
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Солтүстік 
Қазақстан облысына жасаған жұмыс сапары барысында 
�ңірдегі ауыл шаруашылығы, �неркәсіп салаларының жай-
күйімен, инвестициялық жобалармен танысты әрі алда тұрған 
ауқымды міндеттерді нақтылады, деп хабарлады Президенттің 
баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Астыққа экспорт салығын салуға әлі ерте
Мемлекет басшысы ұн шығаратын кәсіпкерлер үшін субсидия механизмін қайта іске қосу керектігін айтты
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Ана 
туралы 
жыр

10-бет

Жалпыұлттық 
жоспар 
қабылданды

3-бет

EUR/KZT  504.82       USD/KZT  425.47          RUB/KZT  5.81          CNY/KZT  65.83ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына 
Жолдауында стресті активтерді т�мендету бойынша жұмыс істеп, банктерге 
қатысты айтылып жүрген к�птеген мәселеге заңмен нүкте қою қажеттігін 
ескертті. Бұл – к�птің к�кейінде к�птен жүрген мәселе екені белгілі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

КӨКЕЙКЕСТІ

Банктердің «өбектеусіз» 
өскені жөн

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ойлы мақала к�рсе олжаға кенелгендей қуанатын оқырман үшін газет-
журналдардың уақтылы жеткізіліп тұрғаны жақсы-ақ. Соңғы кездері 
басылымдардың дер кезінде таратылмауы т�ңірегінде сын-ескертпелер жиі 
айтылып жүр. Бұл жайт басқа-басқа, ұлт руханиятының орталығына бала-
натын Алматыда ақсап жатса, алыстағы ауылдар туралы айтудың �зі қиын...
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Арман ОКТЯБРЬ,
«Egemen Qazaqstan»

Технократия салтанат құрған дəуірде 
дəстүрлі басылымдардың болашағы 
бұлыңғыр дейтін пікірге бой алдыра 
қоймайтын ойлы оқырман күнделікті 
тіршілік тынысын жылт етпе сайт-
тардан гөрі мерзімді басылымдардан 
оқығанды тəуір көреді. Биылғы алғашқы 
тоқсанда «Қазпошта» акционерлік 
қоғамы жариялаған деректі ескерсек, 
елімізде газет-журналға жазылудың 

жалпы көлемі 55,6 млн дананы құраған. 
Бұл көп болмаса да, аз көрсеткіш емес. 
Ал басылымға жазылу үшін соңғы тиы-
нын сарп еткендерді сарыла күттіріп, 
пошта жəшігіне телміртіп қою – санаға 
сыймайтын іс.

Жоғарыда айтып өткеніміздей, бұл 
мəселені қозғауға түрткі болған оқыр-
ман хаттары. Солардың біріне назар 
салып көрейік.

 – Мен бас басылымның 47 жыл-
дан бері оқырманымын. Бірақ кеңестік 
кезеңде де жəне осы жылға дейін газетті 

үйге алдыруда дəп осындай бассыздыққа 
тап болмаған едім. Үйге «Egemen 
Qazaqstan», «Қазақ əдебиеті», «Ана тілі» 
газеттерін, «Абай», «Мағжан» журнал-
дарын алдырып оқимын. Электронды 
нұсқадан гөрі қағаз арқылы оқыған мың 
есе əсерлі. Бұған дейін басқа да қазақша 
газеттерді алып келгенмін. Биылғы 
шілдеден бері ол ойымнан бас тарттым. 
Себебі наурыздан бастап бізге қызмет 
көрсететін 46-пош та дұрыс жұмыс 
істемей, газеттерді кешіктіріп əкелді. 
Пошта тасушының тұрақтамайтынын 
айтты. Əсіресе, «Егеменнің» кешігуі 
шаршатты. Күнделікті жаңалықтан құр 
қаласың. Тамызда тіпті сорақы бол-
ды: газеттердің бір аптадан кейін келуі 
үрдіске айналды. Себебін білдім: 46, 
57, 60-пошталар біріктіріліп, газеттер 
57-пош тада таратылатын болыпты. 
Бұған да көндім. Бір аптадай газеттер 
дұрыс келгендей болды. 

