сатып алынады. 

Мұндай жобалар коронавирустық эпидемия кезінде өзбек медицинасының материалдық-

техникалық базасын нығайтуға мүмкіндік береді. Айта кету керек, жоғары технологиялық 

жабдықтықталған мобильді емханаларды елдің кез келген жерінде, әсіресе жұқпалы аурулар 

ошағы пайда болған жағдайда пайдалануға болады. 

Естеріңізге сала кетейік, 2019 жылдың желтоқсанында Шавкат Мирзиёев әйелі Зироат 

Мирзиёевамен Жапонияға ресми сапармен келді. Сапар аясында Өзбекстан Жапон ғылымы 

мен жоғары технологияларды тартуға бағытталған Жапонияның жетекші компанияларымен 

және ұйымдарымен келісім жасасты. 
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ТҮРКИЯ – ЕУРОПАДАҒЫ ЕҢ АРЗАН ЕЛ 

 

Түркияның TÜİK Статистика институты халықтың сатып алу қабілетінің тепе-теңдігінің 

өткен жылғы нәтижелерін жариялады. 

Атап айтқанда, Түркияда халыққа көрсетілетін тауарлар мен қызметтерге тұтыну бағаларының 

индекстері Еуропадағы ең төмен баға болды: Түркияда халыққа көрсетілетін тауарлар мен 

қызметтерге тұтыну бағаларының индекстері 47 деңгейінде тіркелген; бұл Еуроодақтың 27 

елінде 100 еуроға сатып алынған тауарды Түркияда 47 еуроға сатып алуға болатынын 

білдіреді. 

Салыстыру үшін Еуроодақтың 27 елі, Еуропалық еркін сауда қауымдастығының үш елі 

(EFTA) – Швейцария, Исландия және Норвегия, ЕО құрамына кіруге үміткер бес ел – 

Түркия, Македония, Черногория, Сербия, Албания және ЕО ықпалдасуға әлеуетті үміткер – 

Босния және Герцеговина елдерінің статистикалық мәліметтері алынды. 

Халыққа көрсетілетін тауарлар мен қызметтерге тұтыну бағаларының ең жоғары индексі 

Швейцарияда – 162, ал ең төмені Түркияда – 47 тіркелген. 

Егер кіші топтағы баға индексін қарасақ, Түркиядағы жеке автомобильдердің баға индексі 

106-ды құрайды, бұл ЕО елдеріне қарағанда 6 пайызға көп. 

Электр тауарларын тұтыну бағаларының индексі – 99. Бұл басқа кіші топтардың 

көрсеткіштерімен салыстырғанда ең жоғары көрсеткіш. Ал ең төменгі көрсеткіш – 

мейрамханалар мен қонақ үйлер бағасының индексі – 51. 

Түркияда сондай-ақ, 37 елдің ішінде кіші топтағы киімнің ең төменгі көрсеткіші – 45 тіркелді. 
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ТҮРКМЕНСТАН ТЕЛЕДИДАР 

 ӨНДІРІСІН ІСКЕ ҚОСТЫ 

 

Түркменстанның өнеркәсіпшілер мен кәсіпкерлер одағының мүшесі Aúdyśgijeler 

шаруашылық қоғамы Smart TV платформасы мен кіріктірілген IP-тюнері бар теледидарларды 

құрастыруға және тестілеуге кірісті. 

Тұтынушылар сұйық кристалды экран және 4K Ultra HD ажыратымдылығы бар модельдерді 

алады: Tolkun – диагоналі 32 және 42 дюйм, сондай-ақ Zemin-55 дюйм. Модельдерде қажетті 

интерфейс пен желілік утилиталар болады. 

Кәсіпорынның қуаты – жыл сайын 100 мың теледидар шығару. Өнім ішкі нарыққа және 

экспортқа арналған. Оларды құрастыру технологиясы бойынша және 

XinHongBoTradingLimited қытай компаниясының жинақтауыштарын пайдалану арқылы 

жүргізіледі. 

Кәсіпорын бұрынғы Türkmenkabel зауытының аумағында құрылған. Объектіде қайта құру 

жұмыстары жүргізілді, құрастыру желілері орнатылды, санитарлық аймақтар жабдықталды, 

электронды компоненттерді жинауға арналған бөлмелер құрылды. Болашақта Пластмасса 

бұйымдарын дайындау цехында жергілікті шикізаттан корпустық бөлшектер өндірісін игеру 

жоспарлануда. Кәсіпорында қосымша 130 жұмыс орны ашылды. 
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