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– Жұмабек Қахарұлы, бұған дейін «Ел ырысы» коммуналдық базары 
бірнеше мәрте саттыққа шығарылғанымен, қалталы азаматтар тарапынан 
оны сатып алуға құштарлық байқалмады. Ол да түсінікті. Орталықтан 
қашық, �нім бағасы қолжетімсіз, жалдық ақысы қымбат болғандықтан, 
мұнда �нім сатушылардың да, тұтынушылардың қарасы қалың болмады. 
Ж�ндеу к�рмеген жадау павильондары, күн жауса, ауласы ми батпаққа ай-
налатын  сұрық сыздау, қомақты инвестицияны қажет ететін сауда орнының 
«бағын ашу» оңай емес. Бірақ сондай жағ дайын күнделікті тірлікте к�ре 
тұрып, сенімгерлік басқаруға алуы ңызға не түрткі болды?

– �у баста «Ел ырысы» базары ауыл шаруашылығы �німдерін делдал-

сыз т�мен бағаға сатып алу үшін ашылған болатын. 
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 ҘАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ  ТУҒАН ЖЕР

МӘДЕНИЕТ

сы үшін �нім сапасы – жетекші 

позицияны ұстап тұратын 

және нығайтатын құнды актив. 

Негізгі �ндірісі Жамбыл об-

лысында шоғырланған іргелі 

кәсіпорын фосфат шикізатын 

толық �ңдеп, соңғы �німді 

тұтынушыларға �з теміржол-

к�лік кешені арқылы ж�нелтеді. 

Қазфосфат бүгінде алты мыңнан 

астам адамды жұмыспен қамтып 

отыр. Персоналдардың жоға  ры 

кәсіби біліктілігі, �нім сапа-

сына және ұйымдастырылған 

жет кізілім қызметіне баса на-

зар аударылған дұрыс стра-

тегия, сондай-ақ �ндірістің 

�су  қарқыны компанияны 

ең перспективалы �ндіріс 

орындарының біріне айнал-

дырды.

Еңбек �німділігін артты-

ру дың негізгі факторлары – 

�ндірісті жаңарту мен қайта 

құру, техника лық қайта жарақ-

тандыру және қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру екендігі 

айқын. Сондық тан кейінгі 

жылдары кәсіпорында қолда-

ныстағы нысандарды қайта құру 

және жаңарту жұмыстары жүр-

гізілді. 

«Қазфосфат» ЖШС – ТМД 

мен Еуропа елдері аумағында 

сары фосфор �ндіретін және 

�з  �німдерін АҚШ, Еуро-

па,  Қытай,  Үндістан және 

ТМД елдерінің нарық тары-

на белсенді түрде шығаратын 

жалғыз кәсіпорын. Ол фосфор 

 �ЛЕМДІК �ОР НАРЫ�Ы

АКЦИЯЛАР

Risers Last % 1D % 1M

CCBN
07.10.20 13:01

223,51 +2,53 -2,03

GB_KZMS
07.10.20 13:00

2 844,99 +1,33 -5,52

KZAP
07.10.20 13:01

6 153,00 +1,20 -1,11

KZTK
07.10.20 12:52

24 955,00 +1,03 -4,02

KCEL
07.10.20 12:51

2 611,00 +0,77 +3,49

KASE Индексі 
07.10.20 12:59

2 422,59 +0,80 -1,59

АҚША НАРЫҒЫ

Symbol Last % 1D % 1M

MM Index
06.10.20 18:20

9,19 -0,06 +1,37

TONIA
07.10.20 12:51

9,48 +0,29 +1,66

SWAP-1D (USD)
07.10.20 12:56

9,80 -0,97 +1,80

TWINA
06.10.20 16:53

8,69 -0,49 -0,31

SWAP-2D (USD)
06.10.20 17:05

8,00 -1,82 -0,06

KazPrime-3M (KZT)
22.09.20 11:33

10,50 0 0

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР

Deals Yield DTM

MFOKb1
07.10.20

19.00 –

ATFBe7
07.10.20

0.00 –

BRKZe10
06.10.20

8.95 –

EUBNb13
06.10.20

13.00 – –

KSYSb1
06.10.20

16.00 –

BTASe16
06.10.20

0.00 –

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

Deals Yield DTM

MUM108_0011
02.10.20

10.50 –

MUM168_0003
02.10.20

10.00  

NTK028_2673
01.10.20

8.78 –

MUM180_0001
29.09.20

10.00 –

MUM180_0014
29.09.20

10.00  

MUM108_0013
29.09.20

8.82 –

 �АЗА�СТАН �ОР НАРЫ�Ы

16+

Индекстер

KASE 2 403.32      -0.46% 

FTSE 100 5949.94        0.12% 

CAC 40 4895.46        0.48% 

S&P 500 3360.95      -1.34% 

Dow Jones 27772.76      -0.40% 

Nikkei 225 23433.73        0.52% 

DAX 12906.02        0.61% 

SSE Comp 3218.05      -0.20% 

07 Қазан 2020

Тауарлар

Мұнай 42.65        3.29% 

Алтын 1 909.60        0.34% 

Платина 888.00      -0.34% 

Палладий 2 354.00        1.82% 

Никель 14 423.00      -0.61% 

Алюминий 1 770.50      -0.53% 

Күміс 23.92        0.21% 

07 Қазан 2020

Валюта нарықтары

USDKZT 429.46      -0.31% 

EURKZT 505.82      -0.11% 

USDRUB 78.4490        0.00% 

USDUAH 28.3600      -0.11% 

USDBYN 2.6224        0.06% 

EURUSD 1.1740        0.05% 

GBPUSD 1,2899        0.17% 

07 Қазан 2020

ІНДЕТТІҢ ЕҢБЕК 
НАРЫҒЫНА ӘСЕРІ

 COVID-19

Тоқыма 
бұйымдарын 
шығару 
артқан

- бет6 ҚАРЖЫ- бет3

Игі істердің 
ордасына 
айналған
оқу орны

«Өркениетті  базар жасау – 
азаматтығыма сын»

Бірегей өнеркәсіп буыны

Қытайда еңбек нарығы сенімді 

түрде қалпына келуде. Соңғы 

мәліметтерге сәйкес, жұмыс-

сыздық деңгейі  наурыздағы 

5,9%-ға қарағанда 5,7%-ға дейін 

т�мендеген. Локдаун жағдайынан 

тезірек шығу арқасында билік 

2,3 млн жаңа жұмыс орындарын 

құруға қол жеткізген. 