Өткен аптада газеттер мүлдем келген 
жоқ. 6 қыркүйек күні сол 57-поштаға 
бардым. Пошта тасушының жалақының 
аздығына байланысты жұмыстан шығып 
кеткенін, бұдан былай газеттерді өзімнің 
алып тұруым қажеттігін айтты. Соның 
өзінде «Egemen Qazaqstan» газетінің 
1, 3 қыркүйектегі сандары жоқ болып 
шықты. Кейін тауып берулерін өтініп, 
қызметкер əйелдердің ұялы телефон-
дарын сұрап едім, мұндай телефон 
жоқ екенін сылтау етіп, шығарып сал-
ды. Жұмыстарынан айырылып қалу 
қаупінен болса керек. Қызмет телефон-
дары істемейді екен, ақшасы төленбеген. 
Міне, оңтүстік астанадағы пошта тасы-
малы осындай масқара күйге жетіпті. 
Бұлай жалғаса берсе, ұлттық мəдениеттің 
маңызды бір ошағынан айырыламыз. 

(Соңы 9-бетте)

ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

Оқырман неге өкпелі?

Гүлбаршын 
АЙТЖАНБАЙҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Мəселені əріден бастасақ, 2019 жылы 
банк секторының активтер сапасын 
бағалау (AssetQualityReview – AQR) 
процесі жұртшылықтың көз алдында 
өтті. Банктердің проблемалы активтерін 
жеңілдету үшін кредиттік амнистия 
жарияланды. AQR нəтижелері бойын-
ша, тəуекел аймағында болған банктер 
бір-біріне жұтылмай-ақ шықты. Бұл 
жағдай қаржы секторының 2008-2018 
жылдардағы дағдарыстан ес жиып 
қалғанын, мемлекеттің қолдауынсыз 
жұмыс істеуге дайын екенін көрсетті. 

Алайда Ұлттық банк жекешеленбей 
тұрып, банктер мемлекеттің ықпалынан 
шыға алмайды. Сарапшылар да тоқтамды 
пікір айтуға асықпай отыр. Қаржыгер 
Ерлан Ибрагимнің айтқанына ден қойсақ, 
мұның нəтижесін ертерек сезу үшін 
біраз мəселені қайта құрылымдау қажет. 
Соның ішіндегі ең өзектісі – Ұлттық 
банкті жекешелендіру. «Ұлттық банк 
негізгі қызметінен ауытқып, Ұлттық 
қор, Үкімет жəне ЕДБ арасындағы опе-
ратор қызметімен шектеліп қалған, егер 
ол дербес шешім қабылдауға мүмкіндігі 
болса, банктер асыранды һəм еркетотай 
баланың күйіне түспес еді» дейді ол. 

(Соңы 8-бетте)

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Солтүстік Қазақстан 
облысына жасаған жұмыс сапа-
ры Қызылжар ауданы Бəйтерек 
ауылындағы «Сервис Жарс» 
ЖШС-нің ауыл шаруашылығы 
алқабына барудан басталды. 
Мемлекет басшысы кəсіпорынға 
қарасты егістік жерлердің 
жағдайымен танысып, егін жи-
нау жұмыстарына пайдаланыла-
тын ауыл шаруашылығы техни-
каларын көрді.

Қасым-Жомарт Тоқаев ауыл 
шаруашылығы кəсіпорнының 
жетекшілерімен жəне механи-
заторлармен əңгімелесу бары-
сында биылғы Жолдауында бұл 
сала бойынша тиісті міндеттер 
жүктегенін еске салды.

– Біз субсидия саласындағы 
саясатымызды жетілдіріп, рет-
теуіміз керек. Аталған мəселеге 
Жолдауымда арнайы тоқталдым. 
Бұл жерде бəрі айқын болуы 
керек. Болашақта субсидиялар 
мүлдем жойылып, оның орнына 
пайызы төмен несиелер болады 
деген пікір бар. Алайда қазіргі 
уа қытта біз ауыл шаруашылығы 
тауар ларын өндірушілерге қолдау 
көрсетуіміз қажет, – деді Мем-
лекет басшысы.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт 

Тоқаев дайын əрі өңделген өнім -
нің, соның ішінде ұнның экс порт-
қа шығарылу көлемі төмен дегенін 
атап өтіп, қолайлы тариф саясаты 
қажет екеніне назар аударды.

