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ӘЗЕРБАЙЖАН ПРЕЗИДЕНТІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІНЕ ҚОҢЫРАУ ШАЛДЫ 

 

31 шілдеде Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиев Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа қоңырау шалды. 
И. Әлиев Н.Назарбаевты және бауырлас Қазақстан халқын Құрбан айт мерекесімен 
құттықтап, Нұрсұлтан Назарбаевқа зор денсаулық, Қазақстан халқына бақ-береке тіледі. 
Әзербайжан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен Қазақстан үлкен 
жетістіктерге жеткенін, айтулы тарихи жолдан өткенін, Қазақстан мен Әзербайжан арасында 
достық пен бауырластық қағидаттарына негізделген қарым-қатынас орнағанын атап өтті. 
И.Әлиев Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің құрметті төрағасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Армения-Әзербайжан шекарасында болған оқиғаларға байланысты 
Азербайжанға қолдау білдіретін мәлімдемесіне жоғары баға берді. Әзербайжан Президенті 
мұны түркітілдес мемлекеттердің өзара қолдауының кезекті көрінісі ретінде бағалады. 
Мемлекет басшысы Түркі әлемінің Ақсақалы Нұрсұлтан Назарбаевқа  тағы да мықты 
денсаулық және қызметіне жаңа табыстар тіледі. 
Өз тарапынан Н.Назарбаев көңіл бөлгені және құттықтағаны үшін ризашылығын білдіріп, 
бауырлас Әзербайжан Президенті мен халқына ең ізгі тілектерін жеткізді. 
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ТҮРКМЕНСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ТҮРКИЯ 
ПРЕЗИДЕНТІНЕ ДӘРІ-ДӘРМЕК ЖІБЕРГЕНІ ҮШІН 

АЛҒЫС АЙТТЫ 

 

30 шілдеде Түркменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Түркия Республикасының 
Президенті Реджеп Тайып Ердоғанға үндеу жолдады. Онда ол өзінің әріптесіне дәрі-
дәрмектер мен жеке қорғаныс құралдарын Түркменстанға жібергені үшін алғысын білдірді. 
Г.Бердімұхамедов бұл – мызғымас достықтың символы екенін, сондай-ақ Р. Т. Ердоғанның 
екі Түркі елдері арасындағы қарым-қатынастарды қолдауға қосқан ерекше үлесін атап өтті. 
Өз тарапынан Г. Бердімұхамедов Р.Т. Ердоғанға және барлық түрік халқына бақ-береке 
тіледі. 
Естеріңізге сала кетейік, 24 мамырда Түркменстан мен Түркия президенттері телефон арқылы 
коронавирустық инфекциямен күрес саласындағы ынтымақтастықты талқылады. Денсаулық 
сақтау саласында тәжірибе алмасуға баса назар аударылды. 
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ТҮРКИЯ МЕН ӨЗБЕКСТАН ТАУАР АЙНАЛЫМЫН 
$5 МЛРД-ҚА ДЕЙІН АРТТЫРУҒА ДАЙЫН 

 

28 шілдеде Түркия Республикасының Сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоғлы Twitter 
желісінде Түркия мен Өзбекстан тауар айналымын 5 миллиард долларға дейін жеткізуді 
жоспарлап отырғанын хабарлады. 
Бұл мәлімдеме М.Чавушоғлының Өзбекстан Республикасы Премьер-министрінің 
орынбасары, Инвестициялар және сыртқы сауда министрі Сардор Өмірзақовпен кездесуінің 
қорытындысы бойынша жасалды. 
М. Чавушоғлы  С. Өмірзақовпен кездесудің нәтижелі екенін, сондай-ақ тараптар негізінен 
көлік және қорғаныс өнеркәсібі саласындағы ынтымақтастықты жан-жақты тереңдетуге дайын 
екенін атап өтті. 
Түрік дипломатиясының басшысы Анкара алдағы уақытта да бауырлас Өзбекстанды 
коронавирустық инфекцияның жаңа түрінің (COVID-19) таралуын болдырмауға қарсы 
күресте қолдайтынын айтты. 
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ҚАЗАҚСТАНДА КОРОНАВИРУСҚА ҚАРСЫ 
ВАКЦИНА СЫНАҚТАН СӘТТІ ӨТУДЕ 

 

