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Көкжиегі кең кәсіпорын
Түркістан облысындағы «KARLSKRONA LC AB» машина жасау за-
уыты �зінің жоғары деңгейлі заманауи �ндірісімен танымал. Кәсіпорын 
шығаратын жабдықтар тау-кен �ндіру �неркәсібі, мелиорация мен ир-
ригация, химия, мұнай-химия, мұнай-газ индустриясы, энергетика, 
коммуналдық және жеке шаруашылық салаларында кең қолданысқа ие 
болуда.  

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

Еліміздің нарығында 2003 жылдан бері табысты жұмыс істеп 

келе жатқан компания осы уақыт ішінде нақты салаға: сорғы, 

электротехникалық, ерекше жабдықтар, құбыр арматуралары, әртүрлі 

болат пен қорытпалардан жасалған құймаларды 4ндіруге, монтаждауға 

және сервистік қызмет к4рсетуге терең маманданды.

Т�РА�ТЫ Ж�МЫСПЕН �АМТУ, 
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АПТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ МИНИСТРЛIГIНIҢ 
БАЙЛАНЫС, АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ САЛАСЫНДАҒЫ 

МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ КОМИТЕТIНДЕ ТIРКЕЛIП, 
2017 ЖЫЛҒЫ 14 ЖЕЛТОҚСАНДА №16796-Г КУӘЛIГI БЕРIЛДI

«Аюсай визит
орталығы» жобасына
мониторинг жүргізілді
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МӘДЕНИЕТ

с о ң ы  н е м е н  а я қ т а л а т ы н ы 

бәрімізге белгілі. Елдімекендер 

қирандыға  айналып,  отқа 

оранып, дүние-мүліктің тас-

талқаны шығып, адамдар бір-

біріне алак4збен қарап, әп-

сәтте жау болып шыға келеді. 

Тіпті күні кешегіге дейін т4с 

қағыстырып, ағайын-туыстай 

болып кеткен, арқа-жарқа бо-

лып жүрген адамдар бойын кер-

неген ашу-ыза үстінде бір-біріне 

оқ атып, мерт еткен жағдай-

лар да бар. Нәтижесі белгілі. 

Аңырап ана қалады, жетім бо-

лып бала қалады... Сондықтан 

жалған ақпарат таратпас бұрын 

әбден ойланған дұрыс. Оның 

жауапкершілігі бар екенін әсте 

естен шығармаған ж4н.

Ел ішінде ала да бар, құла да 

бар. Оған талас жоқ. Ал қоғамдық 

тәртіпті бұзып, бүйректен сирақ 

шығаратындар бой к4рсетіп 

жатса оларды тезге салатын 

органдар бар. Құқықтық мем-

лекет болғандықтан, қандай 

жағдай болса да бәрін заң ая-

сында шешуге үйренгеніміз 

ж4н. Аттандап алға шығып, 

шоқпар ала жүгіру мен жалған 

намыс жақсылыққа апармайды.

Түймедейді түйедей етіп 

к4рсетіп, әлеуметтік желі арқы-

лы «аттандап» жатқан бейне-

к4рі ніс терге имандай иланып, 

қақтығыстың қақ ортасынан 

 �ЛЕМДІК �ОР НАРЫ�Ы

АКЦИЯЛАР

Risers Last % 1D % 1M

GB_KZMS
19.08.20 12:01

2 960,00 +2,07 +5,77

CCBN
19.08.20 11:57

230,71 +1,08 +0,99

KCEL
19.08.20 11:54

2 541,00 +0,63 +1,24

HSBK
19.08.20 12:09

114,20 +0,62 -9,00

KEGC
19.08.20 12:07

1 706,50 +0,38 -0,44

Индекс KASE
19.08.20 11:56

2 429,94 +0,33 +0,04

АҚША НАРЫҒЫ

Symbol Last % 1D % 1M

MM Index
18.08.20 17:32

9,04 +0,24 -1,02

TONIA
19.08.20 12:02

9,13 +0,10 -0,94

SWAP-1D (USD)
18.08.20 16:45

9,40 +0,04 -0,28

TWINA
19.08.20 11:34

9,15 +0,31 -0,35

SWAP-2D (USD)
18.08.20 16:45

9,23 +0,02 -2,45

KazPrime-3M (KZT)
19.08.20 11:33

10,50 0 -1,00

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР

Deals Yield DTM

HCBNb6
19.08.20

13.80 –

ATFBe7
19.08.20

0.00 –

FFINb3
19.08.20

0.00 –

BRKZb13
14.08.20

11.30 – –

THLZb1
13.08.20

14.00 – –

TEBNe1
07.08.20

0.00 –

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

Deals Yield DTM

NTK364_2598
18.08.20

9.50

RU_01_2806
18.08.20

2.49 –

NTK028_2663
13.08.20

8.74 –

MUM132_0005
13.08.20

10.30

MUM144_0001
12.08.20

10.30 –

NTK364_2580
11.08.20

9.25 –

 �АЗА�СТАН �ОР НАРЫ�Ы

16+

Индекстер

KASE 2 422.01      -0.25% 

FTSE 100 6076.62      -0.83% 

CAC 40 4938.06      -0.68% 

S&P 500 3399.00        0.27% 

Dow Jones 27811.00        0.12% 

Nikkei 225 23116.09        0.28% 

DAX 12881.76      -0.30% 

SSE Comp 3446.62      -0.13% 

19 Тамыз 2019

Тауарлар

Мұнай 45.05      -0.90% 

Алтын 1 972.85        1.44% 

Платина 950.00      -0.21% 

Палладий 2 202.00        2.61% 

Никель 14 602.00        2.12% 

Алюминий 1 757.00      -0.51% 

Күміс 26.92        0.79% 

19 Тамыз 2019

Валюта нарықтары

USDKZT 418.12        0.00%

EURKZT 497.56        0.40% 

USDRUB 73.1634      -0.00% 

USDUAH 27.2803      -0.07% 

USDBYN 2,4633        0.24% 

EURUSD 1,1942        0.09% 

GBPUSD 1.3262        0.18% 

19 Тамыз 2019

БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ:
АРАЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР МЕН
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР   

 КӘСІПКЕРЛІК: МЕМЛЕКЕТТІК ҘОЛДАУ

Өнеркәсіп     
өнімдерінің 
бағасы өсті

- бет6 ҚАРЖЫ- бет5

Тері-былғары           
комбинаты
қайта түледі

Жалған ақпарат жарға жығады

триллион теңге сома к4лемінде 

салық т4леді.  Бизнестің жол 

картасы аясында мемлекеттік 

қолдау алған кәсіпкерлердің 

арқасында 100 мыңнан астам 

жаңа жұмыс орны ашылды. «Егер 

мультипликативті әсер туралы 

айтатын болсақ,  субсидияның 

1 теңгесі үшін 10 теңге несие 

тартылды. Қаржы институтта-

ры к4зқарасы тұрғысынан бұл 

жақсы к4рсеткіш болып санала-

ды. Кепілдеменің 1 теңгесіне  2,6 

теңге несиелік қаражат тартылды. 

Сонымен қатар нәтиже к4рсетіп 

отырғандай,  субсидия үшін 1 теңге 

бюджетке 135 теңге кіріс пен 8 

теңге салық түсімін әкеледі», – деп 

атап 4тті Рустам Қарағойшин.

Шағын және орта кәсіпкерлерге 

мемлекеттік бағдарламалар ая-

сында ұсынылатын қолжетімді 

қолдау құралдарының басым 

б4лігі «Бизнестің жол картасы» 

мемлекеттік бағдарламасына 

шоғырланған. Шағын және орта 

бизнесті қолдау құралдарының 

бірі пайыздық м4лшерлемені 

субсидиялау болып табылады. 

Субсидияның арқасында кә-

сіпкерлер т4мен м4лшерлемемен 

несие алып, к4птеген жоба ларға 

қолдау к4рсетілді. Осы жылғы 1 

тамыздағы мәліметтерге сәйкес, 

«Даму» қоры 2010 жылдан бастап 

2,8 трлн теңге несие сомасына 16 

311 жобаны субсидиялады. Оның 

ішінде былтыр жалпы сомасы 154 

млрд теңге болатын 2 402 жоба 

қаржыландырылды.

Субсидияланатын жобалар дың 

салалық құрылымында 4ңдеуші 

4неркәсіп (жалпы сомасы 1,2 

трлн теңге, 4 444 жоба), к4лік 

және қоймалау қызметі (жал-

пы сомасы 413 млрд теңге, 3 629 

жоба) жобаларының үлесі басым. 

К4терме және б4лшек саудада 

тиісінше 286 млрд теңгенің 2 293 

жобасы, 144 млрд теңгенің 1 220 

жобасы субсидияланған.

Шағын бизнесті мемлекеттік 

қолдау барысында тағы бір талап 

етілетін шара – «Даму» қорының 

кепілдігі. Кәсіпкерге 4з бизнесіне 

несие алу кезінде кепіл жетіспеген 

жағдайда, қор кепілгер ретінде 

әрекет етеді. Биылғы 1 тамыздағы 

жағдай бойынша 306 млрд теңге 

несие сомасына 7 518 жоба бойын-

ша кепілдіктер берілген, кепілдеме 

сомасы 117 млрд теңгені құрады. 

Оның ішінде былтыр жалпы со-

масы 74 млрд теңге болатын 1 726 

жобаға қолдау к4рсетілді, кепілдік 

сомасы 27 млрд теңгені құрады. 

Бұл ретте салалық б4ліністе қар-

жыландырылған жобалар ара-

сында 4ңдеу 4неркәсібі (жалпы 

сомасы 103 миллиард теңге, 2 206 

жоба) және сауда саласы (32 мил-

лиард теңге сомасына 1 309 жоба) 

ең к4п үлеске ие. Бағдарлама ая-

сында к4рсетілетін мемлекеттік 

қолдаудың арқасында кәсіпкерлер 

қатары жылдан жылға артып, 

ішкі нарықта сапалы отандық 

тауарлардың қарасы к4бейіп 

келеді.

Елімізде шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамытуға 
бағытталған «Бизнестің жол 
картасы – 2020» мемлекеттік 
бағдарламасы �з мәресіне 
жетіп, биыл 1 қаңтардан бастап 
2025 жылға дейінгі кезеңге 
арналған жаңа бағдарлама 
іске қосылды. Осыған орай 
Орталық коммуникациялар 
қызметінде �ткен онлайн-
брифинг барысында бағдарлама 
қолға алынғаннан бергі он 
жылда жеткен нәтижелер 
мен 2025 жылға дейінгі 
бизнестің жол картасы 
аясында кәсіпкерлерге берілер 
жаңа мүмкіндіктер туралы  
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ  басқарма 
т�рағасының орынбасары 
Рустам Қарағойшин  әңгімелеп 
берді.

РЫМТАЙ САҒЫНБЕКОВА

«Бизнестің жол картасы» 

мемлекеттік бағдарламасы  

Елбасы – Тұңғыш президент 

Нұрсұлтан Назарбаевтың 

тап сырмасы бойынша 2010 

жылы қолға алынған бола-

тын. Бағдарламаны «Бәйтерек» 

ұлттық басқарушы холдингі» 

АҚ еншілес ұйымы – «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қоры 

арқылы жүзеге асырады. Бас-

қарма т4рағасының орынба-

сары Рустам Қарағойшин атап 

4ткендей, содан бергі жылдар 

ішінде бағдарлама  отандық 

бизнеске айтарлықтай қолдау 

к4рсет іп,  кәс іпкерлердің 

сенімді к4мекшісі ретінде 

4з мүмкіндігін толығымен 

дәлелдей алды. Осы тұрғыда 

ол  бағдарламаның тиімді 

тұстарын к4рсететін сандарды 

к4пшілік назарына ұсынды. 

Б а ғ д а р л а м а ғ а  қ а т ы с у ш ы 

кәсіпкерлер 2010-2019 жыл-

дар аралығында  25 триллион 

теңгенің 4німін 4ндіріп, 1,6 

табылатындар да жоқ емес. 

Олар жалған ақпарат жаппай 

жүгенсіздік пен тәртіпсіздікке 

жол ашатынына соншалықты 

бас қатыра қоймайды. Мұның 

ӨНДІРІС

Соңғы уақытта  оқиғаның анық-қанығына жетпей, жерден жеті қоян 
тапқандай, әлеуметтік желі арқылы елді дүрліктіріп, тіпті арандатуға 
апаратын жалған ақпарат тарататындар бой к�рсете бастады. Бұл 
қауіпті. 4йткені негізсіз ақпарат айрандай ұйып отырған, ынтымақ-бірлігі 
жарасқан ел ішінде, адамдар арасында алауыздық пен �шпенділік �ртінің 
�ршуіне алып келуі әбден мүмкін.
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ

АПТА ТЫНЫСЫ

 Еститін мемлекет

Алтыншы 
«сервистік әкімдік» ашылды

Таразда сервистік әкімдіктің 
жаңа кеңсесі ашылды. 
Мұнда облыс орталығының 
тұрғындарына ауыл 
шаруашылығы, кәсіпкерлік, 
тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, құрылыс, 
дене шынықтыру және спорт 
саласындағы қызметтер 
ұсынылатын болады.

Фронт-офистің  жұмы-

с ы м е н  а й м а қ  б а с ш ы с ы 

Бердібек Сапарбаев танысты. 

«Open space» форматындағы 

сервистік әкімдік жобасын 

Тараз қаласының әкімдігі 

Мемлекеттік қызмет істері 

агенттігінің Жамбыл облысы 

бойынша департаментімен 

бірлесіп «Жамбыл – адалдық 

а л а ң ы »  ж о б а с ы  а я с ы н д а 

жүзеге асырған. «Мұнда қала 

тұрғындары нақты уақыт 

р е ж и м і н д е  4 з  4 т і н і ш т е р і 

б о й ы н ш а  ұ с ы н ы с т а р  м е н 

жауаптар ала алады. Жобаның 

басты мақсаты – мемлекеттік 

органдардың халыққа қол-

же  тімділігін арттыру және 

кедергісіз кеңістікті қалып-

тас тыру», – деді Тараз қаласы 

әкімі аппаратының мемле-

кеттік қызметтерді дамыту 

б 4 л і м ш е с і н і ң  б а с ш ы с ы 

Меруерт Молдағалиева. 

Қалалық жер қатынастары, 

сәулет және қала құрылысы 

б4лімдері базасында «Open 

space» форматында жұмыс 

істейтін алғашқы сервистік 

әкімдіктің жоғары тиімділігі 

атап 4тілді. Онда б4лімдер ар-

тық бюрократиясыз тікелей 

байланыс арқылы 17 мемле-

к е т т і к  қ ы з м е т  к 4 р с е т е д і . 

Ж а ң а  с е р в и с т і к  ә к і м д і к 

сұранысы жоғары 20-дан 

астам мемлекеттік қызметті 

ұсынатын болады.

Б.Сапарбаев жаңа тұжы-

рым дамамен танысып, жедел-

дік пен нәтижелілік – әкімдік 

қызметіне қойылатын бас ты 

талап екенін атап 4тті. Сон-

дықтан 4тініштерді қарастыру, 

оны қызметкерден екінші 

қызметкерге  жолдау  ұзақ 

уақытқа созылмауы тиіс. «Аза-

маттар қысқа мерзімде жау-

ап алуы тиіс. Сондай-ақ кері 

байланысқа барынша к4ңіл 

б4лу керек. Егер сіз біреудің 

4тінішін қанағаттандырудан 

бас тартуға мәжбүр болсаңыз, 

оның себебі мен оған қажетті 

нәтижеге қалай қол жеткізуге 

болатынын түсіндіріңіз», – деді 

аймақ басшысы.

 COVID-19: қазақстандық вакцина

Клиникаға дейінгі 
зерттеу аяқталды

Коронавирус инфекциясына 
қарсы «QazCovid-in ®» 
қазақстандық вакцинасы 
клиникаға дейінгі зерттеуден 
�тті. 