– Біз дəстүрлі түрде Өзбекстан, 
Түрікменстан, Ауғанстан елдері-
нің нарығына ұн жеткіземіз. Жал-
пы, Үкімет, Сауда министрлігі та-
рифті реттеу мəселесімен нақты 
айналысуға тиіс. Үкімет келе-
шекте астыққа экспорт салығын 
енгізу мəселесін көтеріп отыр. 
Бірақ қазір қалыптасқан ахуал-
ды ескере отырып, бұған əлі ер те 
деп ойлаймын. Сондықтан тауар 
өндірушілерге, əсіресе, ұн шы ға-
ратын кəсіпкерлер үшін суб сидия 
механизмін қайта іске қосуы-
мыз керек. Біз қосымша құны-
ның деңгейі жоғары дайын əрі 
өңделген өнімдерді экс порт тауға 
тиіспіз, – деді Пре зи дент.

Мемлекет басшысы агро-
өнеркəсіп кешенін озық техника-
мен қамтамасыз ету қажет екеніне 
назар аударды.

– Үкімет ауыл шаруашылығы 
еңбеккерлерін осындай техни-
калармен қамтамасыз етуге кө-
мек беруі керек. Егер заманауи 
техника болмаса, біздің ауыл 
шаруашылығымыз дамымайды. 
Бұл – анық дүние. Сондықтан 

Үкімет менің тапсырмам бойын-
ша тиісті жұмыстарды жал ғас-
тырады. Екіншіден, бұл техника-
лар ауыл шаруашылығы еңбек-
керлеріне қолжетімді болуы ке-
рек. Несиеге қатысты сая сат жал-
ғаса береді. Несие мөл шері төмен 
болуы тиіс. Мен бұл мəселеге 
баса мəн беремін, – деді Қасым-
Жомарт Тоқаев.

Бұдан бөлек Президент өңір дің 

əлеуметтік-экономикалық дамуы 
мен агроөнеркəсіп кешенінің 
жағдайы туралы Солтүстік Қазақ-
стан облысының əкімі Құмар 
Ақса қаловтың есебін тыңдады.

Қасым-Жомарт Тоқаев Сол-
түс тік Қазақстан облысына жұ-
мыс сапары барысында ауыл 
шаруашылығы техникаларын 
құрастыратын CLAAS зауыты-
на барды. Президентке зауытта 

құрастырылған астық жинайтын 
тракторлар, комбайндар мен тұ-
қым себетін техникалар көр се ті-
ліп, кəсіпорынды одан əрі дамыту 
жоспарлары туралы баяндалды.

Мемлекет басшысы CLAAS 
компаниясының халықаралық 
беделін жоғары бағалап, герма-
ниялық концернмен ұзақмерзімді 
ынтымақтастық орнату қажет 
екенін атап өтті.

– CLAAS өнімдерінің Қазақ-
стан нарығына келуі – бұл үл кен 
жетістік. Бұны өте ірі инвес ти-
циялық оқиға деуге болады, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сонымен қатар Президент 
осы өңірде бірқатар жобаларды 
жүзеге асырып жатқан шетелдік 
инвесторлармен кездесті.

(Соңы 2-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ 
ЖАРЛЫҒЫ

Н.А.Ноғаев туралы

Нұрлан Асқарұлы Ноғаев Маңғыстау облысының əкімі болып тағайындалсын, 
ол Қазақстан Республикасының Энергетика министрі лауазымынан босатылсын. 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 7 қыркүйек
№ 654

Мемлекет басшысының Жарлығымен Серікбай Өтелгенұлы Трұмов Маңғыстау 
облысының əкімі лауазымынан босатылды.