«Қытайда биыл жұмыспен 

қам туды қалпына келтіруге және 

халық дәулеттілігінің базалық 

дең гейін қамтамасыз етуге басым 

бағытта к�ңіл б�лінеді. Қалалар 

мен поселкелерде 9 млн-нан 

астам жаңа жұмыс орындарын 

құруға, сондай-ақ шамамен 6% 

деңгейіндегі, ішінара тексеру-

ге есептелген, жұмыссыздық 

деңгейін ұстап қалуға ұмтыла оты-

рып, басым к�ңіл б�лінетін бо-

лады», – деп атап к�рсетілген 

үкі меттің шілде айындағы баянда-

масында (Инфографика). 

ҚР Еңбек және әлеуметтік 

қорғау министрі Біржан Нұрым-

бетов тың айтуынша, індет кезінде 

тіркелген жұмыссыздар саны 8 

есе – ақпандағы 26,9 мыңнан 

тамыздағы 219  мыңға  дейін 

�скен. Осы ретте, Статис тика 

комитетінің мәліметтеріне сәйкес, 

жұмыссыздардың саны ең жоғары 

шегіне – 442,6 мыңға жеткен. 

Еңбек ресурстары орталығының 

цифрлары �згешелеу: сәуірде  

жұмыссыздар саны 4,2 млн-ды 

құраса, мамырда олардың саны 1,1 

млн-ға дейін, ал маусымда – 735 

млн-ға жуық адам болған. 

Сарапшылардың пайымдауын-

ша, егер ресми жұмыссыздар мен 

ұйымдар уақытша жұмыстарын 

тоқтатқандар санын қосып есептер 

болса, нақтырақ к�рініс құрауға 

болады. Мысалы, экономист Ол-

жас Т�леуов 822 мың адамды есеп-

теп шығарған – онда жұмыссыздық 

деңгейі, ресми мәліметтер к�рсет-

кендей 5%-ды емес, барлығы 

9,5%-ды айшықтайды. Бұл цифр-

лар мейлінше нақты к�рінеді, 

жұмыссыздықтың ресми деңгейі 

пандемия кезінде бар-жоғы 0,2%-

ға ғана �скен, ал бұның нақты 

жағдайға сәйкестігі к�ңілге дү-

дәмал ұялатады.

Шілде айының басында 
Халықаралық еңбек 
ұйымының (ХЕҰ) жаңа 
есептеме-баяндамасы 
жарияланды. Сарапшылар 
�здерінің пайымдауларында 
бұл індеттің жағымсыз 
әсері тіпті болжанғаннан да 
айтарлықтай к�п екенін атап 
к�рсетеді. Шолуымызда әлем 
бойынша және Қазақстанда 
індет лаңының нақ осы еңбек 
нарығына қаншалықты әсер 
еткені туралы әңгімелемекпіз. 

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ

ХЕҰ мәліметтері бойынша, 

екінші тоқсанда әлемде жұмыс 

сағаттары 14%-ға қысқарған, 

бұл 400 млн жұмыс орнын 

жоғалтумен пара-пар екен. 

Баян дама авторлары оқиғалар 

�рбуі мүмкін екі сценарийді 

ұсынады. Оптимистік болжам: 

үшінші тоқсанда жоғалтулар 

тағы 34 млн жұмыс орын-

дарын құрайды, ал жұмыс 

сағаттары 1,2%-ға қысқармақ. 

Пессимистігі: жұмыс сағат-

тарын жоғалту 11,9%-ға жетеді, 

бұл 340 млн жұмыс орнын 

қысқартуға тең екен. 

М а м ы р д а  А Қ Ш - т а ғ ы 

жұмыссыздық к�рсеткіштері 

рекордтық мәндерді құрап,  

1 3 , 3 % - ғ а  д е й і н  ж е т і п т і . 

Мұндай сандар соңғы рет 

1982 жылы, жұмыссыздық 

деңгейі 10,8%-ға жеткенде, 

соншалықты таңқаларлықтай 

б о л ғ а н  е к е н .  М а м ы р д а н 

кейінгі екі айда АҚШ-тағы 

қайта жұмысқа алу қарқыны 

қалпына түсе бастаған, �йткені 

компаниялар жұмыстарын 

қайта орнықтырған да, ал 

тұтынушылар – дүкендер мен 

мейрамханаларға қайтып ора-

ла бастаған. Бұл ретте, Oxford 

Economics компаниясының 

ақпараттары бойынша, бір 

сағаттағы орташа табыс 0,5%-

ға қысқарған. 

�німдерінің – сары фосфордың, 

натрий триполифосфатының, 

минералды тыңайтқыштардың, 

жемдік фосфаттардың, күкірт 

қышқылының және басқа к�п-

теген �німдерінің 20 түрінің 

негізгі �ндірушісі. Фосфор �нер-

кәсібінің бетке ұстар компания-

ҚОҒАМ

Жұмабек ЖАПБАРҚҰЛОВ, 
кәсіпкер, Орал қаласындағы «Ел ырысы» ауыл 
шаруашылығы тауарларының көтерме-бөлшек 
сауда базары» ЖШС-ның құрылтайшысы: 

Қазфосфат – құрылған кезінен бастап қызметтің басым бағытын 
айқындап, жоғары технологиялы, сапалы тауарлар �ндіруді, бәсекеге 
қабілетті �німмен әлемдік нарыққа шығуды, фосфор �неркәсібін жандан-
дыру мен дамытуды мақсат тұтқан айрықша �ндіріс ошағы. Кәсіпорын 
�німдері енді «Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасы аясында 
ұлғая түспек. 