«Дәрілік заттар мен меди-

ци на лық бұйымдарды са-

раптау ұлттық орталығының 

(ДЗСҰО) Алматы қаласындағы 

аймақтық филиалының фар-

ма ко логиялық сынақ зертха-

насы базасында COVID-19-ға 

қарсы қазақстандық белсенді 

емес вакцинаны (QazCovid-

in ®) клиникаға дейінгі зерт-

теу аяқталды. Жануарларға 

вакцинаның күшейтілген до-

засын салып, оның қауіпсіз-

дігі мен уытты әсері мұқият 

тексерілді. Сонымен қатар, 

осы зерттеу аясында отан-

дық вакцинаның ағзаға ал-

лер гиялық реакциясы мен 

денені тітіркендіргіш әсерінің 

жоқ екені анықталды. Жал-

пы зерттеу әдістерінен бас-

қа, вакцинаның қауіп сіздік 

деңгейі қанның гемато ло-

гия лық және биохимиялық 

к4рсеткіш терімен растал-

ды. Вакцинаның жануарлар-

дың ішкі мүшелеріне әсе-

рі де бағаланды», – деді ҚР 

Денсаулық сақтау министрлігі 

Тауарлар мен к4рсетілетін 

қызметтердің қауіпсіздігі мен 

сапасын бақылау комитетіне 

қарасты «Дәрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарды 

сараптау ұлттық орталығы» 

РМК-дан. 

Мәлім етілгендей, жіті 

зерттеу нәтижелері клиникаға 

дейінгі зерттеу COVID-19-ға 

қарсы отандық вакцина уыт-

ты емес екенін анықтады және 

оны кейін клиникалық сынақ 

барысында ерікті-адамдарға 

қолдануға болатындығын 

к4рсетті. «Жаңа вакцинаның 

тиімділігі мен қауіпсіздігін 

толық бағалау үшін, қазақ-

стандықтарды вакцинация-

лау үшін одан әрі кең ау-

қымды клиникалық зерттеу-

лер қажет. Зерттеудің барлық 

кезеңі 4ткізілгеннен кейін 

ғана вакцинаның қауіпсіздігі 

т у р а л ы  а й т у ғ а  б о л а д ы » , 

– деді «Дәрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарды 

сараптау ұлттық орталы-

ғы» Алматы фармакология-

л ы қ  с ы н а қ  з е р т х а н а с ы -

ның меңгерушісі Валентина 

Шнаук шта.

 ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ

 Өңірлік даму: Түркістан облысы 

Әкім құрылыс барысын бақылады   
Облыс басшысы 4мірзақ 
Ш�кеев Түркістан қаласындағы 
құрылыс алаңдарын аралап, 
мердігерлермен кездесті. 
Оларға құрылысты ширатуды 
тапсырды. 

А й м а қ  б а с ш ы с ы  к е л і -

сімшартта к4рсетілген тиісті 

м і н д е т т е р д і  б ұ з ғ а н  д а р ғ а , 

кес  теден қалыс қалып не 

кемшіліктерге жол берген 

мердігер мекемелерге аяушы-

лық танытпауды тапсырды. Ол 

үшін заң аясында тиісті шара 

қолданылатынын ескертті.

Облыс басшысы әкім-

шілік-іскерлік орта лығын-

дағы құрылысы баяу жүр гі-

зіліп жатқан тұрғын үйлер-

дің  жұмыстарымен таны-

сты. Алғашқы түзілген 4н-

дірістік кес теге сәйкес, бұл 

нысандардың басым б4лігі 

қыркүйек айында пайдалануға 

тапсырылуы тиіс  болған. 

Алайда, тапсырыс беруші та-

рапынан облыстық құрылыс 

басқармасының келісімінсіз 

4ндірістік кестесі қайта жа-

салып, тапсыру мерзімі қазан 

айына дейін ұзартылған. Бе-

кітілген кес теден қалыс қал-

ғандарға ірі к4лемде айыппұл 

салынуы мүмкін.

 ТУҒАН ЖЕР

ШЫМКЕНТ ДЕНДРОСАЯБАҒЫ

Түркістан облысы Шымкент қаласындағы аумағы 117 гектарды құрайтын, Қазақстандағы 
екінші дендросаябақ 1979 жылы бой көтерген. Ағаштар саны 500 мыңға, шөптесін 
өсімдіктер саны 1 млн 360 мыңға жеткен. Қала халқы мен қонақтарына демалу үшін 
таптырмас орын. Барлық үйленген жас-жұбайлардың той алды серуені осы жерден бастау 
алады.

Үкімет сейсенбідегі дәстүрлі 
отырысында жұмыспен қамтуды 
қолдау ж�ніндегі шаралардың 
іске асырылуын қарады. Сонымен 
қатар, елімізде балық саласын 
дамыту перспективасына маңыз 
берді. Талқыланған шаралар 
бойынша Премьер-министр Асқар 
Мамин нақты міндеттер бекітті.  

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

Биыл «Еңбек» мемлекеттік 

б а ғ д а р л а м а с ы ,  Ж ұ м ы с п е н 

қамтудың жол картасы және 

басқа да салалық бағдарламалар 

аясындағы шаралар 743 мың 

адамды қамтыды. Жыл соңына 

дейін 1 млн 220 мың адамға 

қолдау к4рсетіледі. Мемлекет 

басшысының тапсырмасымен 

Жұмыспен қамтудың жол картасы 

аясында тұрақты жұмыс орын-

дарын құруға және 4ңірлердің 

әлеуметтік инфрақұрылымын 

жақсартуға баса назар аудары-

лып,  ти іст і  жобалар  т і збес і 

оңтайландырылды. Осы 6 702 

жоба аяқталған соң, аралас са-

лаларда қосымша 100 мыңнан 

астам тұрақты жұмыс орында-

ры құрылады. Премьер-министр 

Шымкент  қаласында,  Жам -

был, Солтүстік Қазақстан және 

Шығыс Қазақстан облыстарында 

жұмыспен қамтуды қолдау ша-

раларын іске асырудың жоғары 

қарқынын атап 4тті. «	кімдік-

тер бағдарламаларды іске асы-

ру жұмыстарын жандандыруы 

қажет. Қазіргі жағдайда бірінші 

кезектегі міндет – бұл азамат-

тарды жұмыспен қамтамасыз 

ету. Қажетті ресурстар б4лінген, 

барлық құралдар бар,  еңбек 

нарығында теңгерімсіздіктердің 

пайда болуына жол бермеу керек», 

– деді А.Мамин. 

Үкімет басшысы мемлекеттік 

бағдарламаларда қарастырылған 

іс-шараларды жүзеге асыруды, 

сондай-ақ Электрондық еңбек 

биржасының бизнес-процестерін 

о ң т а й л а н д ы р у ,  ж ұ м ы с п е н 

қамту шараларымен проактивті 

қамтуды дамыту және оларды 

іске асыру мониторингін күшейту 

ж4нінде шаралар қабылдауды 

тапсырды. 	кімдіктерге әрбір 

жұмыссыз адамның профайлын 

құру және онымен жұмыспен 

қамтуға  жәрдемдесу бойын-

ша атаулы жұмыс жүргізу тап-

сырылды. Жұмыспен қамтудың 

жоспарланған индикаторлары-

на қол жеткізіп, тұрақты жұмыс 

орындарын құруға ерекше на-

зар аудару қажет. Ұлттық эко-

номика, Ауыл шаруашылығы 

министрліктеріне «Атамекен» 

ҰКП және әкімдіктермен бірлесіп, 

бизнес бастамаларды дамыту және 

Тұрақты жұмыспен қамту, 
балық өндірісін нығайту: 
Бағдарламалар ықпалын
арттыру қажет
қолдау бойынша жұмысты жан-

дандыру тапсырылды.

Балық аулау және оны к4бейту 

– азық-түлік 4німі 4ндірісіндегі ба-

сым салалардың бірі. Қазақстанда 

тауарлы балық 4сірумен 180 балық 

4сіру шаруашылығы айналысады. 

Биылғы ақпан айында Атырау 

қаласында Үкімет басшысының 

т4рағалығымен 4ткен кеңестің 

қорытындысы бойынша әкімшілік 

кедергілерді азайтуға және балық 

шаруашылығы саласын дамыту 

үшін оңтайлы жағдайлар жасауға 

бағытталған бірқатар заңнамалық 

бастамалар әзірленді.  Су ре-

сурстарын пайдаланғаны үшін 

т4лемді оңтайландыруға, балық 

4сіру  шаруашылығын (оның 

ішінде су қорғау белдеуінде) 

тиімді аймақтарға б4луге және 

орналастыруға, балық аулаудың 

және балық аулайтын кемелер 

жұмысының тиімді  кестесін 

белгілеуге, тыйым салынған балық 

аулау құралдарының айналымы 

үшін жауапкершілікті белгілейтін 

нормаларды қатаңдатуға ерек-

ше назар аударылды. Барлық 

қажетті заңнамалық түзетулер 

биылғы қыркүйекте Парламентке 

енгізіледі. Жемш4пті субсидиялау 

(25% дейін) және инвестициялық 

шығындарды 4теу (30% дейін) 

тұрғысынан қосымша мемлекеттік 

қолдау шаралары к4рсетіліп жатыр. 

Тауарлы балық 4сіруді дамытуға 

бағытталған инвестициялық 

жобаларға жеңілдетілген не-

сие беру к4зделген.  Жалпы, 

сала айтарлықтай әлеуетке ие 

және серпінді 4сім к4рсетуде. 

Қабылданып жатқан шаралардың 

арқасында биыл 4сірілген тауар-

лы балықтың к4лемін соңғы екі 

жылда 1,6 есеге ұлғайтып (2018 

жылы – 5,6 мың тонна, 2019 жылы 

– 7,4 мың тонна), 9 мың тоннаға 

жеткізу жоспарланып отыр. Бұл 

ретте 4сірілетін балықтың негізгі 

к4лемі Түркістан облысы (ша-

мамен 68%), Алматы, Солтүстік 

Қазақстан және Шығыс Қазақстан 

облыстарына тиесілі.  Премьер-

министр балық 4ндірісінің к4лемі 

айтарлықтай ұлғайып, 2030 жылға 

қарай 600 мың тоннаға дейін 

жеткізілуі мүмкін екенін атап 4тті. 

Сонымен қатар балық саласы 

А�К құрылымында негізгілердің 

біріне айналуы, экспорт к4лемі 

10 есе – 300 мың тоннаға дейін 

ұлғайтылып, кемінде 100 мың 

қосымша жұмыс орны құрылуы 

тиіс. «	р 4ңірде балық 4ндірісі 

ұйымдастырылуы тиіс, бизнес 

субъектілеріне су қоймалары 

бекітіліп, жаңа ауланған сапа-

сы жоғары балық сататын сауда 

орындарының санын арттыру 

керек. Азаматтардың пайдалы 

тамақтану рационын қамтамасыз 

ету үшін Дүниежүзілік денсаулық 

сақтау ұйымының ұсынысы бой-

ынша бір адамға балықты тұтыну 

деңгейін 16 килограмға жеткізу 

керек (бүгінде Қазақстанда – жы-

лына 3-4 кг)», – деді А. Мамин. 

Осыған орай, Үкімет бас-

шысы биылғы 1 қарашаға дейін 

балық шаруашылығын дамытудың 

4ңірлік бағдарламаларын әзірлеп, 

бекітуді тапсырды. Онда басым 

субсидиялау, жер телімдерін б4лу, 

инфрақұрылым жүргізу бойын-

ша нақты индикаторлар мен іс-

шаралар және басқа да мемлекеттік 

қолдау шаралары к4рсетілуі тиіс.
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Қазақстандықты 
қолдады   

<йгілі америкалық венчурлік қор мен 500 
Startups стартап-акселераторы «QazTech Ventures» 
АҚ-мен келісім аясында қазақстандықтың стар-
тапына 150 мың АҚШ долларын инвестициялады, 
деп хабарлайды http://www.500startups.com сайты.    

AWSM Bank стартапы – АҚШ нарығында 

жүзеге асырылып жатқан, 4з отандасымыз 	лібек 

Жүнісбаев құрған жоба. Бұл стартап банктік 

қызметтердің толық ауқымын ұсына отырып, 

жас4спірімдердің қаржылық сауаттылығын арт-

тыруды ұсынады. 

– Біз 13-18 жастағыларға 30 секундтық қысқа 

форматта, TikTok видеосы үлгісінде, теориялық 

қаржылық білім береміз. Теориялық білімімізді 

біз,толық функционалды негізде, сонымен қатар 

қауіпсіз банктік сервис ұсына отырып, оны іс  

жүзіндегі дағдыға айналдырамыз, – деп атап 

к4рсетеді стартап-жобаның негізін қалаушы 

	лібек Жүнісбаев. 

Еліміз бақыт рейтингінде – 
50-ші орында

2020 жылғы <лем елдерінің бақыт деңгейі 
бойынша (World Happiness Report) рейтингінде 
Қазақстан 10 сатыға жоғарылап, 153 елдің ішінде 
50-ші орынды иеленіпті. Бұл ретте Қазақстан 
ЕАЭО елдері арасында бірінші орын алыпты; 
одан кейін Ресей (73-ші орын), Қырғызстан (74-
ші орын), Беларусь (75-ші орын) және Армения 
(116-шы орын) жайғасқан, деп жазады https://
worldhappiness.report  сайты.   

	лем елдерінің бақыт деңгейі бойынша 

рейтингі – әлем елдерінің халықтары қанша-

лықты бақытты екенінің к4рсеткішін екшейтін 

халықаралық зерттеуші жоба. Рейтингті жасақ-

тауда халықтың жан басына шаққандағы ІЖ� 

деңгейі, адам ғұмыры ұзақтығының болжа-

мы, азаматтық еркіндік болуы, ертеңгі күнгі 

қауіпсіздік және болашаққа сенімділік сезімі, 

отбасындағы тұрақтылық, жұмыспен қамтылу 

кепілдігі, жемқорлық деңгейі сияқты байыпты 

4мір сүру к4рсеткіштері, сондай-ақ қоғамдағы 

сенім білдіру, кеңпейілділік пен дарқандық 

тәрізді жанама к4ңіл-күйдің к4рсеткіштері де 

ескеріледі. 

Рейтингтегі ең бақытты адамдар болып, 

былтырғыдай тағы да Финляндия тұрғындары 

танылды. Бақыт деңгейі бойынша к4шбастаушы 

елдердің ондығына Дания, Швейцария, Ислан-

дия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Жаңа 

Зеландия, Аустрия мен Люксембург енген. Осы 

ретте ең бақытсыз адамдар – Зимбабве, Оңтүстік 

Судан мен Ауғанстан тұрғындары. 

Алашаңқай электрондық 
коммерцияны қыздыруда   

Шыңжан-Ұйғыр автономиялық ауданындағы 
(Солтүстік-Батыс Қытай) Б4П (бақылау-�ткізу 
пункті) кеден қызметі биылғы қаңтарда транс ше-
каралық электрондық бизнес іске қосылғаннан 
кейін, трансшекаралық электрондық коммерция 
аясында шет елдерге ж�нелтілген 25 миллион по-
сылкаларды �ңдеп жіберген, деп хабарлады Синь-
хуа агенттігі осы дүйсенбіде.  

Осындай жолмен экспортталған тауарлардың 

жалпы құны 80 миллион АҚШ долларынан асып 

түскен. «Бір белдеу, бір жол» бағдарламасының 

(Қазақстан үшін де түйінді жоба) осы бір б4лігінде 

трансшекаралық электрондық саудада қызу 

тіршілік байқалады,  деп жазады Синьхуа агенттігі. 