ХРОНИКА

Абай 
және 
әлем

13-бет



2 8 ҚЫРКҮЙЕК 2021 ЖЫЛСАЯСАТ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Премьер-Министр Асқар Мамин мен Президент �кімшілігінің 
басшысы Ерлан Қошанов Маңғыстау облыстық мәслихатының 
кезектен тыс сессиясына қатысты, онда $ңір әкімі лауазымына 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған Нұрлан 
Ноғаевтың кандидатурасына бірауыздан қолдау білдірілді, деп 
хабарлады Үкіметтің баспас$з қызметі. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Премьер-Министрінің орынбасары – Сыртқы істер министрі 
Мұхтар Тілеуберді Швейцария Конфедерациясына ресми сапармен 
барды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Соңы. Басы 1-бетте)

CLAAS компаниясының 
ТМД елдері бойынша аймақтық 
директоры Нилс Ройч Мемлекет 
басшысын Қазақстанда бо ла-
шақта іске асырмақ инвес ти ция-
лық жобаларымен таныстыр-
 ды.

Түріктің YDA HOLDING 
ком  п а ниясының басқарма төр -
ағасы Арслан Хусейн Петро-
павлда халықаралық JCI стан -

дарттары на сəйкес 625 орын дық 
заманауи көпсалалы аурухана 
құ  ры  лы сы ның басталғанынан 
ха бардар етті.

Аризона университетінің 
(АҚШ) жаһандық мəселелер жө-
ніндегі вице-президенті Брент 
Уайт аталған оқу орнының Kozy-
bayev University-мен ынты мақ-
тастық орнату жөніндегі жос-
парын айтты. Бұл келісім қазақ-
стандық жоғары оқу орнын аме-
рикалық білім беру меке ме сін  дегі 

академиялық техноло ги я лармен 
қамтамасыз етуге бағытталмақ.

Қасым-Жомарт Тоқаев инвес-
тициялық жобалармен таныс-
қаннан кейін инвесторларға ел 
эко номикасын, атап айтқанда, 
өңір лерді дамытуға қосқан үлес-
тері үшін ризашылығын білдір ді. 
Мемлекет басшысы инвес тор-
лардың бизнес-жобаларының 
іске асырылуын бақылауда ұс-
тау үшін жеке мониторинг жүр-
гі зетінін атап өтті.

Мемлекет басшысы Сол-
түстік Қазақстан облысына жа-
саған жұмыс сапары аясында 
Петропавлдағы Alageum Elec-
tric электротехника зауытының 
жұмысымен танысты.

Президентке трансформатор 
өндірісінің технологиялық желі-
сі көрсетіліп, кəсіпорын қыз-
мет керлеріне көрсетіліп жатқан 
əлеу меттік қолдау шаралары мен 
өндірісті одан əрі кеңейту жос-
парлары туралы айтылды.

Зауыттың құрылысына 10 
мил лиард теңге инвестиция 
салынған. Жобалық қуаты бойын-
ша кəсіпорын жылына 13 мың 
транс форматор шығарады деп 
жос парланған. Шығарылатын 
өнім нің 98 пайызы ТМД елдеріне 
экспортталады.

Кəсіпорын еңбеккерлері, со-
ның ішінде оңтүстік өңірден 
кө шіп келушілер жеңілдікпен 
тұр  ғын үй алу мүмкіндігіне ие. 
Тəлім герлерге оқуға жəне кейін 

жұмысқа орналасуға жағдай жа-
салады.

Кездесу соңында Қасым-
Жомарт Тоқаев еңбек ұжымымен 
əңгімелесті. Президент кəсіп-
орынның жұмысы мен оның 
экс порттық əлеуетіне жоғары 
баға берді. Мемлекет басшысы 
зауыттың табысты дами бере-
тініне сенім білдіріп, отандық 
өнім өндірушілерге Үкімет тара-
пынан жан-жақты көмек көрсе-
тілетінін айтты.