БОТАГNЗ �БДІРЕЙҚЫЗЫ
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ

АПТА ТЫНЫСЫ

 Ұлы Абайдың 175 жылдығы

Кемел келешек кепілі

Парламент Сенатының 
т�рағасы Мәулен 8шімбаев 
Елбасының «Абай аманаты» 
атты мақаласына орай пікір 
білдірді.

«Елбасының «Абай амана-

ты» атты мақаласын бір дем-

мен оқып шықтым. Туын-

ды Тұңғыш Президентіміздің 

Абайды алғаш таныған кезінен 

басталып, ұлы ой шылдың �сиет 

с�здерімен �рілген. Мақаланы 

оқу арқылы Елбасы �міріне, 

оның ішінде  ел  басқару-

дағы іс-әрекетіне ақынның 

ғ и б р а т т а р ы  қ а н ш а л ы қ т ы 

әсер еткенін бұрынғыдан 

да жақынырақ білдік деу-

ге болады. Шын мәнінде, 

Нұрсұлтан �бішұлы ның әр 

игі бастамасы даныш панның 

�негесіне табан тірейді. Оған 

Елбасының Қазақстан халқы 

Ассамблеясын құру туралы 

шешімі Абайдың «Адамзаттың 

бәрін сүй бауырым деп...» 

деген қағидасымен үндесуі 

айқын дәлел», – деп жаз-

ды Сенат спикері Facebook 

парақшасында.

« Н ұ р с ұ л т а н  � б і ш ұ л ы 

ғұламаның 150 жылдық мерей-

тойын халықаралық деңгейде 

атап �тудің елдік, егемен-

дік тұрғысынан қан шалық 

маңызды болғанын да назар-

дан тыс қалдырмай, сол кездегі 

бірқатар есте ліктерге тоқталып 

�ткен. Оқып отырып, Абай-

дай дара тұлғаның мерейтойы 

той тойлау үшін емес, ой ойлау 

үшін қажет деген қағиданың 

дұрыстығына одан әрі к�з 

жеткізе түсесің. Біз осы үрдісті 

лайықты жалғастыруымыз 

қажет. Яғни, Абайдың ақыл 

дариясы ұлтымыздың бүгін  гі 

буыны үшін де және бола шақ 

ұрпақ үшін де айнымас бағыт-

бағдарға, �мірлік шам    шыраққа 

айналуы керек. Бұл – кемел 

келешектің бір ден бір кепілі», 

– деді Сенат т�рағасы.

 Өңірлік даму 

Кәсіпорындарға 
қолдау көрсетілуде

Түркістан облысы әкімінің 
орынбасары Мейіржан 
Мырзалиев «Қазатом�неркәсіп» 
ұлттық компаниясына қарасты 
еншілес кәсіпорындардың 
басшыларымен кездесті. 
Басқосуда �ндіріс к�лемін 
ұлғайту мен жұмыс орындарын 
сақтау мәселелері талқыланды.

Кездесуде сонымен қатар 

экспорт к�лемін ұлғайту, 

жергілікті қамту үлесін арттыру 

жайы с�з болды. Айта кетейік, 

«Қазатом�неркәсіпке» қарасты 

еншілес кәсіпорындардың 

�ндірген �нім к�лемі облыстың 

әлеуметтік-экономикалық да-

муында ерекше орын алады. 

Nңірдегі �неркәсіп �німінің 

55%, кен �ндіру мен карьерлерді 

қазу саласында 97,6% және 

металлургия �неркәсібінің 

�ңдеу �неркәсібіндегі 28% 

ү л е с і  о с ы  к о м п а н и я н ы ң 

кәсіпорындарына тиесілі. 

Қ а з і р д е  п а н д е м и я л ы қ 

жағдайға байланысты жыл 

соңына дейін облыста уран 

�ндіру к�лемі 88%-ке дейін 

т�мендеуі күтілуде. Кездесу ба-

рысында аталған жағдайдың 

алдын алу шаралары ортаға 

салынып, жұмыс жоспарла-

ры таныстырылды. Алдағы 

уақытта инвестиция тарту, экс-

порт, жергілікті қамту, �нім 

к�лемдерін ұлғайту және жұмыс 

орындарын кеңейту бойынша 

�зара меморандумға қол қою 

жоспарланып отыр. Бұл шара-

лар ұлттық компаниялардың 

мемлекеттік сатып алула-

рында отандық тауарларды 

қолдануын қамтамасыз ету 

мақсатында ұйымдастырылуда. 

Компанияның биылғы жылғы 

мемлекеттік сатып алу жоспа-

ры 75 млрд теңгені құраған.

 ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ

 Өзекті мәселе

Зейнет жасы төмендей ме?
Қазақстанда ерлер мен 
әйелдердің зейнет жасын 60-
қа дейін т�мендету ұсынылды. 
«Халық коммунистері» 
фракциясының депутаттары 
Қазақстанда ерлер мен 
әйелдердің зейнет жасын 60-қа 
дейін т�мендетуді ұсынды.

«Дүниежүзілік денсаулық 

сақтау ұйымының мәліметі бой-

ынша, COVID-19 вирусының 

�згешелігі – жасы алпыстан 

асқан адамдарды алып кетіп 

жатуында. Адам алпыстан 

кейін қартайып, иммундық ре-

акциясы т�мендейтіндіктен, 

денсаулық жағдайы нашар-

лап, ауру-сырқауы к�бейеді. 

Бұл жағдай вирус жұқтыру 

ықтималдығын арттырып, 

індет жұқтырған жағдайда бұл 

жастағы кісі қайтыс болып та 

кетуі мүмкін», – деді Қазақстан 

коммунистік халық партия-

сы Орталық комитетінің хат-

шысы, Парламенттегі атал-

мыш партия фракциясының 

жетекшісі Айқын Қоңыров 

Мәжілістің жалпы отырысын-

да. 