 Батыр РАХМЕТУЛЛИН

 АЙМАҘ ТЫНЫСЫ

Бақшада өнім мол, 
жинайтын адам аз
Батыс Қазақстан облысы 
орталығының іргесіндегі Круглоозер-
ный кентінің Шаған �зені жағасындағы 
бақшада еңбек к�рігі қыза түскен. 
Жайдары жаз айларында қала халқы 
дастарханының сәнін кіргізетін бақша 
�німдері мен к�к�ністі дер кезінде жи-
нап алу қажет.

ГҮЛБАРШЫН 	ЖІГЕРЕЕВА

Жасы бар, жасамысы бар жиырма 

шақты ер-азамат ортақ іске жұмыла 

кіріскен. Олардың ешқайсысының 

қонақтар келді екен деп жұмыстарын 

тоқтатар түрі к4рінбеді. 

– Плантациямызда қияр, қызанақ, 

кәді,  қырыққабаттың түрлерін, 

бақша дақылдарын биыл т4ртінші 

жыл 4сірудеміз. Жалға алған жер 

учаскемнің аумағы 15,7 гектарды 

құрайды. Жиырма бес 4збек ағайын 

квотамен заңды түрде еңбек ету-

де. Жергілікті тұрғындарға жұмыс 

режіміне қарай 100-150 мың теңге 

к4лемінде жалақы ұсынып, жұмысқа 

шақырамыз. Алайда ешқайсысы 

жұмысқа келмейді. Маған сәуір ай-

ынан бастап қараша айының соңына 

дейін табанының «бүрі бар», жұмыс 

істейтін адам керек. Ауылдардан 

келетіндер бір немесе екі күнге жұ-

мыс қа келеді, – деді «Ким» шаруа 

қожа лығының  басшысы Эрнест Ким. 

Оның айтуынша, бақша 4сіруге 

қажетті арнайы техникасы және трак-

торлары, 4нім тасымалдауға қажетті 

«ГАЗель» к4лігі және 4зге техникасы 

сайма-сай. Шаруа адамы к4к4ністі, 

бақша дақылдарын ішінара мекеме-

ұйымдармен арадағы келісімшарт 

негізінде 4ткізетін. Қазіргі әлемді 

к 4 к 4 н і с і  м е н  б а қ ш а  4 н і м д е р і н 

оралдықтар тұтынады. Сонымен 

қатар к4ршілес Ақт4бе, Атырау 

және Маңғыстау облыстарынан да  

келіп сатып алатындар аз емес. Ұзын 

жолдың бойындағы Круглоозерный 

кентіне жүк к4ліктерінің қатынауы 

жеңіл. Орал қалалық әкімдігінің 

«100 сауда орны» жобасы бойынша 

қаладағы халық тығыз қоныстанған 

аудандардан  «Ақжайық» әлеуметтік-

кәсіпкерлік корпорациясы арқылы 

тауар 4ндірушілерге бос орындар 

ұсынылады. Алайда сол электронды 

аукционға шығарылатын бос орынды 

иеленіп, 4з 4німдерін сауда-саттықққа 

шығаруға тауар 4ндірушілердің  бос 

уақыты тапшы. Даладағы бақшасында 

айқайшы болып жүрген Э.Ким ондай 

сауда-саттықпен айналысуға уақыты 

мүлдем жоқтығын айтады.

– Отбасымдағы алты адам, зайы-

бым мен ұлдарым бақшада 4згелермен 

бірге 4нім жинап жүр. Жалғыз қызым 

т4рт жылыжайдың шаруасын бір 

4зі  атқарып жүр. Бір 4зі !  – деп 

екпін түсіре айтқан кейіпкерімнің 

әнтек күлкісінен күнге қақталған 

қоңырқай жүзі нұрланып кеткен-

дей болды. – Бақшада күнделікті 

жұмыс осылай қайнап жатады. Егер 

бір адам жұмысқа шықпай қалса, онда 

бітті, еңбек ырғағынан айырыламыз, 

аяғымызға «тұсау» түседі. Бұрын зей-

неткерлер келетін. Қазір ешкім де 

жұмысқа келмейді. Сондықтан сырт-

тан жұмысшылар алдыртып отырмыз. 

Мемлекетке шетелден жұмыс күшін 

тартуға к4мек еткеніне бек ризамын, 

– дейді Э.Ким. 

Орал қаласы

жалмаған тәжтажалдың кесірінен 

ұзартылған карантин режіміне байла-

нысты 4нім 4ткізуде қиындықтар орын 

алған. Сондықтан қызанақ, кәді, қияр 

секілді тез бұзылатын дақылдарды 

бірінші кезекте 4ткізу қолға алынып 

отыр. Бүгінде тәулігіне 3-7 тонна 

4німді тапсырыспен жеткізеді.  2003 

жылы �збекстаннан Қазақстанға 

қоныс аударып, содан бері к4к4ніс 

шаруашылығымен шұғылданып келе 

жатқан Эрнест Ким бұған дейін 4нім 

4ткізуде еш қиындық к4рмегенін 

айтады. 

– Піскен 20 тонна бақша 4німін, 

әсіресе, қауынды 4ткізерге жер жоқ. 

Қарттар үйіне, балалар қалашығына 

қайырымдылық мақсатта апарып 

тастар едік, оларда да карантин 

режімі, болмайды. Қиярды 100-

120 теңгеден, қызанақты 180-200 

теңгеден, қырыққабатты 115 теңгеден 

ұсынудамыз. Қарбыз тамызда піседі. 

Мына алқаптан жиналған 4нім-

ді іргедегі тоғайда, тал-теректің 

к4леңкесінде сақтаймын,  түстен 

бастап қаладағы жалға алынған тоңа-

зытқышқа апарамын. Сонда 4тіп 

кетеді. Біз бақшадағы піскен 4німді 

сұранысқа қарай м4лшерлеп жинай-

мыз, қалғаны солай іріп-шіріп қалады. 

Шамамен тек 15 пайыз 4нім жиналу-

да, – дейді күрсіне с4йлеген Эрнест 

Владимирович. 

Қар кетісімен жылы жақтан ұзақ 

қарғалар келетін кезде қарбалас ба-

сталатын адал еңбектің, т4гілген ащы 

тердің 4теуі болмаса қиын, бірақ 

қазіргі жағдайда не деп жұбатарсың 

еңбек адамын?! 

�ткен жылы «Ким» шаруашылы-

ғының экологиялық таза 4німіне 

сұраныс ұсыныстан асып кеткен-ді. 

Сонда 15 гектардағы к4к4ніс-бақша 

дақылының әр гектарынан орташа 

есеппен 247 центнерден 4нім алынды. 

Барлығы 369 тонна 4нім жиналды. 

Енді биыл 14 гектарға к4к4ніс-бақша 

дақылдары егілді.  

	детте  шаруа қожалығының 

Жалған ақпарат жарға жығады
�ткен айдың соңында Түр-

кістан облысының Шорнақ ау-

ылында қақтығыс орын алғаны 

бәрімізге белгілі. Осы оқиғаға 

байланысты ішкі істер органда-

ры  жанжалдың жайылып кетпеуі 

үшін жедел түрде әрекет етті.«Бұл  

Шорнақ ауылы жастарының  ара-

сында болған  тұрмыстық жанжал. 

Екі жақ бір-біріне тас лақтырып, 

салдарынан бір учаскелік ин-

спектор мен үш тұрғын жарақат 

алды. Оқиға орнына дереу жеткен 

полиция инспекторы жарақат 

алғанына қарамастан, заң бұзу-

шылықтың жолын кесті. Жедел 

іздестіру шаралары барысын-

да жанжалға қатысқан 4 азамат 

анықталып, ұсталды», – деді ішкі 

істер министрі Ерлан Тұрғымбаев 

Қазақстан Республикасының 

Президенті жанындағы ОКҚ-да 

4ткен онлайн баспас4з конферен-

цияда.

«Қазіргі кезде жанжалдың не-

ден шыққаны, барлық мән-жай 

тексеріліп жатыр. Бұзақылық 

фактісі бойынша тергеу жұмыс-

тары жүргізілуде. Бірақ аранда-

тушылар әлеуметтік желі арқылы 

тәртіпсіздік жасауға шақырып, 

жалған ақпараттар таратқан. По-

лиция қызметкерлері бұл заңсыз 

әрекеттердің жолын кесті. Бұл 

үшін заңға  сәйкес  қыл мыс-

тық жауапкершілік бар екенін 

ескертемін», – деді министр.

Полиция мәліметтеріне сәйкес, 

қақтығысқа қатысушылардың 

бірінің үйіне шабуыл жасалғаннан 

кейін белгісіз біреулер келіп, 

оның және туыстарының үйлеріне 

тас лақтыра бастаған. Оқиға ор-

нына Кентау қаласының поли-

ция инспекторы бірінші болып  

келгенімен ол жарақат алып 

қалады. 	леуметтік желілерде 

осы полицейдің беті мен киімі 

қан болып тұрған видеосы та-

рап кетті. «Ол жанжалдың тоқ-

тауы үшін қажетті шараларды 

қол данған. Алған жарақатына 

және тұрғындардың қарсылығына 

қара мастан, полиция қызметкері 

күш пен атыс қаруын қолданбаған. 

Дене жарақатын учаскелік инспек-

тормен бірге үш ауыл тұрғыны да 

алған. Оларға медициналық к4мек 

 ОҘИҒАНЫҢ МӘНІСІ

Шорнақтан кейін Сәтбаев 

қала сында бес жасар қыздың 

жоғалуына байланысты да жалған 

ақпараттар әлеуметтік желіде 

үстін-үстіне жарияланып жат-

ты. Ішкі істер министрі Ерлан 

Тұрғымбаев тағы да басу айтуға 

мәжбүр болды. «	леуметтік желі 

арқылы тарап жатқан жалған 

ақпараттарға сенбеңіздер! Және 

оны таратпаңыздар! Тек ресми 

ақпаратқа сеніңіздер! Ішкі істер 

министрлігі үнемі мониторинг 

жүргізіп, жағдайды бақылап отыр. 

Жалған, негізсіз ақпарат таратуға 

қатысты заңға сәйкес қылмыстық 

жауапкершілік қарастырылған», – 

деді министр.

Сондықтан жалған ақпараттың 

жарға жығатынын ұмытпайық, 

ағайын!

Ғалым ОМАР-ХАН
Нұр-Сұлтан қаласы

к4рсетілді», – деп хабарлаған бо-

латын Түркістан облысының по-

лиция департаменті.

Полицияның мәлімдеуінше, 

келесі күні ауылда арандатушы-

лар жиналып, жақын маңдағы 

ауыл тұрғындарын заңға қайшы 

әрекеттер жасауға үгіттеген. «Бұл 

оқиғаны полиция қызметкерлері 

бірден тоқтатты. Жүргізілген 

іздестіру іс-шаралары бары-

сында криминалдық полиция 

қызметкерлері т4рт азаматты 

анықтап, ұстады. Қазіргі уақытта 

орын алған оқиғаның барлық мән-

жайлары анықталуда. Бұзақылық 

фактісі бойынша сотқа дейінгі 

тергеу жүргізілуде», – деп хабарла-

ды Түркістан облысының полиция 

департаменті.

Жанжалдан кейін елдімекеннің 

кіреберісіне полиция блок-бекеті 

қойылып, ауылды арнайы жасақ 

күзеткен. Міне, жалған ақпараттың 

салдары осындай. «Адам 4лімі 

болған жоқ», деп шүкіршілік ет-

сек те, ауыл жастарының ара-

сына іріткі түсті. Тіпті бұл оқи-

ғаны кейбіреулер этносаралық 

жан жалға айналдырғысы келіп, 

желілерде жалған ақпараттар 

таратып, заңсыз әрекеттерге 

шақырған үндеулерін жария 

етті. Бұл заңға түбегейлі қарсы 

қимыл. Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 14 бабында 

заң  алдында жұрттың бәрі тең екені 

айтылған. «Тегіне, әлеуметтік, 

лауазымдық және мүліктік жағ-

дайына, жынысына, нәсіліне, 

ұлтына, тіліне, дінге к4зқарасына, 

нанымына, тұрғылықты жеріне 

байланысты немесе кез келген 

4зге жағдаяттар бойынша ешкімді 

ешқандай кемсітуге болмайды», 

делінген  Ата заңымызда. Осыған 

бас июіміз керек. Осыны үлкен-

кішінің түсінетін уақыты жетті.

> [ 1 ]
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НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

  НҰРЛЫ ЖЕР

МЫҢДАҒАН ОТБАСЫ 
ТҰРҒЫН ҮЙ ЖАҒДАЙЫН 
ЖАҚСАРТТЫ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев инду-
стрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт 
Атамқұловты қабылдады.

Индустрия және инфрақұрылымдық даму ми-

нистр лігінің биылғы 7 айда атқарған жұмысы ның 

қорытындысы, сондай-ақ мемлекеттік бағдарла-

малардың жүзеге асырылу барысы туралы есебінде 

Бейбіт Атамқұлов пандемия салдарынан туындаған 

дағдарыс жағдайына қарамастан ведомствоға 

қарасты салаларда оң нәтижелерге қол жеткенін атап 

4тті. Министр бүгінде «Нұрлы жер» бағдарламасы 

аясында 7 миллион шаршы метр тұрғын үй салы-

нып, 61,3 мың отбасының тұрмыстық жағдайы 

жақсарғанын жеткізді. Сонымен қатар «Нұрлы 

жол» бағдарламасы бойынша республикалық және 

жергілікті маңызы бар 9,8 мың шақырым жолдың 

құрылысы және қайта ж4ндеу жұмыстары жүргізіліп 

жатыр.

Сонымен қатар жыл соңына дейін Индустрия-

ландыру картасы аясында жалпы еліміз 4ңірлерінде 

160 жобаны іске қосу жоспарланып отыр.

Кездесу соңында Президент 4ңдеу 4неркәсібін 

одан әрі ынталандыруға және ішкі нарықты толық 

қамту мақсатында 4ңделген 4німдердің үлесін 

арттыруға қатысты бірқатар тапсырма берді. 

Қасым-Жомарт Тоқаев биыл пайдалануға беріледі 

деп жоспарланған тұрғын үйлерді уақытында 

табыстаудың маңызды әлеуметтік міндет екенін 

айтты. Сондай-ақ к4лік-транзит инфрақұрылымын 

жаңғырту жұмыстарын жалғастыру қажеттігін атап 

4тті.

 АІХ CSD 

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР 
НАРЫҒЫНА ТІКЕЛЕЙ 
ҚОЛЖЕТІМДІЛІК

АІХ CSD Ресейдің ұлттық есеп айырысу депози-
та рийінде (ҰЕД) номиналды ұстаушы шотын ашты.

Осының арқасында AIX CSD ресейлік нарықтағы 

клирингтік және есеп айырысу қызметтеріне, со-

нымен қатар ресейлік қаржылық құралдардың кең 

спектріне қолжетімділік алды. Сонымен қатар Astana 

International Exchange (AIX) эмитенттері рубль-

мен номинирленген бағалы қағаздарды ресейлік 

инвесторларға да, сонымен қатар қазақстандық 

инвесторларға да ұсына алатын болады. «Ресейдің 

орталық депозитарийіне қолжетімділік алу біз 

инвесторларымызға ұсынатын мүмкіндіктердің 

спектрін кеңейтеді және Қазақстанның бағалы 

қағаздар нарығының одан әрі дамуына ықпал ететін 

болады», – деді AIX басқарма т4рағасы Тим Беннетт. 

ҰЕД – номиналдық ұстау мен есеп айырысу 

бойынша к4рсетілетін қызметтердің кең спектрін 

ұсынатын жетекші депозитарийлердің бірі. 

Сондықтан AIX CSD бас директоры Анна Колес-

ниченко ҰЕД депоненті болу қуанышты жағдай 

екенін жеткізді. Бұл AIX CSD  клиенттері үшін 

инвестициялық шешімдердің жаңа мүмкіндіктерін 

ашады. «Біз 4з клиенттерімізге бағалы қағаздардың 

ресейлік нарығына тікелей қолжетімділік ұсына 

алатынымызға қуаныштымыз», – деді ол.