30 шілдеде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Қазақстан ғалымдары 
қазіргі уақытта коронавирустық инфекцияға қарсы вакцинаны сынау процесінде жақсы 
нәтижелерге қол жеткізгенін хабарлады. Бұл көптен күткен көрсеткішке биологиялық 
қауіпсіздік мәселелері ғылыми-зерттеу институтының (БҒЗИ) ұжымы қол жеткізді. 
Институт ғалымдарына вакцинаның пилоттық нұсқасын жасап шығаруға бір жарым айдай 
уақыт кеткен. ДДҰ вакцинаны кандидат ретінде тіркеді. Содан кейін ғана кішкентай 
организмдерге – тышқандар, егеуқұйрықтар, гвинея шошқалары, хомяктар мен қояндарға 
зертханалық зерттеулер мен фармацевтикалық ерітіндінің сынамалары жүргізіле басталған. 
Бүгінгі таңда белгілі бір нәтижелерге қол жеткізілді. Ғалымдар тобы үлкен примат ағзаларға 
сынақ жүргізе бастады, олардың антиденелер титрі жоғары иммуногенділікті көрсетті, бұл 
көптен күткен және маңызды қадам. 
Ғылыми ведомство оқиғалардың осындай дамуы кезінде жақын арада соңғы фазаға 
айтарлықтай жақындауға мүмкіндік беретін клиникаға дейінгі сынақтардан клиникалық 
сынақтарға өтуге болатындығын атап өтті. 
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ӨЗБЕКСТАН АВТОМОБИЛЬ ИМПОРТЫНА 

АКЦИЗДІ АЛЫП ТАСТАЙДЫ 

 

1 тамыздан бастап Өзбекстанда жеңіл автомобильдер, жүк көліктері мен коммерциялық көлік 
импортына акциз алынып тасталады. Тиісті қаулыға Өзбекстан Республикасының Президенті 
Шавкат Мирзиеев қол қойды. 
«2020 жылдың 1 тамызынан бастап СЭҚ ТН 8701 (тракторлар), 8702 (он немесе одан да көп 
адамды тасымалдауға арналған моторлы көлік құралдары), 8703 (оның ішінде жеңіл 
автомобильдер) және 8704 (жүк тасымалдауға арналған моторлы көлік құралдары) кодтары 
бойынша көлік құралдарын әкелуге қолданыстағы акциздік салық ставкалары жойылады», – 
делінген Өзбекстан Республикасы Әділет министрлігінің Telegram-арнасында. 
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ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК ҚЫРҒЫЗСТАНҒА COVID-19-
МЕН КҮРЕСУГЕ 121 МИЛЛИОН ДОЛЛАР БӨЛДІ  

 

31 шілдеде Дүниежүзілік Банктің Қырғызстандағы өкілдігі Дүниежүзілік Банктің Атқарушы 
Директорлар кеңесі Қырғызстандағы COVID-19 пандемиясына байланысты медицина, 
экономика және әлеуметтік саладағы бұрын-соңды болмаған сын-қатерлерге қарсы күреске 
бағытталған үш жобаны қаржыландыруды бекіткенін хабарлады. 
«Микро, шағын және орта бизнесті шұғыл қолдау» (50 млн. АҚШ доллары), «Әлеуметтік 
қорғау жүйесі және төтенше жағдайларды  жою жоспары (50 млн. АҚШ доллары) және 
CASA-1000 әлеуметтік қолдау жобасын қосымша қаржыландыру (COVID-19 пандемиясына 
байланысты)» (21 млн. АҚШ доллары) жобасын қаржыландыру халықаралық даму 
ассоциациясы (ХДА) арқылы өте жеңілдетілген шарттарда ұсынылатын болады. 
Әрбір жоба бойынша қаржыландыру сомасының жартысы қайтаруды талап етпейтін грант 
түрінде бөлінетін болады. Екінші жартысы 0,75% мөлшеріндегі әкімшілік төлемі 38 жыл 
ішіндегі өтеу мерзімі және төлемдерді кейінге қалдырудың алты жылдық кезеңі бар кредит 
болып табылады. 
Болжамдарға сәйкес, COVID-19 пандемиясы қызмет көрсету саласына, мигранттардың ақша 
аударымдары мен табиғи ресурстарға тәуелді Қырғызстан экономикасына айтарлықтай теріс 
әсер етеді және соңғы жылдары даму саласына қол жеткізілген прогресті төмендетеді. Үш 
жаңа жоба COVID-19 пандемиясының жойқын салдарын азайтуға және әртүрлі мақсатты 
топтарға қолдау көрсетуге арналған. 


	ӘЗЕРБАЙЖАН ПРЕЗИДЕНТІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІНЕ ҚОҢЫРАУ ШАЛДЫ
	ӘЗЕРБАЙЖАН ПРЕЗИДЕНТІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІНЕ ҚОҢЫРАУ ШАЛДЫ
	ТҮРКМЕНСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ТҮРКИЯ ПРЕЗИДЕНТІНЕ ДӘРІ-ДӘРМЕК ЖІБЕРГЕНІ ҮШІН АЛҒЫС АЙТТЫ
	ӨЗБЕКСТАН АВТОМОБИЛЬ ИМПОРТЫНА
	АКЦИЗДІ АЛЫП ТАСТАЙДЫ