Оның келтірген мәліметіне 

сәйкес,  Қазақстанда 2020 

жылдың тамыз айынан бері 

110 981 адам қайтыс болған. 

Олардың ішінде жасы алпы-

стан асқандардың саны – 

78 637, яғни 71 пайызы. Күн 

суығандықтан ел ішінде тұмау-

сырқау артып, COVID-19 ви-

русынан �лім-жітім ықти-

малдығы күшейе түседі. 

«Қазақстан халқы үлкенге 

құрмет к�рсете білетін жұрт. 

К о м м у н и с т е р  C O V I D - 1 9 

виру сының екінші толқыны 

келетіні болжанып жатқан 

уақытта, әсіресе егде жастағы 

кіс ілерді  сақтауымыз ке-

рек деп есептейді. Олардың 

оқшаулануына жайлы жағдай 

жасалып, мәселесін реттей 

білуіміз керек. Осыған байла-

нысты «Халық коммунистері» 

фракциясы азаматтарымыздың 

зейнетке шығу жасын қайта 

қарауды ұсынады. 2013 жылы 

әйелдердің зейнет  жасын 

ұзарту бойынша зейнетақы-

лық реформаға қарсы шық-

қан едік.  Республиканың 

түкпір-түкпіріндегі азамат-

т а р ы м ы з д ы ң  ү н і н е  қ ұ л а қ 

аса  отырып,  әйелдер мен 

ер адамдардың зейнет жа-

сын 60-қа дейін т�мендетуді 

ұсынамыз», – деді ол.

Ішкі нарықты отандық азық-түлікпен 
молықтыру, фармацевтикалық 
�неркәсіпті дамыту мәселелері 
кезекті Үкімет отырысында қаралды. 
Баяндалған іс-шараларды түйіндей 
келе, Премьер-министр Асқар Мамин 
маңызды міндеттерді белгіледі.   

БОТАГNЗ �БДІРЕЙҚЫЗЫ

Үкімет басшысы ауыл шар-

уа шылығының барлық қызмет-

кер леріне пандемия жағ дайында 

к�ктемгі егіс және егін жинау жұ-

мыс тарын уақытылы әрі сапалы 

жүргізгені үшін алғыс білдірді. Ауыл 

шаруашылығы техникасы, тұқым 

мен тыңайтқыштар уақытылы дай-

ындалып, бұл к�ктемгі егіс және 

егін жинау жұмыстарын сапалы 

жүргізуге мүмкіндік берді. 

БҰҰ Азық-түлік және ауыл 

шаруашылығы ұйымының (FAO) 

болжамдары бойынша Қазақстан 

АҚШ, Австралия, Бразилия және 

Аргентинамен қатар әлемдік азық-

түлік хабтарының біріне айналу үшін 

үлкен әлеуетке ие. Мемлекет тара-

пынан АNК-ті қолдаудың барлық 

қажетті шаралары к�рсетіледі, суб-

сидиялар беріледі, жеңілдікпен не-

сие беру және салық преференция-

лары к�зделген.

Ағымдағы жылдың 8 айында 

қабылданған шаралардың нәти-

ж е с і н д е  а з ы қ - т ү л і к  � н і м д е р і 

�ндіріс інің  нег ізг і  капиталы -

н а  с а л ы н ғ а н  и н в е с т и ц и я л а р 

�ткен жылдың сәйкес кезеңімен 

салыстырғанда 25,4%-ке – 54,7 млрд 

теңгеге дейін ұлғайған. Қазақстан 

ішкі �ндіріс есебінен тұтынылатын 

29 негізгі азық-түлік тауарларының 

23-ін – жеміс-к�к�ніс, жарма, ұн, 

ет �німдері және басқа да �німдерін 

қамтамасыз етеді. Сонымен бірге 

алма, балық, шұжық �німдері, 

ірімшік және сүзбе, қант және құс 

еті бойынша �ндірісті ұлғайту үшін 

2024 жылға қарай жаңа құс фабри-

каларын, ет комбинаттарын, сүт, 

қант зауыттарын ашу және алма 

бақтарының алаңдарын ұлғайту 

жоспарланған. Құрылатын Ұлттық 

тауар �ткізу жүйесі �ндірілетін 

ауыл шаруашылығы �німін сақтау 

жағдайларын жақсартуға, оның 

�ндірісі мен маусымаралық кезең-

де нарықтағы к�лемін ұлғайтуға, 

с о н д а й - а қ  э к с п о р т т ы  е д ә у і р 

арттыруға жол ашады. Ауыл шаруа-

шылығы министрліг і  ұсынған 

Нарықты отандық азық-түлік тау-

арларымен молықтыру ж�ніндегі 

2025 жылға дейінгі кешенді жоспарға 

сәйкес 5 трлн-нан астам теңге 

инвестиция тарта отырып, 380 

инвестициялық жоба іске асырыла-

тын болады. 

«Ішкі нарықты отандық азық-

түлікпен молықтыру – Үкіметтің 

стратегиялық міндеті», – деген 

А.Мамин, Ауыл шаруашылығы 

м и н и с т р л і г і н е  б і р  а й  і ш і н д е 

Стратегиялық салалар
кешенді дамиды

Нарықты отандық азық-түлік тау-

арларымен молықтыру ж�ніндегі 

кешенді  жоспарды қабылдау-

ды тапсырды. АШМ-ге эколо-

гия, ұлттық экономика, қаржы 

ми нистр ліктерімен бірлесіп, ішкі 

нарықта жетіспейтін �німдер 

�ндірісін мемлекеттік қолдау және 

ынталандыру шараларын кеңейту 

мәселелерін пысықтау, бұл рет-

те балық шаруашылығы саласын 

дамыту жоспарларын ескеру тап-

сырылды. Nңірлердің әкімдеріне 

АNК-те жоспарланған жобалардың 

іске асырылуын жеке бақылауға 

алу және қажетті  инженерлік 

инфрақұрылымдарды жүргізуді 

қамтамасыз ету, сондай-ақ ин-

весторлармен шикізаттан бастап 

экспортқа дейінгі бүкіл тізбек бой-

ынша барлық мәселелерді пысықтау 

тапсырылды. Сондай-ақ Пре-

мьер-министр қажетті логистика-

ны қамтамасыз ету және отандық 

ауыл шаруашылығы �німдерін ішкі 

және сыртқы нарықтарда �ткізуді 

ілгерілету ж�ніндегі шараларды 

қабылдауды тапсырды.