�з кезегінде ҰЕД депозитарлық қызмет ж4нін-

дегі басқарушы директоры Денис Буряков: «Біз 

AIX, AIX CSD мен олардың клиенттеріне ресейлік 

бағалы қағаздар нарығында жұмыс істеу үшін 

сенімді және технологиялық инфрақұрылымды 

қуана ұсынамыз. ҰЕД-тің корреспонденттік 

желісін кеңейту қатысушылардың тәуекелдерін 

әртараптандырады және ресейлік бағалы қағаздар 

нарығына инвесторлардың қолжетімділігі үшін 

к4бірек мүмкіндіктер ашады», – деп атап 4тті.

 ЖЫЛУ: ЖАҢҒЫРТУ    

ТАРИФТЕР 25-34%-ға 
ҚЫМБАТТАЙДЫ

Алматыдағы №2 жылу-электр орталығы жаңғыр-
тылған соң тарифтер 25-34%-ға қымбаттайды. 

Бұл туралы экология, геология және табиғи 

ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев, Алматы 

әкімінің бірінші орынбасары Ерлан Қожағапанов, 

қоғам белсенділері қатысқан онлайн-конференция 

барысында айтылды. «Қазіргі таңда «Самұрық-

Энерго» АҚ жобаның техникалық-экономикалық 

негіздемесін жасап жатыр. Оған сәйкес ЖЭО-

2 қазандықтарында к4мір орнына газ жағу 

қарастырылған. Ол ауаға б4лінетін зиянды заттарды 

83%-ға (қазіргі 37 мыңнан 6 мыңға дейін) азайтуға 

мүмкіндік береді», – деді салалық ведомствоның 

экологиялық реттеу және бақылау комитетінің 

т4рағасы Зұлфыхар Жолдасов. 

Жобаның құны – 98 млрд теңге. Бұл жағдайда 

тарифтер 34%-ға, 8,7 теңгеден 11,6 теңгеге 

қымбаттайды. «Орталықта қазандықтар 12 метр 

т4мен орналасқан. Н4лдік биіктен газ қазандығын 

орнату ж4нінде бір жол бар. Екінші жағдайда 

к4мірмен істейтін агрегаттарға сапалы тазалау 

фильтрі қойылады. Бұл зиянды б4лшектерді жы-

лына 37 мыңнан 11 мың тоннаға дейін азайтады. 

Есептесек тариф 25%-ға к4теріледі. Жылу ақысы 8,7 

теңгеден 10,9 теңгеге қымбаттайды», – деді комитет 

басшысы. 

Сондай-ақ �теген батыр кентіндегі ЖЭО-

3 те осылай жаңғыртылуы тиіс.  Себебі бұл 

орталықтан  ауаға тарайтын зиянды заттар ЖЭО-2 

шығаратынның үштен біріне тең. 

 Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 НЕГІЗГІ  КАПИТАЛ

Өңдеу өнеркәсібіне 
инвестициялар артқан 
4ңдеуші �неркәсіпте 
негізгі капиталға салынған 
инвестициялардың к�лемі 2019 
жылдың тиісті кезеңіне 6,1%-ға 
артып, осы жылдың 6 айын-
да 373,1 млрд теңгені құраған. 
4ңдеуші �неркәсіптің �сімі 
4,8%-ды (5,8 трлн теңге) құрады, 
деп атап к�рсетеді Индустрия 
және инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің баспас�з қызметі. 

ИСА ҚАМБАР

Дегенмен де, жалпы 4сім сала-

дағы жағдайдың соншалықты 

орнықты емес екенін жасыра ал-

маса керек. Сол себепті цифрларға 

жол берсек. 

Халықаралық саудадағы ко-

ронавирус індетінің жайылып 

кетуінен болған шектеулер салда-

рынан 4ңдеуші 4неркәсіп 4німдері 

экспортының к4лемі ағымдағы 

жылдың қаңтар-мамырында 

18,6%-ға артып, 5,2 млрд АҚШ 

долларын құрапты. 

Жалпы алғанда, осы жылдың 

1 шілдесіне елімізде 16,4 мың 

4ндіруші 4неркәсіп кәсіпорны 

жұмыс істеп жатыр екен. 

�ндіруші 4неркәсіпке ин-

вестициялар 4сімі Маңғыстау, 

Ақмола, Солтүстік Қазақстан, 

Атырау, Ақт4бе Шығыс Қазақстан 

және Қарағанды облыстарында 

тіркеліп отыр. 

   Ал, басқа аймақтарда 4ндіруші 

4неркәсіп саласына инвестиция-

лар т4мендеген: ең к4п құлдырау, 

2019 жылдың тиісті  кезеңіне 

қарағанда, Батыс Қазақстан (ми-

нус 69,1%) және Қызылорда облы-

старында (минус 80,9%) байқалған 

(инфографика). 

 КӘСІПКЕРЛІК: МЕМЛЕКЕТТІК ҘОЛДАУ

Бизнестің жол картасы:
Аралық нәтижелер мен 
жаңа мүмкіндіктер

Қазақстандық бизнес қазір 4те 

күрделі кезеңді бастан 4ткеруде. 

	лемді жайлаған коронавирус пан-

демиясына байланысты енгізіл-

ген мәжбүрлі шектеу шаралары 

бизнестің тоқтап, кәсіпкерлердің 

шығынға ұшырауына әкелуде. 

Осынау сындарлы шақта шағын 

және орта бизнесті қолдау – 

«Бәйтерек» холдингі үшін басым 

бағыт. 

Биыл 1 қаңтардан бастап «Биз-

нестің жол картасы» бағдарлама-

сы тағы бес жылға – 2025 жылға 

дейін ұзартылды.  Осы ретте 

бірқатар 4зге ріс тер енгізілген 

ж а ң а  б а ғ д а р л а м а  б и з н е с т і ң 

қаржыландыруға қол же тімділігін 

айтарлықтай жеңілдетері с4зсіз. 

Баяндамашы бұл Ұлттық экономи-

ка министрлігінің үйлесімді, жедел 

және жоғары кәсіби жұмысының 

арқасында мүмкін болғанын атап 

4тті.

Ж а ң а  б а ғ д а р л а м а  а я с ы н-

да ке ңей тілген құралдарды пай-

далану к4зделуде. Осы тұрғыда 

Қарағойшин нақтылап 4ткендей, 

субсидиялау құралы бойынша: 

салалық шектеулер алынып та-

сталды; кәсіпкерлерге арналған 

м 4 л ш е р л е м е  6 %  д е ң г е й і н  д е 

біріздендірілген; субсидиялауға 

жататын кредиттер сомасы 5 

жыл мерзімге 2,5-тен 7 милли-

ард теңгеге дейін ұл ғай  тылды. Ал 

кепілдік беру құралы бойынша: 

ісін жаңа бастаған кәсіпкер үшін 

360 миллион теңге сомаға дейінгі 

к4лемдегі несиеге кепілдік беріле-

ді. Бұл ретте кредит сомасының 

85% ке піл дендіріледі; жұмысын 

жал ғас тырып отырған кәсіпкерлер 

үшін 1 миллиард теңгеге дейінгі 

несиелерге кепілдік беріледі. Бұл 

жерде несие сомасының 50% ке-

піл дендіріледі; сондай-ақ айна-

лым қаражатын 100 пайыздық 

толықтыруға бағытталған, 500 

шағын және орта бизнестің үлесі 

30,8%-ды құрайды, 2025 жылға 

қарай оның үлесі 35%-ға жетуі 

тиіс. «Біз бес жыл ішінде осындай 

үлкен 4сімді күтеміз, сондықтан 

кәсіпкерлер 4з бизнесін бастау 

немесе дамыту үшін жүрексінбей 

мемлекеттік қолдауға жүгінуі ке-

рек», – деп «Бәйтерек» хол дингі 

бас шысының орынбасары елдің 

бизнес-қауымдастығын мемлекет 

тарапынан к4рсетілетін к4мектен 

тартынбай, 4з ісін 4рістетуге 

шақырды.

сымалы, қойма және қосымша 

к4лік қызметі, туризм, жылжы-

майтын мүлікті жалға беру және 

басқару секілді салаларда жұмыс 

істейтін ірі бизнес субъектілерінің 

де қосылғанын атап 4тті.

Бірінші кезекте орта және 

шағын кәсіпкерліктегі субъек тілер 

санының к4беюіне бағытталған 

«Бизнестің жол картасы» бағдар-

ламасының басты тартым дылығы 

да сол – кәсіпкерлерге дамуға 

мүмкіндік беру. Қазіргі күні елі-

міздің жалпы ішкі 4німіндегі 

миллион теңге сомаға дейінгі кре-

диттерге кепілдік беріледі.

Жаңа бағдарламада аталған 4з-

геріс термен қатар, салалық шекте-

улер алынып тасталды (сауда мен 

тыйым салынған қызмет түрлерін 

қоспағанда). Осы ретте т4раға 

орынбасары «Бизнестің жол кар-

тасы – 2025» бағдарламасына 

қатысушылар қатарына азық-

т ү л і к ,  с а б ы н  ж ә н е  ж у ғ ы ш 

құралдар, санитарлық-гигие-

налық тұрғыдағы қағаз бұйымдар 

4ндірісі, авток4лікпен жүк та-
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Айта кету керек, таяуда пре-

зидент Қасым-Жомарт Тоқаев ин-

дустрия және инфрақұрылымдық 

даму министрі  Бейбіт Атам-

құловты қабылдаған болатын. 

Мемлекет  басшысы кездесу 

соңында 4ңдеу 4неркәсібін одан 

әрі ынталандыруға және ішкі 

нарықты толық қамту мақсатында 

4ңделген 4німдердің  үлес ін 

арттыруға қатысты бірқатар тап-

сырма берді. 

Соның  айғағындай, аймақтарда 

әдеттегі 4неркәсіп (мұнай және газ 

4ндірісі, машина құрастыру, т.б.) 

к4здері ғана емес, уақыт талабына 

сай жаңа қажеттіліктерге қызмет 

ететін 4ндіріс салалары ашылып 

жатқаны қуантпай қоймайды. 

Айталық, жуырда Петропавлда 

отандық ZіK компьютерлерінің 

4ндірісі  іске қосылды.  Биылғы 

жылдың 13 тамызынан бастап 

Киров атындағы зауыт  алғашқы 

5000 дана компьютерлік техни-

каны жинақтай бастаған, олар 

елдің білім басқармаларына жет-

кізілмек. 

Қуанышымызға орай, ком-

пью  терлердің бірнеше үлгілері 

осы жылдың шілде айында-ақ 

Солтүстік Қазақстан облысының 

білім басқармасында қалалық 

және ауылдық мекемелерде ар-

найы сынақтан 4ткенін айта кету 

керек. Сынақ нәтижелері бой-

ынша ноутбуктер мектептерде 

пайдалануға ұсынылды.

М а қ т а н ы ш п е н  а т а п  4 т е р 

т а ғ ы  б і р  а р т ы қ ш ы л ы қ :  Z і K 

к о м п ь ю т е р л е р і н і ң  4 н і м д е р і 

Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің 

қашықтықтан оқытуға қойылатын 

талаптарына толықтай сәйкес 

келеді, олар Үкіметтің мектептерді 

компьютерлермен қамтамасыз 

е т у  б а ғ д а р л а м а с ы  а я с ы н д а 

жеткізілмек.

Отандық ZіK компьютерле рін-

де «CT-KZ» түріндегі тиісті тауар-

дың шығу сертификаты бар. Қазіргі 

уақытта қазақстандық компьютер-

лер шығаратын жобаны локали-

зациялау үлесі шамамен 30 пай-

ызды құрайды. Пайыз біртіндеп 

артып келеді,  бұл болашақта 

пайдаланушыларға негізінен 

Қазақстанда жасалған 4німдерді 

сатып алуға мүмкіндік береді, 

дейді жергілікті 4ндірушілер.

ZіK компьютерлерінің 4німі 

әлеуметтік сипатқа да ие, себебі 

4ндіру  мен сату  нарықтағы 

ұсыныстармен салыстырғанда 

айтарлықтай арзан бағамен 

жүзеге асырылады. Сонымен 

қатар, жылдың аяғына дейін 

зауыт тапсырыс берушілердің 

қажеттіліктеріне қарай, тағы 60 

мыңға жуық дербес компьютерлер 

мен ноутбуктерді 4ндіруді жос-

парлап отыр.

Инфографика

Нақты көлем индекстері

Инвестициялар көлемінің өзгеруі
Өткен жылдың тиісті кезеңіне пайызбен 

БҚО 

Атырау 

Ақтөбе 

Қызылорда 

Қостанай 

СҚО

ШҚО 

Алматы обл
Жамбыл 

Түркістан

Ақмола Павлодар 

Қарағанды 

Маңғыстау

ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің мәліметтері бойынша 

Қаңтар

Ақпан 

Наурыз

Сәуір

Мамыр 

Маусым 

2019 жыл

2020 жыл
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Н<СІПТІҢ КІЛТІ –  К<СІПТЕ 

«Ауыл» партиясы болашақ кәсіпкерлер үшін семи-
нар-тренинг �ткізді. 

«Ауыл» халықтық-демократиялық патриоттық 

партиясының Қызылорда облыстық филиалы кәсібін 

жаңа бастаған фермерлер үшін ауыл шаруашылығы 

тауар 4ндірушілерінің қатысуымен семинар-тренинг 

ұйымдастырды. Сырдария ауданындағы «Ысамад-

дин» шаруа қожалығында «Нәсіптің кілті – кәсіпте» 

тақырыбымен 4ткен семинар қатысушыларға 

шаруашылық жетістіктерін 4з к4зімен к4руге 

мүм кіндік берді. «Ауыл» ХДПП мүшесі, «Ысамад-

дин» шаруа қожалығының басшысы Жанарбек 

Нұрымбетов болашақ кәсіпкерлерді он жылдан 

астам уақыт ірі қара және жылқы малын 4сірумен 

айналысып келе жатқан шаруашылықтағы жұмыс ба-

рысымен таныстырды. 2012 жылы мұнда бір ауысым-

да 2,5-5 тоннаға дейін ет 4ңдейтін кешеннің жұмысы 

іске қосылған. Бүгінгі таңда шаруа қожалығы 

облыс тұрғындарын азық-түлікпен (сүт, май, ет), 

шикізатпен (жүн, тері) қамтамасыз етуде.

Семинар барысында «Атамекен» ұлттық кәсіп-

керлер палатасы облыстық филиалының «Бастау 

бизнес» жобасы бойынша аға кеңесшісі Мадина 

Қасымжан бизнесті қалай бастау ж4ніндегі прак-

тикалық-тәжірбие кеңесімен б4лісті. Сонымен 

қатар, ауыл шаруашылығы тауар 4ндірушілерін 

қолдау ж4ніндегі мемлекеттік бағдарламалар, субси-

диялар, кредиттер және т.б. туралы егжей-тегжейлі 

айтып берді.

Қатысушылар семинардың шаруа қожалығында 

4ткені танымдық тұрғыда 4те пайдалы және жақсы 

тәжірибе болғанын атап 4тті. Олар шаруашылықтағы 

бүкіл жұмыс үдерісімен танысып, малды күтіп-

бағу жағдайларын 4з к4здерімен к4рді. Осы ретте 

аймақтағы жетекші фермерлердің 4з тәжірибелерімен 

б4лісуі, олардың жұмыстағы жетістіктерін к4ру 

семинар қатысушылары үшін алға мақсат қоюға 

және оған жету жолында табандылық танытуға 

ұмтылдыратын шара болғаны анық.