Маржан �БІШ, 
«Egemen Qazaqstan»

– Кеше ғана төрткүл дүние ерен 
ерік-жігердің, темірдей төзімнің, 
өмірге құштарлықтың куəсі бол-
ды. Жаратқан кейде адамның 
мүмкіндігін шектегенімен, ниетін 
шектемейтінін көзімізбен көрдік. 
Токиода өткен Паралимпия 
ойын дарында тағдырдан теперіш 
көрген жандардың ерлі гіне жер 
жүзі тік тұрып құрмет көрсетті. 
Олай болуы заңды лық еді. 
Өйткені олар тепсе темір үзетін, 
он екі мүшесі дін-аман, дені 
сау кей адамдар жете ал маған 
жетістікке жетіп, белесті ба ғын-
дырып, жеңіс туын желбі ретті. 
Расында, бұл қандай құр мет ке 
де, қошеметке де лайық əрекет, 
– деді Қырымбек Елеуұлы.

Сондай-ақ дүбірлі дода ал-
дында Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың спортшыларды ар-
найы қабылдап, ақ жол тілегенін 
атап өтті.  «Сол кездесуде 
Мемлекет басшысы: «Əлемдегі 
жүз мыңдаған спортшының 
арасынан үздік шығып, осы 

ойындарға жолдама алу екінің 
бірінің қолынан келе бермейді. 
Сіздер бұған табандылық пен 
кəсіби дайындықтың арқасында 
қол жеткізуге болатынын дəлел-
дедіңіздер. Демек, əрбір пара-
спортшымызды қазірдің өзінде 
жеңімпаз деуге болады», деген 
еді. Шын мəнінде, Президент 
айтқандай, параспортпен айна-
лысатын əрбір азамат жеңімпаз. 
Олар өзіне ғана емес, тұтас 
қоғамға адам мүмкіндіктерінің 
шексіз екенін дəлелдеп жүр. 
Қай іске, қандай жұмысқа бол-
масын ынта қойып, табандылық 
танытып, қажыр-қайратпен 
кіріссе, оның нəтижелі бола-
тынын көрсетіп отыр. Бүгінде 
еліміз бойынша 20 мыңға жуық 
азамат параспорт түрлерімен 
айналысуда. Соның ішінде 500 
спортшы ұлттық құрама сапын-
да өнер көрсетеді. Мемлекет 
паралимпиадалық спорт түрлерін 
дамыту үшін қажетті жағдай жа-
сай береді», деді Мемлекеттік 
хатшы. 

 Одан бөлек қазір өңірлерде 
параспортшыларға арналған 

16 арнайы клуб пен мектеп 
жұмыс істеп тұрғанын тілге 
тиек етіп, 2018 жылы Нұр-Сұл тан 
қаласында ашылған Пара лим-
пиадалық жаттығу орталығына 
тоқталды.

Токио Паралимпиадасы еліміз 
үшін аса табысты болғанын, 
əлем дік додада қазақстандық 
спорт шылар 5 медаль иеленіп, 
елімізде бұрын-соңды болмаған 
рекордтық көрсеткіш орнатқанын 
айта кетейік. 

Қырымбек Көшербаев іс-
шара барысында алтын медаль 
алған Давид Дегтяревке 106 
мил лион теңге, күміс медаль-
ге ие болған Зарина Байбатина, 
Те міржан Дəулет пен Əнуар 
Сариевке 63 миллион теңге, қола 
жүлдегер атанған Нұрдəулет 
Жұмағалиға 31 миллион теңге 
қаржылай сыйақы табыстады.

Салтанатты жиынға Премьер-
Министрдің орынбасары Ералы 
Тоғжанов, Мəдениет жəне спорт 
министрі Ақтоты Райымқұлова, 
Президент Əкімшілігінің Ішкі 
саясат бөлімінің меңгерушісі 
Нұргүл Мауберлинова, Ұлттық 
паралимпиадалық комитеттің 
бас хатшысы Ерлан Сүлейменов 
қатысты. 

Қазақстан спортшыларының 
атынан сөз сөйлеген Давид 
Дегтярев пен Теміржан Дəулет 
Мемлекет басшысына алғыс 
айтып, алдағы Парижде өтетін 
олимпиада ойындарында да ол-
жалы оралуға сенім білдірді. 