Биылғы 8 айдың қорытындысы 

бойынша еліміздің фармацевти-

ка �неркәсібіндегі �ндіріс к�лемі 

34,1%-ке – 81,5 млрд теңгеге дейін, 

инвестициялар 5,2%-ке – 4,1 млрд 

теңгеге дейін �сті. Белгілі ком-

пания лардың, соның ішінде ТҰК 

қатысуымен 41 жоба іске асырылды, 

олардың ішінде ең ірі антибиотик-

тер, алколоидтар, антисептиктер 

�ндірісі бар. 5 мыңнан астам жұмыс 

орны ашылды. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымының бағалауы бойынша 

елдің дәрілік қауіпсіздігі меншікті 

фармацевтика �ндірісі  болған 

жағдайда кемінде 30% қамтамасыз 

етіледі, ал Қазақстан 2025 жылға 

қарай �з �ндірісін заттай мәнде 

50%-ке дейін жеткізуді к�здеп отыр. 

Осылайша,  Фармацевтикалық 

және медициналық �неркәсіпті 

дамытудың 2025 жылға дейінгі 

кешенді жоспарына сәйкес 77,8 

млрд теңгеге 30-дан астам жаңа 

і р і  ф а р м а ц е в т и к а л ы қ  � н д і р і с 

іске қосылады. Бұл дәрі-дәрмек 

�ндірісінің к�лемін 2,5 есеге, экс-

портты 3 есеге ұлғайтуға, 2 мыңнан 

астам жоғары білікті мамандарды 

даярлауға және оларға арнап тұрақты 

жұмыс орындарын құруға жол аша-

ды. 

«Фармацевтика �неркәсібі – 

экономиканың �те маңызды сек-

торы және халықтың �мірі мен 

денсаулығы қауіпсіздігінің негізі», 

– деді А. Мамин.

Үкімет басшысы отандық фар-

мацевтика �ндірісі үшін, әсіресе, 

к л и н и к а л ы қ  ж ә н е  к л и н и к а ғ а 

дейінг і  сынақтарды ынталан -

дыру тұрғысынан мемлекеттік 

қолдау шараларын ауқымды түрде 

кеңейтуді тапсырды. Индустрия, 

денсаулық сақтау және сыртқы істер 

министрліктеріне дәрілер �ндірісін 

елімізде жергіліктендіруге Big Pharma 

– Top 50 тізімінен әлемдік фарма-

цевтика �ндірушілерді таргеттеу бой-

ынша ұсыныстар енгізу тапсырылды. 

Денсаулық сақтау министрлігіне 

ұзақмерзімді келісімшарттарды іске 

асыру тетіктерін кеңейту, елдегі 

дәрілік заттардың қажеттілігін 

нақты жоспарлау мен айқындауды 

қамтамасыз ету,  медициналық 

бұйымдар мен дәрі-дәрмектерге 

сынақтар жүргізетін зертханалардың 

материалдық-техникалық база-

сын күшейту, Кешенді жоспар-

ды іске асыруды ескере отырып, 

фармацевтика саласы үшін білікті 

кадрлар даярлау ж�нінде шаралар 

қабылдау міндеттелді. Облыстар мен 

Нұр-Сұлтан, Алматы және Шым-

кент қалаларының әкімдіктеріне 

жергілікті жерлерде дәрі-дәрмектер 

мен медициналық бұйымдарды са-

тып алу кезінде жергілікті қамту бой-

ынша нысаналы индикаторларды 

(KPI) бекіту жүктелді.

ЖОҢҒАР БЕКІНІСІ

Жоңғар бекінісі – Шығыс Қазақстан аумағындағы XVII ғасырдағы бекіністі будда 
монастыры. Негізін 1654 жылы тайшы Абылай қалаған. Монастырь ғылыми ортада 
ежелден белгілі болған. Осыдан 200 жыл бұрын Абылайкитте бума қағаздардың көп болғаны 
соншалық, он атқа тиеп әкету мүмкін болмаған. Өкінішке орай, ол қолжазбалар қазіргі 
күнге дейін сақталмаған.

 ТУҒАН ЖЕР
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ҚОҒАМ

ӘЛЕМДІК АҘПАРАТ

Міндеттемелер 
толық орындалуда

Қазақстан қыркүйек айының қорытындылары 
бойынша, мұнай �ндіруді қысқартуды қарастырған 
ОПЕК+ мәмілелері аясындағы міндеттемелерін 
толық орындады. Бұл туралы www.opec.org 
сайтындағы ақпараттар легінде ҚР Энергетика 
министрлігінің хабарламасына сілтеме жасалған. 

«2020 жылғы қыркүйекте, алдын ала мәлі-

меттер бойынша, конденсатты есептеме гендегі 

орташа тәуліктік мұнай �ндіру тәулігіне 1,349 млн 

баррельді құраған. Министрліктің бағалауына 

сәйкес, Қазақстан ОПЕК+ келісімі бойын-

ша қыркүйектегі міндеттемелерін толықтай 

орындаған», – делінген Қазақстан Энергетика 

министрлігінің мәлімдемесінде, деп жазады 

сайт. 