«Ауыл» партиясы Қызылорда облыстық фи-

лиалының т4рағасы Серікбай �мірзақов осындай 

жиналыстар негізінен 4ндірісте 4ткізілетінін атап 

4тті. �йткені дәл осындай формат 4зінің тиімділігін 

дәлелдеді. Шаруашылықтың шынайы жағдайымен 

танысқан болашақ кәсіпкерлер үшін бұл тұңғыш 

тәжірибеден 4ткенмен бірдей. Осындай семинар-

лардан кейін олардың шаруашылықпен айналысуға 

қызығушылығы артып, аграрлық салада алғашқы 

қадамдарын бастайды.

Аталмыш семинар «Ауыл» ХДПП XVI съезінде 

қабылданған партияның «Ауыл-достар» саяси бас-

тамасы аясында 4тті. Мақсат – туған ауылының 

болашағына бей-жай қарамайтын партияның 

барлық жақтастарын, 4з Отанын сүйетін ел патриот-

тарын біріктіру.

  KAZ MINERALS    

4НДІРІСТІК ЖОСПАР 
АРТЫҒЫМЕН ОРЫНДАЛДЫ

KAZ Minerals тобы биылғы бірінші жартыжылдық-
тағы �ндірістік қорытындылары мен қаржылық 
нәтижелерін жариялады. 

Есепті кезеңде сатудан түскен табыс $991 млн 

(2019 жыл дың бірінші жартысы: $1,052 млрд) 

құрады. Мыс тың орташа биржалық бағасының 

11%-ға т4мендеуі сату к4лемінің 2%-дық ұлғаюымен 

және алтынды сатудан түскен табыстың 16%-ға 

4суімен 4телді. Есепті кезеңдегі EBITDA - $559 млн, 

EBITDA маржасы 56% деңгейінде (2019 жылдың 

бірінші жартысы: $620 млн, маржа 59% деңгейінде). 

Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағыны 

31%-ға 4сіп, $310 млн (2019 жылдың бірінші жарты-

сы: $236 млн) құрады.

Аталған кезеңде Covid-19-ға қарамастан, 4ндіріс 

пен сатуда елеулі іркіліс орын алмаған. Биыл бірінші 

жартыжылдықта 153,8 мың тонна мыс 4ндірілді, бұл 

2019-дың тиісті мерзіміне қарағанда 4%-ға артық 

(147,6 мың тонна). Бұған негізінен жоғары 4ткізу 

қабілеті мен Бозшак4л кеніндегі мыстың жоғары 

үлесі себеп болды.

Алтын 4ндірісі 25%-ға артып, 109,7 мың унцияға 

дейін жетті (2019 жылдың бірінші жартысы: 87,7 мың 

унция), күміс 1,7 млн унцияны (2019 жылдың бірінші 

жартысы: 1,6 млн унция), концентратты мырыш 

4ндіру 29%-ға 4сіп, 23,8 мың тоннаны құрады (2019 

жылдың бірінші жартысы: 18,4 мың тонна).

Бірінші жартыжылдықта компания 4ндірісті 

қолдауға 61 млн доллар к4лемінде күрделі қаржы 

жұмсады. Бұл жоспарлы к4рсеткіш жылына ша-

мамен 170 миллионды құрайды. Шығындардың 

к4п б4лігі жылдың екінші жартысында болады деп 

күтілуде. 

Covid-19 таралуы жағдайында қызметкерлер мен 

мердігерлердің қауіпсіздігі мен денсаулығын қорғау, 

әл-ауқатын арттыру шараларын қамтамасыз ету – 

компанияның бірінші кезектегі міндеті. Осы орайда 

қызметкерлер мен 4ндірісті қорғау мақсатында 

барлық кәсіпорындарда инфекциялық бақылау, 

кеніштерге кіруді шектеу, қызметкерлерді тестілеу 

және оқшаулау, вахталарды қайта ұйымдастыру, 

аса маңызды қосалқы б4лшектер мен шығыс ма-

териалдары қорларын ұлғайту секілді шаралар 

кешені қабылданып, іске асырылды. Шілде айында 

Ақтоғайда қызметкерлерді ПТР-тестілеу зертха-

насы ашылды. Компания 4з қызметін жүргізетін 

4ңірлерде халықтың әдеуметтік тұрғыда осал топ-

тарына қашанда қолдау к4рсетіп келеді. Жалпы 

алғанда, Covid-19-ға байланысты және бірінші 

жартыжылдықта 4ндірісті қолдауға жұмсалған 

қосымша шығындар 15 млн долларды құрады.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 ҘАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ

Тері-былғары комбинаты 
қайта түледі
Мал шаруашылығын дамыту 
к�зделген жерде жүн иіріп, тері 
илемеу түсініксіз болады. «Жесең 
– азық, кисең – киім» дегендей, 
тек т�рт түліктің игілігін кәдеге 
жаратып, жанама �нім алу кәсібін 
дұрыс меңгеру қажет. Нарық 
қиындықтарына ұшырап, банкрот 
болған бұл бағыттағы жалғыз 
�ндіруші – Семей тері-былғары 
комбинаты осы іске қайта кірісті.  

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

Б ұ л  е л і м і з д е г і  э с к п о р т қ а 

бағытталған тері 4ңдейтін бірегей 

нысан. Кәсіпорынның былғары 

4 н д і р у  с а л а с ы н  д а м ы т у д а ғ ы 

м а ң ы з ы н  е с к е р г е н  Ш ы ғ ы с 

Қазақстан облысы әкімдігі Ин-

дустрия және инфрақұрылымдық 

даму министрлігімен және Қа-

з а қ с т а н н ы ң  и н в е с т и ц и я л ы қ 

қ о р ы м е н  б і р л е с і п  к о м б и н а т 

жұмысын жандандыру үшін ин-

вестор іздеп, жаңа жұмыс орын-

д а р ы н  қ ұ р у д ы  қ о л ғ а  а л ғ а н . 

Қазақстанның инвестициялық 

қоры проблемалық активтерді әрі 

қарай іске қосу мақсатында оларды 

бәсекелес ортаға беру бойынша 

жұмыс жүргізеді. Негізгі міндет – 

проблемалы активтерді сауықтыру. 

Осылайша былғары комбинаты 

Қор активтері қоржынына 2014 

жылы проблемалық жоба ретінде 

4 т к е н - д і .  Қ о р  к о м б и н а т т ы ң 

бұрынғы меншік иесімен бірге 

қайта құрылымдау рәсімдерін 

қолдана отырып, бірнеше жыл 

4ндіріст ік  қызметті  қалпына 

келтіруге тырысқан. Алайда, Се-

мей қаласы бойынша мемлекеттік 

кірістер департаментінің талап-

арызы бойынша сот шешімімен 

міндеттемелерін орындамағаны 

үшін Семей тері-былғары комбина-

ты банкрот деп танылды. Зауыттың 

Қазақстанның инвестициялық 

қорына қарызы 2,3 миллиард теңгені 

құрады. Тұралаудың салдарынан 

компанияның салықтар мен жалақы 

бойынша қарыздары қосымша ұлғая 

берді. Шоттарды бұғаттауға бай-

ланысты зауыт жұмыс істемеді. 

Басшылық пен жұмысшылар 130 

жылдық тарихы бар кәсіпорынды 

банкроттыққа жатқызуға болмайты-

нын, олардың шикізаты тек отандық 

кәсіпорындарға ғана емес, соны-

мен бірге шетелдік серіктестерге 

де қажеттігін айтып, қынжылды. 

Банкроттық туралы заңнама та-

лаптарына байланысты, Қор ком-

бинатты сақтау үшін 2019 жылғы 

қарашадан бастап кәсіпорынның 

мүліктік кешенін балансқа тап-

сырып, инвестор тартылған сәтке 

дейін активті  ұстау ж4ніндегі 

шығындарды к4теруге мәжбүр бол-

ды. Ақырында Қор мен Kusto Group 

компаниясының халықаралық то-

бына кіретін «Semey Tannery» ЖШС 

арасында комбинатты кейіннен 

сатып алу құқығымен мүлікті жалға 

алу шартына қол қойылды. 

Енді комбинат Қазақстандағы 

мал шаруашылығы жобаларын 

дамытудың жалпы стратегиясы 

шеңберінде отандық инвестор 

үшін тартымды бола түсіп, ауыл 

шаруашылығы саласының жа-

нама 4німі – ірі қара мал терісін 

тұтынушыға айналмақ. Былғары-

тері саласына маманданған кәсіби 

инвестордың сенімді қолында 

комбинат  тынысы ашылады, 

деп санайды Қордағылар. Kusto 

Group түрлі салаларда бизнес 

құрудың үлкен тәжірибесіне ие 

және т4рт құрлықтағы 10 елде 30-

дан астам компаниямен жұмыс 

істейді. Оның негізгі нарықтары 

– агробизнес, мұнай және газ, 

жылжымайтын мүлік, құрылыс 

материалдары. Қазақстанда Kusto 

Group асылтұқымды мал 4ндірісі, 

бордақылау алаңдары, ет 4ңдеу 

сияқты ірі ауыл шаруашылығы 

жобаларын инвестициялаған. Ком-

пания бұған дейін Kazbeef тәрізді ірі 

ауыл шаруашылығы жобасын іске 

асырды. Жаңа инвестор комбинат-

ты оның негізгі қызмет түрі: ауыл 

шаруашылығы жануарларының 

терілерін қайта 4ңдеу, былғары 

4німдерін (экспортқа бағытталған 

Wet blue хром иленуінің жартылай 

фабрикаты, аяқ киім, киетін тері) 

және тон-тері бұйымдарын 4ндіру 

және сату бойынша іске қосумен 

айналысады. Wet blue жоғары са-

палы былғары хромды илеудің 

жартылай фабрикатын жасау – 

мамандандырылған білімді қажет 

ететін үш фазалы илеу процесі. 

Бұл 4німдер жоғары сападан басқа, 

беріктігімен, 4зіндік қолайлы 

құнымен және материалдың т4мен 

бағасымен ерекшеленеді. Бұл жар-

тылай фабрикатты күртешелер, аяқ 

киім, аксессуарлар – қақпақтар, 

белдіктер және басқа да бұйымдар 

4ндіру үшін пайдалануға болады.

Зауыттың ең жоғары қуаты жы-

лына 1,7 миллион шаршы мет-

рге дейін wet Blue жартылай фа-

брикатын құрауы мүмкін. �ндіріс 

технологиясында қолданылатын 

шикізат пен қажетті химиялық пре-

параттарды жергілікті 4ндірушілер 

жеткізеді, сонымен қатар ішінара 

Ресейден сатып алынады. Қазіргі 

к ү н і  к ә с і п о р ы н д а ғ ы  т и і с т і 

жұмыстар аяқталып, 3000 шар-

шы метрден астам дайын 4німнің 

алғашқы партиясы шығарылды. 

Құрамында толық циклды үш зауыт 

бар. Бірінде былғары, екіншісінде 

қой терісі 4ңделсе, үшіншісі – тігін 

цехы. «Қарапайым заттар эконо-

микасы» аясында кәсіпорынның 

нарықты дайын тері-былғары 

4німдерімен молайтуға мүмкіндігі 

жетеді. Инвестор екі айдың ішінде 

зауыттың аумағы мен жабдықтарын 

іске қосуға дайындады. Комбинат 

негізгі қызмет түрі: ІҚМ терісін 

4ңдеу, былғары 4німдерін 4ндіру 

және сату – экспортқа бағытталған 

wet blue хромды илеудің жартылай 

фабрикаты бойынша іске қосылды. 

– Қазір комбинатта 60-тан 

астам адам жұмыс істейді, бұрын 

осында еңбектенген техникалық 

мамандар мен жергілікті шифер 

зауытының мамандары тартыл-

ды. Комбинат қуаттылығының 

жүктелуіне қарай персонал саны 

ұлғаятын болады, 200 адамға дейін 

жалдауды жоспарлап отырмыз. 

Маусым-шілде айларында біз кәріз 

жүйесін тазалау, нысанды күзету, 

жабдықтың жұмыс қабілеттілігін 

тексеру секілді барлық қажетті 

жұмыстарды жүргіздік. Ішінара 

ж4ндеу, шатырды қалпына келтіру 

жұмыстары атқарылып, іссапарлар 

б4лмелері, жұмысшылар үшін душ 

б4лмелері жасалды. Шикізат пар-

тиясы алынып, іске қосу-реттеу 

жұмыстары жүзеге асырылды, – деп 

хабарлады Semey Tannery атқарушы 

директоры Руслан Бисенов.

 ИНДУСТРИЯ 4.0

Көкжиегі кең кәсіпорын
2 0 1 3  ж ы л ы  з а у ы т т а  с у -

мен жабдықтау және жерасты 

шаймалау технологияларында 

қолдану үшін неміс технологиясы 

бойынша тиелген 4неркәсіптік 

сорғылардың 4ндірісі басталған. 

Сол кезден бастап әр жыл сайын 

электротехникалық жабдықтар 

4ндіретін цех, металдарды меха-

ни калық 4ңдеу цехы, консоль 

сорғыларын, штамптарды және 

құбыр арматураларын 4ндіруге 

арналған бояу және сынау стенд-

тері цехтары ашылды. Кейін Ор-

дабасы ауданындағы «Бадам» ин-

дустриялық аймағында дайын 

4нім бойынша жергілікті қамту 

үлесін жоғары деңгейге жеткізу 

мақсатында құю цехы салынды. 

Бұл Қазақстанда сорғы жабдығы 

м е н  қ ұ б ы р  а р м а т у р а с ы н ы ң 

корпустық б4лшектерін құю 

4ндіріс ін жолға  қоюға және 

зауыттың мүмкіндіктерін ТМД 

елдері мен алыс шетелдердің 

кәсіпорындарымен бәсекеге 

қабілетті етуге жол ашты. Құю це-

хында тот баспайтын, қоспаланған 

және дуплексті қорытпаларды 

қоса алғанда, қара металдардан 

құймалар шығарылады. Құйылған 

әзірлемелер мен б4лшек тердің са-

пасы технологиялық процестерге 

сәйкес балқытудың әр кезеңінде 

арнайы зертханада тексе ріледі. 

Зауыт сумен жабдықтау, су дай-

ындау, жылыту және кәріз жүйесі 

саласында кешенді техникалық 

шешім дер әзірлеумен де айналы-

сады. 

�неркәсіптік жабдыққа қойы -

латын негізгі талаптардың бірі – 

пайдалану шығындарын азайту. 

Сондықтан зауыт сорғы жабдығын 

жоғары және ең жоғары энер-

гия тиімділігі санаттарына сай 

еуропалық стандарттар бойынша 

4ндіреді. Еуропалық 4лшемдермен 

біліктілігін арттыра отырып, 

кәсіпорын қазақ стандық бұйым-

дарды экспорттау үлесін ұлғайтуды 

к4здеуде. Енді отандық зауыт 

әлемдік сорғы жабдық тарын 

4ндірушілердің онды ғына енуді 

мақсат етіп отыр.

Кадрлар әлеуетін дамытуға 

үлкен мән беретін компанияда 

4нім шығару бойынша негізгі 

жұмыс жергілікті  мамандар-

дың, ел азаматтарының күшімен 

жүзеге асырылады. Бұл үдерісті 

жалғастыру мақсатында 2016 

жылдан бастап дуальді білім беру 

жүйесі бойынша кадр резервін 

дайындау бағдарламасы жұмыс 

істеуде.

> [ 1 ]

талап етілетін электр энергиясын 

үнемдеуге жиілік түрлендіргіштерді 

және технологиялық процестерді 

басқару жүйелерін автоматтан-

дыру есебінен қол жеткізілуде. 

Цифрландыру үрдісін дамыту ая-

сында тапсырыс берушілермен 

4зара байланысты жүргізу бой-

ынша CRM жүйесі іске қосылған. 

Жасалған келісімшарттардың 

циклдық кезеңдеріне тұрақты 

мониторинг пен бақылау жүр-

гізіледі. Кәсіпорын ресурстарын 

тиімді басқару бойынша ERP 

кешенді жүйесі және Ин дус-

трия 4.0. құралдары енгізілуде. 

