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Кеше облыс Әкімі Бердібек САПАРБАЕВ Шыңжан-Үйғыр автономиялық ауданы, Тарбағатай  
аймағы парткомының бірінші хатшысы Ж ан Янды қабылдады.

Кездесу  барысында екі өңірдің қарым-қатынасы талқыпанып, 
эконом ика, денсаулы қ сақтау. мәдениет, білім, туризм 
салаларындағы  байланысты дам ы туды ң алдағы мүмкіндіктері 
ж өнінде әңгіме өрбід і. А йм ақ басш ысы Ш ығыс Қазақстан мен 
Тарбағатай аймағының байланысы тереңнен бастау алатынын 
ерекш е атап етті.

-  Қазақстан мен Қытай елі ежелден көрш і мемлекеттер 
болғандықтан екі аймақтың арасында сы йластық қалыптасқан. 

Елім із егем енд ік алғалы бұл байпаныс жаңа деңгейге көтеріпіп, жандана түскен і белгілі. Өткен жылы 
екі жақты ң сауда айналымы 1200 миллион долларды қүраса. биылғы ж ы лды ң бірінш і жартысындағы  
көрсеткіш тер де көңіл қуантарлық. Облыстағы негізгі кәс іпоры ндарды ң қандай тауарлар өндіретінінен 
хабардар ш ы ғарсы здар деген ойдамын. Б із үш ін  ең маңыздысы -  өзім ізде шығарылып жатқан 
тауарлардың экспорты. Осы мақсатта Ш әуеш ек қаласында өткізілген көрме секілд і шаралар 
жалғасы н табуы керек деп санаймыз. Енд ігі кезекте с іздер  жақты ң көрм есін  Ө скеменде өткізу туралы 
ж оспары м ы з бар, -  деген облыс басш ысы мұндай көрмелер мен өңір күндерін тек Өскемен мен 
Семей қалаларында ғана емес, облыстың басқа да аудан, қалаларында ұйы м дасты руды ң 
мүмкінд іктері бар екенін ж еткізд і.

Осыған дей ін М ақанш ы . Семей, А ягөз өңірлерінде болған Тарбағатай аймағының делегациясы 
кәсіпкерл ік салада жаңа әріптестер тапса керек. Соның бастамасы ретінде Ө скеменде құрастырылған 
ж үз  автокөлікті Тарбағатай аймағына сатып алу ж өн індегі кел іс імд і айтуға болады.

-  С іздердің кәсілкерлерің із Глубокое ауданындағы  Черемш анка құс фабрикасына қатысты 
ұсыныстарын білдірген екен, біз бұл бастаманы қолдаймыз. С іздер жақта Өскеменде 
қүрастырылатын көліктер, бал және марал өнімдерін сату орталығын аш са. екі ж аққа  да  тиімді болар



еді. Б ізд ің  обпыс тек өнд ір істік аймақ қана емес. мұнда ауыл ш аруаш ы пы ғы  да  ж ақсы  дамы ған. 
Кәсіпкерлерің із ауыл ш аруаш ы пы қ өнімдерін сақтайтын қоймалар салуға  ниеттеніп отырғанын 
білеміз. Бұл да қолдауға түрарлық жоба. Екіжақты  байланыстың дам уы на зор ықпал ететін саланың 
бірі туризм д есек, Алакөл көлі бұл тұрғыда келеш егі үлкен орынның бірі. Бұл ж ерд ің  суы  өте шипалы. 
Кеңес заманында ғары ш керлер осында келіп сауы ғы п түрған. Е гер Алакөлде демалы с орындарын 
салуға  қатысты жобалар болса, ж ер  бөлуге. коммуникациямен қамтамасыз етуге көмектесетін 
боламыз, -  дед і өңір басш ысы.

Облыс басш ысы денсаулы қ сақтау саласы ндағы  екіжақты байланысты дам ы туды ң ж аңаш а 
жолдарына да  тоқталды. Ә сіресе Тарбағатай аймағынан келетін медицина мамандарының қызметіне 
сұраны с бар екенін айта келіп, Ш ығыс Қазақстанда соларға арналған орталық аш са. халықтың 
қосы м ш а ақыл-кеңес алып, емделуіне жол аш ылар еді деген ойын айтты.

Жан Ян мырза әуелі облыстың қонақжай пейіліне ризаш ылық б ілдіріп, Тарбағатай аймағы 
делегациясы ны ң құрамындағы  кәсіпкерлер осындағы  әріптестерімен жақы н танысып, тығыз қарым- 
қатынаста ж үм ы с істеуге бел буып отырғанын атап өтті. Хатшы сапар барысында мұндағы  барлық 
ұлттың бірдей өм ір сүру і үш ін  жасалған ж ағдайларға тәнті болғанын ж еткізд і.

Алакелге демалы с орталықтарын салу және Черемш анка құс ф абрикасына инвестиция тарту сынды 
туризм мен эконом ика саласы ндағы  жобаларды қолдауға дайын екенін айтады делегация басш ысы.

-  Қытайда «алыстағы туыстан жақы ндағы  көрш і артық» деген тәмсіл бар, екіжақты экономиканы 
дам ы туға қүлш ына кірісетін боламын, -  деген хатш ы өз тарапынан «Бақты» өткелінің режимін 
өзгертпеу, кекеніс енімдерін өткізуд і ж ең ілдетуд ің  жолдарын қарастыру ж өнінде өтініш айтты.

Облыс басш ысы көкөніс өнімдерін кеш іктірмей еткізу үш ін  м ерзім д ік «жасыл дәл із» құруға 
болатынын айтып, «Бақты» өткеліндегі қазіргі режим сақталатынын ж еткізд і. К ездесу  соңында 
екіжақты қарым-қатынастарды дам ы ту ж өн індегі б ірқатар келіс імдерге қол қойған басш ылар «Аягөз -  
Бақты», «Үрімжі -  Ш әуеш ек» бағыттарында теміржол ж еліс ін  қалыптастырудың мүмкінд іктер і мен 
келеш егі ж өнінде п ікір  алмасты.
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