Айта кету керек, мұнай �ндіруші елдердегі 

мұнайдың �ндірісін қайта қалпына келтіру 

мәселесі – келісімге қатысушылармен компен-

сация мерзімін ағымдағы жылдың аяғына дейін 

созуға шешім қабылданған болатын. 

Қытай бекіре 
экспорттауға бекінген

Қытайлық балық кәсібінің �німдерін шығару-
шылар COVID-19 әсерінен туындаған құлдыраудан 
кейін Қазақстан нарығының әл-ауқатын зерттеуде, 
деп жазады XINHUA агенттігі �з сайтында. Онда: 
«Таяуда Қазақстанға Қорғас (Шыңжаң-Ұйғыр 
автономиялық ауданы, Солтүстік Батыс Қытай) 
құрғақтағы айлағы арқылы тірі бекіренің алғашқы 
топтамасы жеткізілді», делінген.  

Қытайлық компания Қорғас бақылау-

�ткізу пункті (БNП) арқылы �зінің �німдерін 

сату арнасын кеңейту үшін бекіре тұқымдас 

балықты үзіліссіз экспорттауды жоспарлап 

отыр. COVID-19 індеті басталмас бұрын компа-

ния �з бизнесін негізінен Ресей мен Вьетнамда 

жүргізген. Енді, іскер белсенділік біртіндеп 

жандана түскесін, бұл кәсіпорын Қазақстан 

нарқының әл-ауқатын пайдалануды к�здеген. 

Ичан қалалық округінде (Хубэй провинция-

сы, Орталық Қытай) қолдан �сірілген балықтың 

бекіре түрі топтамасының құны 2,4 млн юаньді 

(353,5 мың АҚШ доллары) құрайды. Топтама 

салмағы – 12 тонна. 

ЭЫДҰ салықты 
көтеруді ұсынады   

Экономикалық ынтымақтастық және даму 
ұйымы (ЭЫДҰ) жуырда «Қазақстан салық са-
ясатына талдау» есептемесін жариялады. Онда 
Қазақстандағы салық жүйесі суреттелген және 
оны жақсартуға ұсыныстар берілген.   

Бұл есептеме 2019 жылдың нәтижелері бой-

ынша, яғни Covid-19 індеті жайылғанға дейін 

дайындалған. Алайда, авторлар Қазақстан 

үкіметі індетке байланысты орын алған бюд-

жеттің шығындарын орнына келтіру барысында 

есептеме ұсыныстарын пайдалана алатынына 

сенім білдіреді. 

ЭЫДҰ Қазақстан бюджеті түсімдері тұрғы-

сынан алғандағы ЖТС (жеке табыс салығы) үлесі 

к�ршілес елдермен салыстырғанда қомақ ты 

емес. 2017 жылы Қазақстанның бюд жетінен ЖТС 

8,6% құрапты, ал бұл ЭЫДҰ елдерінің 23,8% ор-

таша к�рсеткіштерінен және осы кезеңдегі ТМД 

бойынша орташа 17% к�рсеткіштен де әлдеқайда 

т�мен. Қырғыз Республикасында, �зербайжан 

мен Ресейде – ЕАЭО бойынша әріптестерде – 

бюджеттегі ЖТС үлесі, Қазақстанға қарағанда, 

жоғарырақ. 

Батыр РАХМЕТУЛЛИН

Бірлік туы – берік қолда
«Бірлігіміз бен ынтымағымыз мығым 
болса, барлық қиындықты жеңіп, 
мақсатымызға жетеміз» – Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Пар-
ламент палаталарының бірлескен оты-
рысында осылай деді.

Президенттің екінші Жолдауы жа-

салатын кез де келіп қалыпты, тағы бір 

жыл зулап �те шығыпты деп баяғыдай 

байыппен баяндай беретін жағдайымыз 

болмай тұр. Nткен жылғы Жолдау 

мен биылғы Жолдаудың арасына бір 

жыл ғана түсіп тұрған жоқ. Бұл екі 

аралыққа тұтас бір дәуір сыйып кет-

кендей де к�рінеді. Тұтас бір дәуір 

сыйып кеткендей демегенде не дейсіз, 

егер осы екі аралықта қазақы қаламға 

�зінен �зі оратыла беретін дүбірлеген 

дүние, зымыраған заман, ұйытқыған 

уақыт сияқты тұрақты тіркестеріңіздің 

�зі ескіріңкіреп қалған болса, егер 

жаһанданудың жанталаса жүйткіген 

желі бір елдің бір қаласындағы ми-

кроскоппен ғана к�рінер микроб-

ты бас-аяғы үш-т�рт айдың ішінде 

бүкіл әлемге толық жеткізіп, түгел 

жайып үлгерген болса, егер эконо-

микасы қуатты дейтін, медицинасы 

мығым дейтін АҚШ-тың �зінде мына 

сұмдық індеттің вирусын алты мил-

лионнан астам адам жұқтырып, оның 

183 мыңының жаны жаһаннамға кетіп 

үлгерген болса, егер биылғы Құрбан 

айт күнінде қасиетті Қағбамыздың 

айналасы құрайыштар қайта құрғалы 

бергі бір жарым мың жылдың ішінде 

алғаш рет тәу етушілерсіз бос қалған 

болса... Осындай жағдай қалыптасты 

әлемде. Адамзат бұрын-соңды бастан 

кешіп к�рмеген жағдай. Жаңа жағдай. 

Сондықтан ел Президенті Қасым-

Жомарт Тоқаевтың биылғы Жолда-

уы «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-

қимыл кезеңі» деп аталды. 