Маңғыстау облысының 
активімен өткен кеңесте А.Мамин 
Серікбай Трұмовтың өңірді 
дамытуға қосқан үлесін атап 
өтіп, облыс басшысы лауазымын-
да атқарған жұмысы үшін алғыс 
айтты. Жаңа əкімді таныстыра 
отырып, Үкімет басшысы оның 
өңірлік жəне республикалық 
деңгейдегі басшылық лауа-
зымдарда атқарған мол еңбек 
тəжірибесін атап өтті. 

«Жаңа əк імнің  алдына 

өңірдің кешенді əлеуметтік-
экономикалық дамуы бойынша 
маңызды міндеттер қойылды. 
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Маңғыстау 
облысының дамуына ерекше 
көңіл бөледі. Өңір өнеркəсіп, 
энергетика, көлік-логистика жəне 
туристік салаларда зор əлеуетке 
ие», деді А.Мамин. 

Премьер-Министр инвес-
тициялар тарту, жаңа жұмыс 
орындарын құру, кəсіпкерлікті 

қолдау, халықтың тұрмыс сапа сын 
жақсарту жəне табысын арт  ты-
ру жөніндегі міндеттерді шешу-
дің маңыздылығын атап өтті. 

Нұрлан Ноғаев 1967 жылы 
туған. И.Губкин атындағы Мəс-
кеу мемлекеттік мұнай жəне газ 
академиясын, Қазақ мемлекеттік 
басқару академиясын, Ресей СІМ 
«Халықаралық қатынастар уни-
верситеті» Мəскеу мемлекеттік 
инс титутын бітірген. Əр жыл-
дары «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ, 
Энер гетика жəне минералды ре-
сурстар министрлігінде басшы-
лық қызметтер атқарды, Батыс 
Қазақстан жəне Атырау облыс-
тары ның əкімі болды. 2019 
жыл ғы 18 желтоқсаннан бастап 
Энер гетика министрі қызметін 
атқарды.

Жолдыбай БАЗАР,
«Egemen Qazaqstan»

Қазақстан мен Швейцария екіжақты 
қарым-қатынастардың барлық спектрі 
бойынша өзара тиімді, көпжоспарлы 
ынтымақтастықты дамытуға ниетті. Бұл 
– Қазақстан СІМ басшысы М.Тілеуберді 
Швейцария Вице-президенті, Федералдық 
кеңесшісі (министрі) Игнацио Кассиспен 
келіссөздерінің негізгі өзегі. 

«Швейцария Қазақстанның Еуро-
падағы маңызды саяси жəне экономикалық 
əріптестерінің бірі. Біз сенімге, өзара 
құрметке жəне ортақ басымдықтарға 
негізделген берік қатынастар орнат-
тық. Бұл қатынастар жаһандық жəне 
өңір лік қауіпсіздікті қамтамасыз ету-
дегі сенімді серіктестікпен, серпінді 

сауда ынтымақтастықпен, сондай-ақ сая-
си жəне тұлғааралық қатынастармен ны-
ғай тылуда», деді М.Тілеуберді.

Қазақстан мен Швейцарияның жоғары 
басшылығы арасындағы байла ныс тардың 
қарқынды дамуын жəне екіжақты өзара іс-
қимылды нығай туға өзара мүдделіліктің 
артып келе жат қанын атап өтіп, тарап-
тар үкіметаралық, парламентаралық 
жəне іскерлік байланыс тарды дамытуға 
одан əрі жəрдемдесуге келісті. Бұл 
тұрғыда Қазақстан Респуб ликасының 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
алдағы қарашада Швей царияға ресми 
сапарына дайындық барысына ерекше 
назар аударылды.

Халықаралық мəселелер бойын-
ша пікір алмасу барысында тараптар 
БҰҰ, ЕҚЫҰ жəне басқа да көпжақты 

құрылымдар аясындағы өзара іс-
қимылды талқылады. Келіссөздердің 
күн тəртібіне өңірлік мəселелер, соның 
ішінде Ауғанстандағы жағдай, Орталық 
Азия елдерімен ынтымақтастық жəне су 
ресурстарын басқару кірді. Дамуға ресми 
көмек желісі бойынша, атап айтқанда, 
қазақстандық KazAID Халықаралық 
даму агенттігі жəне Швейцарияның SDC 
Даму жəне ынтымақтастық агенттігі 
арасындағы бірлескен жұмыс аспектілері 
қозғалды.