Бағдарламаларды және автомат-

тан дырылған жүйелерді дамыту 

қызмет керлер жұмыс барысын-

да жасауы мүмкін қателіктерді 

азайтып, компанияның барлық 

үдерістерінің қадағалануы мен 

ашықтығын қамта масыз етеді.

Компанияның жобалық қуаты 

жылына 7000 тонна құйма 4німі 

мен ерекше жабдықтар, сондай-ақ 

2500-10000 дана сорғы жабдығы 

немесе құбыр арматурасы. Барлық 

4німнің сәйкестік сертификат-

тары және қазақстандық CT-

KZ сертификаты бар. Бұйымдар 

Ресей, Қырғызстан, �збекстан, 

Тәжікстан, Ауғанстан, Түркия 

және Шығыс Еуропаға экспортта-

лады. Қолда бар қорларды тиімді 

пайдалана және қызметкерлердің 
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ШОЛУШЫ БАҒАНЫ

	лемдік шаруашылық байланыстар қарқыны 
бәсең тартып, ірі капитал нарықтарындағы белсенділік 
баяулап отырған қазіргі жағдайда ұлттық экономи-
ка тұрақтылығын сақтап қалудың мән-маңызы арта 
түсуде. Бұл үшін қолда бар мүмкіндіктер мен ресурстар 
кәдеге жаратылып, қаржы құралдары мен тетіктері 
іске қосылуда. Солардың бір парасы үстіміздегі жылы 
инфляцияны 8-8,5 пайыз  дәліз шегінде ұстап тұруға 
бағдарланған ақша-кредит саясатын жүргізу болып 
табылады.  Сонымен қатар монетарлық емес инфля-
цияны т4мендету мақсатында ішкі нарықты тауарлар-
мен молықтыру, 4нім жеткізу тізбегін оңтайландыру 
және алыпсатарлыққа жол бермеу арқылы импортқа 
тәуелділікті азайту бойынша қолға алынған шара-
лар кешені де қаржы саясаты тиімділігін арттыруға 
бағытталып отыр.    

Мұнымен қатар дағдарысқа қарсы бастамалар 
негізінде салаларды қолдау арқылы экономиканы 
қалпына келтіру мақсатында пруденциялық реттеу шара-
лары мен мемлекеттік бағдарламаларды қаржыландыру 
тетіктері оңтайландырылмақ. Инвесторлар тарту, 
кредиттеуді ынталандыру, экономикалық белсенділікті 
қолдау үшін қаржы нарығын дамыту, атап айтқанда  
биыл 1 жылдан 3 жылға дейінгі секторда және 2021-2022 
жылдары 1 жылдан 5 жылға дейінгі секторда мемлекеттік 
бағалы қағаздарды шығару қамтамасыз етілетін болады. 
Үстіміздегі жылдың соңына дейін тұрақты негізде 1 
трлн теңгеге дейінгі к4лемде қысқа мерзімді қағаздарды 
және мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару кестесіне 
тиісті 4згерістер енгізілді. Бұл еліміздің  мемлекеттік 
бағалы қағаздарын облигациялардың халықаралық 
индекстеріне енгізу жұмысын жалғастыруға мүмкіндік 
береді. Қор нарығын экономикаға инвестициялар 
тартудың маңызды к4зі ретінде одан әрі дамыту үшін 
нарықты жетілдіру, оның ішінде «Астана» халықаралық 
қаржы орталығының әлеуеті мен инфрақұрылымын 
пайдалана отырып, ғаламдық капитал нарықтарымен 
ықпалдасу  ж4нінде кешенді ұсыныстар дайындалуда. 
Сондай-ақ жүйелік тәуекелдердің жиналуын болдырмау 
үшін қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету, жұмыс 
істемейтін активтерді экономикалық айналымға тарту 
үшін түйткілді кредиттер қорының мүлкін сату бой-
ынша жұмыс жүргізілуде, мұның 4зі жұмыс істемейтін 
активтердің тиімді нарығын құруға мүмкіндік береді.  

Жүйелік тәуекелдерді азайту мақсатында банк 
жүйесі активтерінің сапасын ұдайы негізде бағалаудың 
маңызы зор. Банк активтерінің сапасын бағалау банк 
секторының жағдайы туралы шынайы ақпарат алуға, 
банктердің сенімді екенін к4рсету арқылы инвестор-
лар мен салымшылар тарапынан сенімді арттыруға 
бағытталып отыр. Бұл іс-шараның басты мақсаты – 
реттеу тәртібін жақсарту және бүкіл банк жүйесінің 
ашықтығын қамтамасыз ету. Бағалау аясына кіретін 
бизнес-үдерістер тиімділігі және жұмыс істемейтін 
кредиттердің нақты үлесі бойынша сауалдар шешімін 
табу  банк секторын дамыту тәсілдерін және қадағалау 
құралдарын қайта қарауға мүмкіндік береді. Бан-
ктер үшін бағалау нәтижелері ресурстарды тиімді 
б4луге жағдай жасауда жатса, салымшылар үшін банк 
жүйесіне сенімді растау болып табылады. Қаржылық 
орнықтылықты арттыру бағдарламасына қатысушы 
банктер үшін әзірленген шаралар банк акционерлерінің 
ортақ қатысуымен жүзеге асырылатынын,  мемлекеттік 
қолдау қайтарымдылық және ақылы болу негізінде 
орындалатынын айта кету керек. 

Банктерді нарықтық жағдайларда және бюджет 
қаражатын пайдаланбай қолдау шаралары акцио-
нерлердің қаражаты есебінен іске асырылады. Со-
нымен бірге үстіміздегі жылы тәуекелдерді толық 
4теу ге дейінгі мерзімде қатысушы банктерге түйткілді  
кре диттер қорының кепілдігі алғаш рет беріледі. Ол 
акцио нерлерге қалған тәуекелдерді дербес 4теуге мүм-
кіндік береді. Бұл ретте аталған банктерге қатысты 
қатаң шектеулер қабылданды, мұның 4зі олардың 
4з міндеттемелерін орындауын ынталандырады. 
Банк активтерінің сапасын бағалау нәтижесінде банк 
секторының жағдайы туралы алынған жан-жақты 
ақпарат банк жүйесінің тұрақтылығын растауға, бірқатар 
тәуекел мен түзетуді анықтауға және оларды реттеуге де-
реу кірісуге мүмкіндік береді. Жеке банктер, сол сияқты 
бүкіл жүйе деңгейіндегі үдерістер  мен рәсімдер одан әрі 
жетілдірілуде. Бұл іске банк активтері сапасын бағалау 
саласындағы белгілі халықаралық кеңесші Oliver Wyman 
компаниясы, Big Four халықаралық аудиторлық компа-
ниясы және басқа танымал халықаралық аудиторлық 
компаниялар тартылуда. Бағдарлама ауқымына 14 
банк, бүкіл банк секторының 87 пайызы және жалпы 
несие портфелінің 90 пайызы кіреді. Бағалау үдерісіне  
аудиторлық және консалтингтік компаниялардың 500-
ден астам қызметкері, Ұлттық банктің 60-тан астам 
қызметкері және 70-тен астам тәуелсіз бағалау компа-
ниясы қатыстырылған. �ткен жылғы  1 сәуір активтер 
сапасына тәуелсіз бағалау жүргізу үшін есепті күн болып 
табылады. Бағалау нәтижелері, сондай-ақ активтердің 
сапасын арттыру және екінші деңгейдегі банктерді 
капиталдандыруды қолдау бойынша осы мерзімнен  
кейін іске асырылған шаралар жүйелік деңгейде де, 
сондай-ақ бағалауға қатысқан жекелеген банктер 
деңгейінде де капитал тапшылығының жоқтығын 
растайды. Бағалауға қатысушы банктердің салымшы-
лары үшін тәуекелдер жоқ, себебі барлық банктерде 
іске асырылған шаралардың қорытындысы бойынша 
капитал жеткіліктілігінің деңгейі реттеушінің талапта-
рынан жоғары болды. Шара нәтижесінде үдерістердің, 
деректердің, саясаттар мен рәсімдердің сапасын арттыру 
бағыттары айқындалды.

Жетпісбай 
БЕКБОЛАТҰЛЫ,

әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ

профессоры

e-mail: 
Zhetpisbay.Bekbolatuly@kaznu.kz 

Ақша-кредит 
саясаты экономикалық
тұрақтылықты 
сақтауға бағытталуда

 НАРЫҘ  

Өнеркәсіп өнімдерінің 
бағасы өсті
4неркәсіптік �німдерге �ндіруші 
кәсіпорындардың бағасы ағымдағы 
жылғы жеті айда (2020 жылғы 
шілде – 2019 жылғы желтоқсан) 
12,2% т�мендеді. Бағаның кен 
�ндіру �неркәсібінде 24,3% 
т�мендеуі, �ңдеу �неркәсібінде 
1,7%  жоғарылауы байқалды. 
4неркәсіптік �німдер 13,8% ар-
зандады, �неркәсіптік сипаттағы 
к�рсетілетін қызметтер 4% 
қымбаттады, деп хабарлайды 
Ұлттық экономика министрлігінің 
Статистика комитеті. 

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ

�ткен айда 4ндіруші кәсіп-

орындар бағасы мазутқа – 49,7%, 

сұйытылған пропан және бутанға 

– 33,7%, мұнайға – 31,6%, бен-

зинге – 11,6%, дизель отыны-

на – 10,1%, табиғи газға 1,9% 

т4мендеді, металл кендеріне – 

10,5%, к4мірге – 1% жоғарылаған.

Бағаның мырышқа – 14,5%, 

қорғасынға – 9,9%, алюминийге 

8,3% т4мендеуі, ал асыл металдарға 

– 12,5%, ферроқорытпаларға – 

6,2%, қара металдар илегіне – 

4,2%, мысқа 3,8% жоғарылауы 

байқалды (таблица).

�ндірушілер бағасының би-

дай ұнына және жармаларға – 

10,5%-дан, қантқа – 9,2%, шайға 

– 6,9%, қара бидай ұнына – 6,5%, 

макарон 4німдеріне – 6,3%, сүт 

4німдеріне – 5%, күрішке – 4,6%, 

нанға – 4,3%, 4сімдік майына – 

3,6%, мал етіне – 7,1%, құс етіне 

1,9% жоғарылауы тіркелді, деп 

түйіндейді Статистика комитетінің 

баспас4з хабарламасы (инфографи-

ка).

 СЫРТҘЫ ФАКТОР

7-14 тамыз аралығындағы жекелеген 
дамушы елдердің валюталары бойынша шолу*
Сауда-саттықтың қорытындысы бойынша 14 тамызда 
теңгенің нарықтық бағамы бір аптада 0,2%-ға (418,17-
ден) әлсіреп, бір АҚШ доллары үшін 419,02 теңге 
деңгейінде қалыптасты.

Сыртқы валюта нарығында 2020 жылғы 7-14 

тамыз аралығындағы кезеңде бірқатар маңызды 

оқиғалар орын алды. АҚШ-та инфляция қарқыны 

сарапшылардың күткенінен екі есе асып түсіп, 

0,6% а/а дейін үдеді. АҚШ сенаты экономикалық 

ынталандырудың жаңа пакеті бойынша келісімге қол 

жеткізбей демалысқа кетті. АҚШ-тағы б4лшек сатудың 

4суі шілдеде 1,2% а/а дейін күрт бәсеңдеді (маусымда 

8,4%). Ұлыбритания билігі елде COVID-19 жұқтыру 

жағдайларының к4беюінен қауіптеніп, Франциядан 

келген адамдар үшін екі апталық карантинді қайта ба-

стауда. АҚШ пен Қытайдың 15 тамызға жоспарланған 

сауда ж4ніндегі келісс4здері ұйымдастырушылық 

мәселелеріне байланысты кейінге қалдырылды, жаңа 

датасы белгі лен ген жоқ.

Дамушы елдер валюталары ның** АҚШдолларына 

қатыс ты бағамдарының серпіні т4менде гідей 

қалыптасты:

туралы деректер шыққаннан кейін АҚШ долла-

ры бағамының жаһандық әлсіреуі аясында 1,7%-ға 

(22,37-ден 21,98-ге дейін) нығайды. Орталық банк 

м4лшерлемені 4,5%-ға дейін 50 б.т. т4мендетті;

4ндірістің 16,8% а/а 4сіп бара жатқаны туралы 

деректердің шығуы аясында 1,4%-ға (17,64-тен 17,39-

ға дейін) нығайды;

0,8%-ға (73,4-тен 72,83-ке) нығайды;

бойынша лимиттен асып түсу ж4нін дегі жоспарлары-

на қатысты инвесторлардың алаңдаушылы ғына байла-

нысты ОБ-ның 500 млн АҚШ долларын сату бойынша 

своп аукционын 4ткізу түріндегі интервенциялары ая-

сында 0,4%-ға (5,44-тен 5,42-ге дейін) нығайды

�неркәсіптік 4ндіріс маусымда т4ртінші ай қатарынан 

т4мендеді (-16,6% а/а);

портфельдік шетелдік инвестициялардың  әкетілуі ая-

сында 1,2%-ға (14 625-тен 14 795-ке) нығайды;

Түркияның ОБ-сы банктерге 10,96% м4лшерлеме 

бойынша аукциондардың 1-айлық репосы түріндегі 

(негізгі м4лшерлемеден асатын 271 б.т.) 4тімділіктің 

анағұрлым қымбат арнасын ұсынды.

* шолуды Қазақстан Респуб л и ка сының Ұлттық 

банкі ашық дерекк�з дердің негізінде апта сайын дайын-

дайды;

** АҚШ долларына қарағанда к� лемі жағынан 

неғұрлым к�п сатылатын дамушы елдердің валюталары.

4неркәсіп �німдерін �ндіруші кәсіпорындар бағасының �згеруі

пайызбен, 4суі+, т4мендеуі-

2020 жылғы шілде 2020 жылғы

қаңтар-шілде

2019 жылғы

қаңтар-шілдеге
2020 жылғы 

маусымға

2019 жылғы 

шілдеге

2019 жылғы 

желтоқсанға

2015 жылғы 

желтоқсанға

�неркәсіп 4німдері, 

4неркәсіптік сипаттағы 

к4рсетілетін қызметтерді 

қоса

7,2 -13,7 -12,2 35,9 -9,4

�неркәсіп 4німдері 8,1 -15,5 -13,8 37,0 -10,7

�ндіріс құралдары -1,1 4,2 2,5 49,4 6,0

Аралық тұтыну 4німдері 9,8 -19,5 -17,0 37,7 -13,6

Тұтыну тауарлары 1,5 8,1 4,0 28,1 6,3

�неркәсіптік сипаттағы 

к4рсетілетін қызметтер
0,3 5,0 4,0 24,3 4,2

Инфографика
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БИЗНЕС&САЯСАТ

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

  РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

МЕЦЕНАТТАР К4МЕГІМЕН 
<ЛЕУМЕТТІК-М<ДЕНИ 
НЫСАНДАР САЛЫНДЫ  
 

«Туған жер» жобасы аясында меценаттық к�мек 
қанат жая түсті.  

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы жүзеге 

асырылған үш жылдың ішінде 12 мың меценат туған 

жерлеріне 270 млрд теңгеге к4мек к4рсеткен екен. 

Бұл туралы  Орталық коммуникациялар қызметіндегі 

баспас4з мәслихатында ақпарат және қоғамдық даму 

вице-министрі Болат Тілепов айтты. «Осы ретте 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының «Туған жер» 

жобасын, оның меценаттықты дамыту бағыты тура-

лы арнайы атап 4ткім келеді. �здеріңіз білесіздер, 

2018 жылдан бастап министрлік «Жомарт жүрек» 

сыйлығын тағайындап, жыл сайын қайырымдылыққа 

жаны жақын азаматтарға ұсынып келеді. Олардың 

ішінде, әрине, туған 4лкесінің дамуына ерек-

ше үлес қосып жүрген тұлғалардың орны б4лек. 