А л т ы н ш ы  ш а қ ы р ы л ы м д а ғ ы 

Пар  ламенттің алтыншы сессиясы 

ашылған бірлескен отырыс залынан 

шығысымен пернетақтаға т�нгенде, 

Президент Жолдауының мәтіні ин-

тернетке де салына қоймаған кезде, 

яғни жылдың басты құжатын к�з алды-

мызда ұстап тұрмаған шақта, Қасым-

Жомарт Кемелұлының айтқандарын 

алдымыздағы қағазға тезис түрінде 

үлгергенше түсірген тұста ең алды-

мен нені б�ле атауға болар еді? Ең 

алдымен б�ле атарымыз – Президент 
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айтылды. Nзімізге ерекше әсер еткен 

жай – әрбір алтыншы жас отбасының 

сан түрлі себептерге байланысты бала-

лы бола алмай жүргеніне, балалы бо-

лудан саналы түрде бас тартуға мәжбүр 

күйде жүргеніне аса алаңдау! Бұл – 

нағыз мемлекеттік мәселе. Қиындықтар 

шығады, жойылады, дағдарыстар 

келеді, кетеді. Солармен жағаласып 

жүргенде адамға бір-ақ рет сыйла-

натын �мір �те береді, �те береді... 

Nмірдегі қызықтардың қызығын – 

перзент қызығын отандастарымыздың 

барынша к�бірек к�руі  үшін ба-

рынша белсенді әлеуметтік саясат 

жүргізуді біздің әрқайсымыз қуана, 

қуана қолдайтынымыз анық. «Демо-

кратия бізде қилы-қилы қиындықтар 

туғызбай қоймауы да мүмкін, оларды 

шешуге де бізге демография к�мекке 

келуі ғажап емес» дегенді кезінде 

жетіскеннен жазбағанымыз тағы 

анық. Айналамыздағы ағайындарға, 

шешілмеген мәселесі бізден артық бол-

маса кем түспейтін туысқандарымызға 

қарағанда халқымыздың табиғи �сімі 

сын к�термейтінін ашық айтатын кез 

келген еді.

Аттың жалындағы, түйенің қо-

мындағы әңгіме ғой дегеннің �зінде, 

Жолдауда ертеңге қалдырмайтын, 

арнайы айтпай тұра алмайтын тағы 

бір тақырып бар. Ол – ұлттың жаңа 

болмысы. Тоқаев халықтың алдындағы 

қазіргі мәселенің мәселесін осы-

лайша түйіндеді. Ерінбей еңбек ет-

сек, темірдей тәртіпке бағынсақ, 

әділеттің ақ жолынан айнымасақ, 

а д а л д ы қ т ы ,  а д а м д ы қ т ы  т у  е т і п 

ұстасақ, ұқыптылықты ұмытпасақ, 

тиянақтылықтан танбасақ, ысырап-

шылдық пен даңғазалықтан, босс�з-

ділік пен мақтаншақтықтан арылсақ, 

біз алмайтын қамал да болмайды, біз 

таппайтын амал да болмайды. Пре-

зидент осыны айтты. Президент жаңа 

жағдайда жаңаша ойлауға, жаңаша 

жұмыс істеуге шақырды халықты. Мем-

лекет басшысы еліміздің ең күрделі 

міндеттерді шеше алатынын айтып 

отыр. Ендігі с�з елдің �зінде. Ол с�здің 

елдік с�зі боларына сенеміз. 

Сауытбек АБДРАХМАНОВ
Парламент депутаты, 

Мәжілістегі Қазақстан халқы 
Ассамблеясы депутаттық 

тобының жетекшісі

әңгіменің әлқиссасында-ақ жаһанда 

жаңа жағдай қалыптасқанын, қазіргі 

кезеңнің күрделілігін, адамзаттың 

мылтықсыз майдандағы күресі әлі 

жалғасып жатқанын, сын сағатта 

жұдырықтай жұмылсақ қана к�зге 

к�рінбейтін жауды жеңетінімізді, 

Үкіметтің о бастағы қателіктерден 

сабақ ала білгенін, ахуал жақсарып 

қалды екен деп бойды босаңсытуға 

болмайтынын сығымдап айтып �тті де, 

Қазақстанның пандемияға байланы-

сты қандайлық ғаламат қаржы б�луге 

шамасы келгенін нақты деректер-

мен дәйектеп, аз с�здің астарында-ақ 

мұның �зі мемлекет мығымдығының 

айқын айғағы екенін аңғартып кетті. 

Сондықтан да біз Тоқаевтың барлық 

республикалық деңгейдегі жолдар-

ды 2025 жылға дейін қайта ж�ндеп 

шығуды, ұзындығы жиырма т�рт мың 

шақырымдық жолдарды сервиспен 

қамтамасыз етіп бітуді тапсырға нына 

таңданған жоқпыз. Былайша қараған-

да, таңдансақ таңданатындай. Жолдар 

бар ма – бар, к�ліктер жүріп жатыр ма 

– жүріп жатыр, жүк тасылып жатыр ма 

– тасылып жатыр, бұған дейін қанша 

жыл ж�нделмеген жолдар тағы біраз 

жыл ж�ндеусіз тұра тұратынын жақсы 

білеміз. Мемлекет экономиканың 

күретамырына бес жыл бойы трил-

лион даған теңгелер таба алады екен, 

демек, қара аспанды суға алдыра 

с�йлейтін еш ж�німіз жоқ. Бір �зінің 

ішкі жалпы �німінің к�лемі Орталық 

Азиядағы т�рт к�ршінің ішкі жалпы 

�німінің к�лемін қосқандағыдан асып 

түсетін Қазақстанымыздың әлеуеті әлі 

де күшті. Ел іргесі берік. Президент 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың қазіргідей 

дағдарысты дәуірде де сенімділік стра-

тегиясындай салиқалы Жолдау жаса-

уы жасампаздық жолының жалғаса 

беретініне кәміл сендіреді. Осыны баса 

айтқымыз келеді. 