Келіссөздер қорытындысы бойынша 
делегация басшылары дипломатиялық 
немесе қызметтік паспорттардың иелерін 
визалық талаптардан өзара босату тура-
лы, сондай-ақ дипломатиялық өкілдіктер, 
халықаралық ұйымдар жанындағы тұ-
рақты өкілдіктер мен консулдық меке-
мелер қызметкерлерінің отбасы мүше-
лерінің ақылы еңбек қызметі туралы екі 
үкіметаралық келісімге қол қойды.

Сыртқы саяси күн тəртібіндегі эконо-
микалық дипломатияның басымдығын 

ескере отырып, М.Тілеуберді сол күні 
Швейцарияның Stadler Rail, Ammann 
Group, Sandoz, KS Genetics, Inoks Capital 
жəне Philip Morris International ірі 
компанияларының басшыларымен кез-
десулер өткізді.

Қазақстандағы инвестициялық 
ахуалды жақсарту бойынша қабылданып 
жатқан шараларды ұсына отырып, ми-
нистр швейцариялық əріптестерді инвес-
тицияларды тартуды ынталандырудың 
жаңа құралы «Стратегиялық инвес-
тициялық келісіммен» таныстырды.

Сауда-экономикалық ынтымақ тас-
тықты дамытудың үлкен əлеуеті Швей-
цария бизнесінің химия-фармацевти-
ка жəне машина жасау, жаңа техно-
логиялар мен энергетика саласында, 
агроөнеркəсіп кешені (АӨК) мен қаржы 
секторында өзара тиімді жобаларды 
іске асыруға мүдделілігімен расталады. 
Швейцарияның Қазақстанның ірі сыртқы 
экономикалық серіктестерінің бірі 
ретіндегі рөлі мен маңызы атап өтілді. 

2020 жылы Швейцария Қазақстанға 
тартылған тікелей шетелдік инвестиция-
лар көлемі бойынша 3-орынды, ал біздің 
елмен екіжақты сауда көлемі бойынша 
10-орынды иеленді.

Сапар аясында «Kazakh Invest» ҰК» 
АҚ мен швейцариялық компания лар 
арасында Қазақстанның АӨК жəне 
машина жасау саласындағы инвес-
тициялық жобаларды іске асыру бо-
йынша ынтымақтастық туралы мемо-
рандумдарға қол қойылды.

Сыртқы істер министрі бастаған 
қазақстандық делегация Берн тарихи 
мұражайында Қазақ мемлекеттілігінің 
тарихынан бірегей мұрағаттық мате-
риалдарға арналған арнайы көрмені ара-
лады. Музейде сондай-ақ Р.Б.Сүлейменов 
атындағы Шығыстану институты, 
Берн тарихи музейінде жəне Берн 
университеті арасында «Орталық Азия 
мен Швейцарияның түркі халықтарының 
мұрасы» атты келісімге қол қою рəсімі 
өтті.

Қазақстан-Швейцария: 

Екіжақты ынтымақтастықты дамытуға ниетті

Маңғыстау облысының 
жаңа әкімін таныстырды

Паралимпиада жүлдегерлері 
марапатталды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығына 
сәйкес Токио-2020 XVI Жазғы Паралимпиада ойындарының 
жүлдегерлері Давид Дегтярев III дәрежелі «Барыс» орденімен, 
Зарина Байбатина, Теміржан Дәулет, �нуар Сариевтер 
«Парасат» орденімен, Нұрдәулет Жұмағали «Құрмет» 
орденімен марапатталды. Ресми жиынға Мемлекеттік хатшы 
Қырымбек К$шербаев қатысып, спортшыларға марапаттары 
мен қаржылай сертификаттарын табыстады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Астыққа экспорт салығын салуға әлі ерте
Мемлекет басшысы ұн шығаратын кәсіпкерлер үшін субсидия механизмін қайта іске қосу керектігін айтты