Бағдарламаны іске асырудың 3 жылында осындай 

12 мың меценат азаматтарымыздың демеушілігімен  

270 млрд теңгенің жұмысы атқарылды», – деді вице-

министр. 

Меценаттар аталған к4лемдегі қаражатқа 2 600-

ден астам түрлі әлеуметтік маңызы бар рухани нысан 

салып, 2 142 нысанды қайта ж4ндеуден 4ткізген. 

«Биылғы қиындықтарға қарамастан 2 131 демеуші 

азаматтың арқасында еліміздің әр аймағында 228 

нысан құрылысы салынды. Оның ішінде 2 мектеп, 

2 балабақша, 19 мәдениет нысаны, 36 спорт алаңы, 

31 балалар алаңы және басқалары бар. 	рине, бұл 

жұмыс алдағы уақытта да 4з жалғасын табады де-

ген үміттеміз. Ол үшін министрлік тарапынан да, 

жергілікті билік тарапынан да қажетті жағдай жаса-

латын болады», – деді Болат Тілепов.

 ЦИФРЛАНДЫРУ 

ҚАЙ САЛАДА БОЛМАСЫН 
АЛҒА ШЫҒУДА 

Алматы облысының әкімі Амандық Баталов �т-
кізген брифинг барысында мектептердің жаңа оқу 
жылына дайындығы туралы айтылды. 

Қазір облыста 41 625 педагог жұмыс істейді, 

олардың барлығы компьютерлік техникамен 

қамтылған, 40 165  мұғалім немесе 96,4% интернетке 

қосылған, 3,6% қосылмаған. Бұл мәселені толық 

шешу үшін тиісті байланыс мекемелерімен бірігіп 

жұмыс жүргізілуде. 

Бүгінгі таңда сандық жүйе қай салада болмасын 

алға шығуда. Облыс басшысы цифрлан дыру білім 

беру саласына да қарқынды енгізіліп жатқанын атап 

4тті. Бүгінде Bilimland.kz сан дық ресурсы облыстағы 

737 (97%) мектепте қол жетімді. Кең жолақты ин-

тернетке 752 (98%) мектеп, «Күнделік» жүйесіне 704 

(95%) мектеп қосылған.

Облыс әкімінің айтуынша, 732 елді мекеннің 

19-ында интернет желісі жоқ, ондағы мектеп 

жасындағы 886 баланың 730-ы телеарна арқылы, 

қалған 156 бала штаттық режимде оқытылатын 

болады. «Қазақтелеком» АҚ арқылы 98 мектепте 

интернет жылдамдығы  4 Мбит-тен 8 Мбит-ке  дейін 

ұлғайтылмақ. Сондай-ақ интернет желісіне қосылу 

үшін оқушыларға 43 мың роутерлар сатып алу жо-

спарланып отыр. Жалпы Алматы облысында жаңа 

оқу жылында балаларды компьютер және интернет 

желісімен қамту мәселелерін шешу үшін барлық 

жағдай жасалуда, деп хабарлайды облыс әкімінің 

баспас4з қызметі.  

 BIRGEMIZ: QАMQOR   

К<СІПКЕРЛЕР МҰҚТАЖ
ОТБАСЫЛАРҒА ҚОЛ ҰШЫН СОЗДЫ 

Сыр �ңірінде жергілікті кәсіпкерлердің қолдауы-
мен мұқтаж отбасыларға 100 азық-түлік қоржыны 
таратылды. 

Бұл игілікті іс «Менің Атамекенім» қоғамдық 

қоры мен «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палата-

сының бастамасымен республикалық «Жақсылық 

жаршысы» шарасы аясында жүзеге асырылды. 

Кәсіпкерлер ерекше қолдау білдірген бұл қамқорлық 

акциясы облыста жақында құрылған «Сыр во-

лонтерлары» орталығының «Birgemiz: Qаmqor» 

бағытында жүргізілді. Орталық мамандары дайын-

даған әлеуметтік к4мекке мұқтаж отбасылар тізімі 

қатарында к4пбалалы, мүмкіндігі шектеулі бала 

тәрбиелеп отырған немесе ата-анасының бірі 

мүмкіндігі шектеулі отбасылар, жалғызбасты қарттар, 

бірнеше баланы тәрбиелеп отырған жалғызбасты 

аналар бар. Осыған орай қызылордалық кәсіпкерлер 

100 отбасына азық-түлік қоржынын жасақтап, 

оны волонтерлар мен автоволонтерлар тұрмысы 

т4мен жандарға таратып берді. «Бұл ұсынысқа 4ңір 

кәсіпкерлері үлкен қолдау білдірді. Аз ғана уақыттың 

ішінде 1 миллион теңгеден астам қаржы жиналды. 

Оған әлеуметтік жағынан мұқтаж 100 отбасыға азық-

түлік таратылды. Бұл к4мек кей отбасылар үшін 

үлкен қолдау деп санаймыз», – дейді Қызылорда 

облысы кәсіпкерлер палатасы директорының орын-

басары Пірмұхаммед Сыздықов.   

Сондай-ақ «Жақсылық жаршысы» акциясы 

аясында шілде айында келген 9 аппарат негізінен 

Қызылорда қаласындағы ауруханаларға таратылды. 

Игі іс тамыз айында да жалғасын тауып, 54 оттегі 

концентраторы Байқоңыр қаласы мен аудандардағы 

ауруханаларға арналды. Атап айтқанда, Арал – 10, 

Қазалы – 5, Байқоңыр – 8, Қармақшы – 2, Жалағаш 

– 6, Сырдария – 5, Шиелі – 5, Жаңақорған  – 13 от-

тегі концентраторы аппаратына қол жеткізді.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 INTERNATIONAL TRADE

Presidential elections were held in 
Belorussia on Sunday, 9 August 2020. 
Early voting began on 4 August and 
ran until 8 August. The president was 
elected directly to serve for five years. 
Incumbent Alexander Lukashenko 
was re-elected to run for a sixth term 
in office with 80.23 percent of the 
vote. Everything went as expected.

DANISH AZIM

Kassym-Zhomart Tokayev on 

behalf of the people of Kazakhstan 

and his own behalf congratulated 

Alexander Lukashenko on his re-

election as president of the Republic 

of Belorussia.

‘The results of the elections that took 

place in the difficult political situation 

show the people’s support of your stra-

tegic course aiming for the strengthen-

ing of sovereignty and independence of 

Belorussia’,  the message said.

Kassym-Zhomart Tokayev ex-

pressed confidence that mutually 

beneficial cooperation between Ka-

zakhstan and Belorussia will continue 

to develop successfully for the benefit 

of the peoples of the two states.

Kazakhstan’s president wished 

Alexander Lukashenko full imple-

mentation of all his plans as head of 

the Republic of Belorussia and peace, 

stability, mutual understanding and 

prosperity to the people of Belorussia.

Last month while on visit in Minsk 

in order to take part in a session of the 

Eurasian intergovernmental commis-

sion, prime minister of the Republic 

of Kazakhstan Askar Mamin met with 

president of the Republic of Belorussia 

Alexander Lukashenko.

‘I just want to assure you that we 

will remain unswervingly committed 

to the goals we have set while hosting 

Nursultan Abishevich (Nazarbayev) 

and Kassym-Zhomart (Kemelevich) 

Tokayev. We will certainly do every-

thing that’s expected of us. If the Kazakh 

government sticks to the same approach, 

we for our part will always take the most 

positive steps. We want to have good 

relations with Kazakhstan, primarily 

economic ones. Because this is a basic 

foundation of bilateral relationship’, the 

Belorussian leader said.

He noted there were no problems 

in our two countries’ political rela-

tionship.

‘There are no problems with bilat-

eral economical relations either. But 

the kind of trade we’re now dealing with 

is well below our economies’ potential. 

That is particularly the case for Ka-

zakhstan. What we produce is needed 

in Kazakhstan. What you produce is 

similarly needed in our country. Yet 

there are certain problems - with sup-

plies, logistics. However I think it may 

be said with certainty that we, with the 

current prime minister and the new 

government of Russia, can do a lot, 

including within the framework of the 

Eurasian Economic Union’, Alexander 

Lukashenko said.

We in Kazakhstan do remember 

him already saying something similar 

about our nation’s importance for his 

country a quite less than two years 

ago. At that time he hosted Kassym-

Zhomart Tokayev, who was then the 

Senate speaker. While receiving his 

guest, Alexander Lukashenko noted 

Kazakhstan was a strategic and reli-

able partner.

Concerning the status of relations 

between Belorussia and Kazakhstan, 

A. Lukashenko indicated that there 

was no particular need to reiterate 

their being developed at the highest 

level. According to him, that is self-

evident.

«These are relationships between 

close states. We will always adhere 

to this policy. We have very friendly 

Mr. Lukashenko’s 
controversies with 
regard to Kazakhstan
relations with your president. We have 

learned a lot from each other. We have 

picked up a lot from you (over the years), 

particularly in the sphere of law. We 

have borrowed many good norm setting 

practices from the Kazakhstani experi-

ence, especially during the early stages 

of my presidency and while creating our 

Constitution», Belorussian president 

said.

«The growth of trade looks pretty 

good – it is approximately 40 per cent. 

But frankly, this is less than what we 

might have expected with regard to bilat-

eral trade relations between Kazakhstan 

and Belorussia... We will seek to develop 

the closest and most friendly relations 

with you. You are a very promising, 

strategic and reliable partner for Belo-

russia», he added.

When one hears such words from 

Alexander Lukashenko’s lips, he might 

reasonably wonder how seriously they 

should be taken. As it seemed that his 

assessments of this or that country, this 

or that state leader can vary over a wide 

range «from completely unfavorable to 

completely favorable» depending on 

how much the current policy of this or 

that country and this or that leader is 

acceptable with regard to the Belorus-

sian economic interests.

When the growth of trade ‘looks 

pretty good - it is approximately 40 per 

cent’, it apparently seems appropri-

ate to sing the praises of Kazakhstan 

and its leader. The tone and content 

of rhetoric would probably have been 

completely different, if it wasn’t so. As 

the saying goes, ‘no word of a song can 

be dropped’. Nowadays the Belorus-

sian leader lavishes praise on Kazakh-

stan and its government. 

But there was a time when he ex-

pressed a completely different opinion 

about them. Over ten years ago, presi-

dent of Belorussia Alexander Lukash-

enko while he was being interviewed 

by the editor-in-chief of the Russian 

newspaper Zavtra, Alexander Prokha-

nov, colored Kazakhstan in such an 

unflattering light that it seemed good 

relations between the two post-Soviet 

republics would shortly come to an 

end.

The interview entitled ‘It hurt ... 

I’m looking for a way out’ was pub-

lished in the aforementioned weekly 

on February 14, 2007.  And these are 

the words he then said: ‘Kazakhstan 

today has given all its natural resources 

to transnational corporations, primar-

ily American ones. The Russians have 

been definitively squeezed out of the 

country. Russia has no business being 

there. There is not a single Russian 

company up there. And the air defense 

forces of Kazakhstan are currently in 

the process of installing American-made 

systems. Whose interests is all this serv-

ing? Kazakhstan does not behave like 

Belorussia. Its actions pose a threat to 

the invulnerability of Russia’s missile 

defense. There is no secret, but you keep 

quiet. How can you pull Kazakhstan 

close? They pursue an independent 

policy and position themselves as a re-

gional leader». 

How are we supposed to figure 

out what’s true and what he made up? 

And what is the explanation for those 

contradictory assessments concerning 

Kazakhstan?

There is a wise folk saying: exis-

tence influences the consciousness. 

Why was Alexander Lukashenko being 

very much dissatisfied with Kazakh-

stan in 2007, and why has he been 

quite satisfied with our country re-

cently? The answer is likely to be the 

simplest thing. Before the advent of 

the Customs Union in 2010, Kazakh-

stan’s imports from Belorussia were 

quite small. The situation has changed 

substantially over the last decade. With 

the advent of that union, imports to 

Kazakhstan from Belorussia began to 

sharply increase, whereas exports from 

here to there have been remaining 

practically unaffected by the change. 

Here’s what it looks like. The emer-

gence of the Customs Union did not 

greatly change the position of Russia 

and Belorussia in the export structure 

of Kazakhstan, but rather strongly 

influenced the structure of imports to 

our country.

In 2018, the trade turnover be-

tween Kazakhstan and Belorussia 

amounted to US$896 million, and in 

2019 it continued to grow, increasing 

by 9.2% compared with the previ-

ous year. So what does it mean? Not 

something to be proud of. Kazakhstan 

exported over US$154.9 million’s 

worth of goods in 2019 to Belorussia, 

which is 38% more than in 2018. At 

the same time, imports to Kazakhstan 

from Belorussia increased by 5.1% 

reaching US$823.5 million. In this 

case, our country recorded a trade 

deficit of US$668.6 million. No com-

ments are needed here, as the figures 

speak for themselves: with the advent 

of the Customs Union, Kazakhstan 

opened its market very widely to the 

Belorussian goods and services and is 

expected to go even further in that di-

rection. This is the kind of Kazakhstan 

that Belorussia needs most.

A general presumption prevalent 

among economists and policy mak-

ers is that the so-called Belorussian 

miracle occurred due to integration 

with Russia. That does seem to be 

the case. The model of the Belorus-

sian miracle, allowing Lukashenko 

to fulfill his social contract with Be-

lorussians was built with dependence 

on the Russian market, subsidies and 

credits. Yet it should also be said the 

Republic of Kazakhstan too did what 

it could to contribute to that end. But 

this is something he does not like to 

talk about.
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 ҘҰПТАРЛЫҘ ІС!

Аналарға 
құрмет көрсетілді
«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы 
Алматы қаласы филиалының 
Алатау аудандық фронт-
офисі соңғы екі айда 3,5 мыңға 
жуық �тініш қабылдаған. Бұл 
туралы филиал директоры 
Данияр Қырықбаев �зінің 
фейсбук парақшасында 
жазды.

АЙНҰР БАҚД	УЛЕТҚЫЗЫ

Алматы қаласының Ха-

лыққа қызмет к4рсету бойын-

ша №1 Алатау аудандық б4лімі 

карантин кезінде клиенттерді 

дүйсенбі мен сенбі аралығында 

сағат 9.00-ден 16.00-ге дейін 

қабылдайды. 

Осы қиын кезеңде б4лім 

күніне 15-20-дан астам элек-

трон дық 4тініштерді қа был-

дап,  4ңдеуде.  Сондай-ақ, 

алдын ала жазылу бойынша 

фронт-офисте  де азаматтарды 

қабылдау жүргізіледі.

Б4лім карантин кезіндегі 

соңғы екі айда 3,5 мыңға жуық 

4 т і н і ш  қ а б ы л д а п т ы .  А т а п 

айтқанда,  «Жүктілік пен боса-

нуға байланысты табы сынан 

ай рылған жағдайда т4ленетін 

әлеуметтік т4лем» бойынша – 

1000 4тініш, «Бала туғанда және 

бала күтімі бойынша жәрдемақы 

тағайындау» қызметі бойынша 

– 1013 4тініш, «Баланың тууын 

тіркеу, оның ішінде азаматтық 

хал актілері жазбаларына 4зге-

рістер, толықтырулар мен түзе-

тулер енгізу» бойынша –  1150 

4тініш қабылдаған. 

Жуырда б4лім қызмет-

кер лері болашақ аналар мен 

Алатау ауданының кейбір 

ата-аналарын сәбилерінің 

дүниеге келуімен құттықтады. 

Салтанатты түрде Туу туралы 

куәліктер табыс етілді.

«Аюсай визит орталығы»
жобасына мониторинг жүргізілді

  ТАЛҘЫ

Ұлттық саябақ жанындағы 
қоғамдық кеңес Іле Алатауы ұлттық 
саябағында экотуризмді тұрақты 
дамыту жұмыстарының барысын 
тексерді. 

САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН

– Біз сіздерді соңғы кезде суі-

міз  ден соң атқарылған жұмыс-

тармен таныстырғымыз келеді. 

Ұлттық саябақтарды дамыту 

қ о р ы н ы ң  а т қ а р у ш ы  д и р е к -

торы Сергей Спицынмен авто-

тұрақ, спорт алаңшасы орна-

тылды. Сондай-ақ алғаш қоғам-

дық әжетхана құрастырылып 

ж а т ы р .  Б а р ш а  к о н с т р у к ц и я , 

сондай-ақ визит орталықтың 4зі 

геошуруптармен жүзеге асуда. 

Біз 4з жұмыстарымызда бетон 

қолдан баймыз, шұңқыр қазбай-

мыз. Мына 4здеріңіз к4ріп тұрған 

жырада келесі  аптада қоғам-

дық әжетханаға арналған тазарту 

жүйесін орналастыру үшін алаңша 

дайындауды бастаймыз. Ол – 5 

ер, 5 әйел адамға және қозғалы сы 

шектелген екі келушіге есеп тел ген. 

Қоғамдық әжетхананы қыр күйек 

айының соңына дейін аяқтауды 

к4здеп отырмыз, – деді «Туранга 

групп» компаниясының директоры 

Александр Гужавин.

Компания бұл аумақты 4здеріне 

дейінгі жалдағандардан қалған 

бұзылған бетон құрылымдарды 

алып тастауды жоспарлап отыр. 

Олардың орнында қоғамдық к4лік 

аялдамасы пайда болады. Қоғамдық 

кеңес мүшелері сарқынды суларды 

дамуын бақылау қызықты болмақ. 

Оның үстіне, тауда тұрақты болып 

тұратын  Алматы қаласының тұр-

ғыны ретінде, бұл жоба қандай 

4згеріс әкелетінін к4ргім келеді», – 

деп түйіндеді Расул Рысмамбетов.

Ұлттық саябақ жанындағы қо-

ғам дық кеңеске құрамына: турис-

тік ұйымдар 4кілдері, ғалым дар, 

спортшылар, кәсіпкер  лер, эко-

белсенділер, қоғам қайрат керлері 

бар 19 адам енген.  

Жоба аясында 155 шақырым 

жаяу соқпақ салу мен абаттандыру 

к4зделіп отыр. Сондай-ақ, келу-

шілер ұлттық саябақ туралы ақ-

парат алатын 7 визит орталық ор-

нату қарастырылған. Келешекте 

этноауыл, кемпинг, шатыр лагерь, 

10-15 орындық глэмпинг (тау 

баспанасы) және бір караванинг 

(автоүймен саяхат жасайтындарға 

арнап жабдықталған тұрақ) пайда 

болмақ.

тазарту жүйесі жайлы егжей-тег-

жейлі айтып беруді сұрады.

Ұлттық саябақтарды дамыту 

қорының атқарушы директоры 

Сергей Спицын бұл жүйенің қалай 

жұмыс жасайтынын баяндады.   

– Бұл процестің мәні – сар-

қын ды сулар терең биология лық 

та зартудан және бұған қо сымша 

уль тра күлгін залалсыз дан дырудан 

4тетіндігінде. Серти фикацияланған 

бактериялар барша органиканы 

«жеп қойып», тұнған лайды ғана 

қалдырады. Су, оны техникалық 

қажетке қол  да нуға жарамды күйге 

дейін та зарып қалады. Бәлки, ке-

лешекте тазартылған суды екінші 

циклде шаю мақсатында қолдану 

мәселе сін қарастырып қалармыз, – 

деді С.Спицын. 

Сондай-ақ, мониторинг бары-

сында Ұлттық саябақ жанын дағы 

қоғамдық кеңес Аюсай визит орта-

лы ғының құрастырылу саты  ла-

рымен танысты және «Тамыр» 

табиғат аясында болу мекте бінде 

болды. 

Бұған қоса, «Туранга групп» 

командасы таяу арада «Тамыр» 

табиғат аясында болу мектебімен 

бірге екі жаңа соқпақты қалыптас-

тыруды жоспарлап отыр. «Жас 

кайың» деп аталған бірінші соқ-

пақта ата-аналар балаларымен 

бірге, сондай-ақ егде адамдар жүре 

алады. Екінші соқпақ қимыл-

қозғалысы шектелген жандар үшін 

арнайы құрылады. Келешекте жүріс 

мүмкіндігі арттырылған мүгедек 

арбалар алу ойластырылатын 

болады.

Алматы экология департамен-

тінің басшысы Қонысбек Бай-

динов: «Экотуризмді дамыту жо-

басы 4те қажет. 	сіре се, 4ске-

лең ұрпақ үшін керек. Балалар-

ды экологиялық мәдениет ке жас-

тайынан баулу, қорша ған орта ның 

құн дылығын ұқтыру керек», – деп 

жобаға қолдау білдірді.

Жобаның басты берерінің бірі 

– таудағы «жабайы» миграцияны 

4згерту талпынысы екенін атап 

4ткен Ұлттық саябақ жанын да-

ғы қоғамдық кеңес мүшесі Расул 

Рысмамбетов те жобаға қатысты 

қолдау пікірін білдірді.

«Мен қоғамдық кеңеске, аталған 

жүйенің тиімділігі қызықтырға-

сын, бұл жоба келешекте қандай 

сомаға жүзеге асып, қандай табыс 

әкелерін білгім келгесін кірдім. 

Себебі, Қазақстанда бір емес, он 

үш ұлттық саябақ бар. Сондықтан 

экобизнестің жеке жоба үлгісінде 

Карантин кезінде күй зеліске
түспеу үшін не істеуге болады?

 COVID-19: ПСИХОЛОГИЯЛЫҘ КӨМЕК

мүмкіндіктері шектеулі адамдарға; 

COVID-19-бен күресте белсенді 

атсалысып жүрген медицина 

қызметкерлеріне; оқшаулануда 

отырған адамдарға; қарт адамдарға 

бағытталған. 

Арнайы 58 маман бүкіл елдегі 

100-ден астам психологтардың, 

психотерапевтер мен психиатр-

л а р д ы ң  а р а с ы н а н  і р і к т е л і п 

алынды. 

«Біз барлық ата-аналар мен 

балаларға егер қандай да бір 

сұрақтар мен мәселелер туындаған 

жағдайда еркін және анонимді 

түрде психологиялық к4мек пен 

қолдау алу үшін осы веб-сайтқа 

кіруді ұсынамыз. Бұл сайттан сіз 

күйзеліс пен алаңдаушылықты 

жеңілдету, 4зіңіздің к4ңіл күйіңізді 

жақсарту үшін және балаңызбен 

қалай с4йлесуге байланысты пай-

далы әрі қарапайым кеңестерді 

таба аласыз», – деп б4лісті жастар 

мен жас4спірімдерді дамыту ж4-

ніндегі бағдарлама үйлестірушісі 

Айгүл Кадирова. – Егер қандай-

да бір себептермен веб-сайтқа 

кіру мүмкін болмаса, ата-аналар 

мен жас4спірімдер әрдайым мек-

теп психологымен байланыса 

алады немесе Денсаулық сақтау 

министрлігінің 1406 жедел желісіне 

ЮНИСЕФ қазақстандықтарға 
COVID-19 пандемиясы кезінде 
жедел психологиялық к�мек 
алуға қолдау к�рсетуде. Соңғы 
үш айда 276 адам жедел онлайн 
психологиялық к�мекті алды,  
және 5000-нан астам мектеп 
психологтары мен психикалық 
денсаулықты сақтау аясындағы 
мамандар арнайы оқудан �тті.

НҰРЛАН ҚҰМАР

COVID-19 пандемиясы мил-

лион даған балалар мен олар-

д ы ң  о т б а с ы л а р ы н ы ң  4 м і р і н 

түбегейлі 4згертіп, халықтың маза-

сыздығын, күйзелісі мен сенім-

сіз дігін арттырды. Қазақстан Рес-

публикасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің Республикалық 

психикалық денсаулық ғылыми-

практикалық орталығы (РПДҒПО) 

ЮНИСЕФ-пен бірлесіп, Citi қайы-

рымдылық қорының қаржылық 

қолдауымен COVID-19 індеті 

уақытында жергілікті халыққа 

ақпарат беретін, психология-

лық к4мек пен қолдауға байла-

нысты қажеттіліктерді қанағаттан-

дыратын жеке онлайн-кеңес 

беретін, платформа ретінде қыз-

мет жасайтын арнайы сайтты 

(https://covid-19.mentalcenter.kz) 

ашты. Онлайн-кеңестерден б4лек, 

психологтардың кәсіби әлеуетін 

арттыру мен дамыту мақсатында 

арнайы білім беру бағдарламасын 

іске қосты.

«Бұл теңдесі жоқ уақытта, ба-

лалар мен олардың отбасылары-

ның 4міріне коронавирустың 

таралуы үлкен әсер еткен уа қытта, 

психологиялық қолдау ка ран-

тин мен оқшаулау кезіндегі пси-

хикалық денсаулықты сақтауда 

шешуші р4лді атқаруда», – деді 

Қ а з а қ с т а н д а ғ ы  Ю Н И С Е Ф -

тің 4кілі Артур ван Дизен. – 

Осы бастамалар мен барлық 

серіктестердің бірлесуінің арқа-

сында біз 276-дан астам жеке 

онлайн-сессияларды ұйымдас-

тыра алдық. Онлайн консуль-

тациялар қашықтықтан психоло-

гиялық қолдау бойынша кәсіби 

дағдыларды дамытумен қатар 

жүруде. Бүгінгі күні балалар мен 

жас4спірімдерге, отбасыларға, 

COVID-19-бен күреске белсенді 

қатысқан денсаулық сақтау ма-

ман дарына және жақындарынан 

айырылған адамдарға психикалық 

қолдау мен психикалық денсау-

лықты нығайту бойынша психо-

лог тардың әлеуетін күшейту үшін 

50-ден астам сессия 4ткізілді. 

Біз осындай қолдауды кеңейтіп, 

одан да к4п мұқтаж отбасыларды 

қамтуға тырысамыз».

2020 жылдың к4ктемінде іске 

қосылған сайтта барлық ақпа-

раттық және кеңес беру қыз-

меттері қазақ және орыс тілде-

р і н д е  ж ү р г і з і л у д е .  С а й т т ы ң 

ішінен күйзелісті басқару және 

4зіне-4зі к4мек к4рсету әдістері 

бойынша практикалық ұсыныстар 

мен кеңестерді табуға болады. 

Сайттағы ұсыныстар мен ақпарат 

келесі мақсатты топтарға: балалар 

мен жас4спірімдер,  сондай-

а қ  о л а р д ы ң  о т б а с ы л а р ы н а ; 

немесе «150» сенім телефонына 

қоңырау шала алады (WhatsApp 

+77081060810 немесе веб-сайте 

www.telefon150.kz арқылы). Ең 

бастысы – мойымау, 4зіңізге және 

балаңызға к4мектесуге талпыну».  

Жақында Білім және ғылым 

министрлігі (БҒМ), РПДҒПО 

және ЮНИСЕФ-тің бірлескен 

жоспарына сәйкес іс жүргізу мен 

қадағалау бойынша кеңес беру 

қызметтерін ұсынатын мектеп 

психологтары үшін жаңа сайт 

ашылды. Жоспар еліміздің он 

жеті аймағындағы мектеп психо-

лог тары үшін онлайн-тренинг-

терді қамтыды. Онлайн оқыту 

бағдарламасы АҚШ ха лық ара-

лық даму агенттігінің (USAID) 

қаржылық қолдауымен ұйым-

дастырылды. Мамандарға ар-

налған практикалық кеңестер 

мен жаттығуларды қамтитын 

үш оқу құралы қазақ және орыс 

тілінде жарық к4рді. Бүгінгі күні 

мектептер мен колледждердің 

психологтары үшін 49 онлайн 

семинар 4ткізіліп, оған 7 960 адам 

қатысты.

Вебинарларға қатысушылар 

қазақ және орыс тілдеріндегі 

презентациялардың жеңіл түрде 

берілуін, материалдардың 4зек-

тілігі мен уақытылығын, соны мен 

қатар тренерлердің жоғары дең-

гейін айрықша бағалады.

«Алматы облысының барлық 

психологтарының атынан мен 

осы вебинарларды ұйымдас-

тырушыларға үлкен алғысымды 

айтқым келеді. Осы ақпаратты 

біз күнделікті 4мірімізде және 

жұмысымызда қолдана аламыз, 

4йткені оқытушылар осы жаңа 

білім мен дағдыларды 4те тиімді, 

әрі жинақы етіп бере алды», – 

деді Алматы облысы бойынша 

педагогикалық психологтардың 

үйлестірушісі Динара Жардем-

бекқызы.

 БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Ұлттық музей – 
ұлттық құндылықтардың 
жаршысы 

Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік орталық 
музейі жыл сайын музей 
қорындағы құндылықтарды 
дәріптеу бағытында 
танымдық-мәдени білім беру 
бағдарламаларын жүйелі 
түрде музей к�рермендеріне 
ұсынып келеді. Елдегі қазіргі 
жағдайға  байланысты 
орталық музей �з жұмысын 
белсенді түрде онлайн режимде 
жалғастырып отыр. Бұған дәлел, 
к�рермендерге «Байланыс және 
телекоммуникация құралдары» 
атты мәдени-білім беру онлайн-
жобасы ұсынылмақ. 

АЙЖАН ЖАСБАТЫРҚЫЗЫ

Жоба аясында оқу орында-

рының оқушылары үшін әртүр-

лі байланыс құралдары мен 

телекоммуникацияларды дамы-

туға арналған: «Жазу-комму-

ника ция құралы»,  «Радио», 

«Пошта. Телеграф», «Теледидар», 

«Патефондар. Магнитофондар», 

«Телефондар», «Компьютер. 

Ғаламтор» тақырыптарында 

онлайн музейлік сабақтарды 

ұсынады. 

Орталық музей мамандары 

дайындаған музей сабақтары 

студенттерді ақпарат беру проце-

сінде маңызды р4л атқарған ал-

ғаш қы жазу машинкаларының 

үлгілері, телефон және телеграф 

құрылғылары, телеқабылда ғыш-

тар мен радио аппараттардың 

сирек кездесетін үлгілерімен та-

ныс тырады. 

Ұсынылған музей экспонат-

та ры ның коллекциясы ерекше 

әрі сан алуан. Жазу тарихы бой-

ынша музейлік сабақ ерекше 

қызығушылық тудырады. Мұнда 

ақпарат алмасудың ежелгі тәсіл-

дері – вампумдар, кипу, пикто-

граммалар, петроглифтер, иеро-

глифтер туралы айтылады. Соны-

мен қатар, Қазақстанның ғылым, 

білім және мәдениет қайрат -

кер лерінің жеке кешен дерін дегі 

музейлік заттар негі зін де қауыр-

сын қаламнан бастап шарикті 

қалам мен жазу машин каларына 

дейінгі  жазу құрал дарының 

алуан түрлерімен танысты ра-

ды. Олар  дың ара сында 1933 

жылы Германияда шығарылған 

«Mercedes» меха ни калық жазу 

ма шин  касы және профессор, 

орнитолог А.Ковшарь дің жеке 

кеше ніндегі ҚазКСР Қызыл 

Кітабының қолжазбасы терілген 

«Оптима» жазу машинкасы ерек-

ше назар аударады. Сондай-

ақ, 4з кезе ңінде сымды пошта 

байла ны сының бір түрі ретінде 

кең таралған Морзе телеграф 

аппа раттары, телетайп және 

тағы басқалары қызығушылық 

тудыратыны анық.  