Ел басшысының мемлекеттік 

басқарудың жаңа моделін жасау, ре-

формалар бойынша Президент кеңесін 

құру,  мемлекеттік  аппаратты 25 

пайызға ықшамдау ж�ніндегі біраз 

жұрт жылдарға созылады деп шамалап 

жүрген, талайлар аяқсып кетер деп 

үміттеніп жүрген жұмысты шенеуніктер 

санын биыл 10 пайызға, келесі жылы 15 

пайызға қысқарту арқылы бас-аяғы екі 

жылда бітіріп тастау туралы айтқандары 

әбден к�кейге қонады. Солай етуге 

болатынын пандемия кезіндегі он-

лайн отырыстардың �зі-ақ к�рсетіп 

берді. Қалыптасқан жаңа жағдайда 

экономикалық дамуды қамтамасыз ету 

үшін кірісті әділ б�лу, жеке кәсіпкерлікті 

қолдау, адал бәсекелестікті күшейту, 

еңбек �німділігін арттыру, адам капи-

талын күшейту, жасыл экономиканы 

жолға қою, негізделген шешімдерді 

ғана қабылдау сияқты бағыттарды 

белгілеу де орынды. Ақша-кредит са-

ясатына сенімділікті к�теру, жалпақ 

жұртқа түсінікті болатындай салық 

саясатын жүргізу ж�нінде де жақсы 
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Игі істердің ордасына 
айналған оқу орны
Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық 
университетінің ректоры Гаухар 
Алдамбергенова халық алдында есеп 
беру кездесуін �ткізді. 

НҰРЛАН ҚҰМАР

Жиын тікелей эфирде Zoom плат-

формасы мен оқу орнының әлеуметтік 

желідегі ресми парақшаларында 

ұйымдастырылды. Үш сағатқа созыл-

ған кездесуде университет басшы-

сы �ткен оқу жылында атқарылған 

жұмыстарды жан-жақты баяндап, 

алдағы жоспарымен б�лісті.

«75 жыл бойы еліміздің білім 

беру жүйесі үшін 60 мыңнан астам 

маман даярлаған Қазақстанның 

жетекші педагогикалық жоғары оқу 

орындарының бірі – Қазақ ұлттық 

қыздар педагогикалық университеті 

үшін 2019-2020 оқу жылы Ұлттық 

университет мәртебесіндегі даму 

кезеңімен және елдегі  т�тенше 

жағдайға байланысты енгізілген 

ш е к т е у  ш а р а л а р ы м е н  т ұ с п а -

тұс  келді .Nткен оқу  жылының 

екінші жартыжылдығында кезде-

скен қиындықтарға қарамастан, 

университеттің академиялық сая-

сатына сәйкес білім алушылар мен 

профессор-оқытушылық құрам 

алдындағы міндеттемелерін толық 

орындады», – деді Гаухар Алдамбер-

генова.

Осы уақыт шеңберінде универ-

ситет ұжымы білім беру сапасын 

арттыру, ғылыми жүйені жетілдіру, 

х а л ы қ а р а л ы қ  ы н т ы м а қ т а с т ы қ , 

тәрбие, тұлғаның кәсіби қалыптасуы, 

инфрақұрылымды дамыту, кадрлық 

әлеуетті жақсарту бойынша үлкен 

жұмыс атқарды.

Атап айтқанда, Қыздар универ-

ситеті алғаш рет Шығыс Еуропа және 

ры оқу орындарымен 60-тан астам 

х а л ы қ  а р а л ы қ  ш а р т  б а р .  О н ы ң 

ішінде 2019-2020 оқу жылында 10 

�зара келісім жасалған. ҚызПУ 

Түркияның Нийде Омер Халисде-

мир университетімен, АҚШ-тың 

Миссисипи алқабының мемлекеттік 

университетімен, Польшаның Си-

лезия университетімен, Лондонның 

батыс халықаралық колледжімен қос 

дипломды білім беру бағдарламаларын 

іске асыруда. 2019-2020 оқу жылын-

да сыртқы шығыс академиялық ұт-

қырлық бағдарламасы аясында 48 

білім алушы шетелдік серіктес жоғары 

оқу орындарына оқуға жіберілді.

Университет базасында 3 оқу-

зертханалық ғимарат, 7 жатақхана, 

баскетбол, волейбол, гандбол, ми-

ни-футбол және бадминтон алаң-

дары, жаттығу залдары, «Аққу» жүзу 

бассейні, «Ұлпан» асханасы бар. 

Барлық жатақханаларда фитнес зал-

дары мен сұлулық салондары жұмыс 

істейді.

Орталық Азия елдерінің QS 301 – 

350 халықаралық рейтингіне кірді. 

ARES жоғары оқу орындарының 

халықаралық рейтингінде Қазақ-

станның 130 жоғары оқу орны ара-

сында 29-шы орынға ие болды.

Сонымен қатар ұлттық инсти-

туцио налдық рейтингте универ-

ситет ЖОО-ның ондығына және 

Қазақстанның үздік 3 педагогикалық 

ЖОО-ның қатарына енді. 13 білім 

беру бағдарламасы бойынша универ-

ситет «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлік 

палатасы рейтингіндегі жоғары оқу 

орындарының алғашқы ондығына 

кірді.

«2019 жылдан бастап Қазақстан-

ның жоғары оқу орындарына берілген 

академиялық еркіндік шеңберінде 

университет жұмыс берушілермен 

белсенді ынтымақтастық орнатып, 

оларды білім беру бағдарламала-

рын жобалау мен жетілдіру жұмыс-

тарына қатыстырды. Білім беру 

бағдарламаларына енгізілген бар-

лық �згерістер еңбек нарығының 

сұранысы мен қазіргі заман қойған 

талаптарға сәйкестігіне қарай сарап-

тамадан �тті», – деп атап �тті ҚызҰПУ 

ректоры.

Оның мәліметінше, биыл уни-

верситетті 1889 түлек бітіріп, оның 

8 2  п а й ы з ы  ж ұ м ы с қ а  о р н а л а с -

ты. Ол электрондық үкімет пор-

талы арқылы жүзеге асырылды. 

Қыздардың к�пшілігі �з аймақтарына 

оралып,  жұмыс істеуде.  Гаухар 

Алдамбергенованың айтуынша, 

бітірушілерді �з мамандағына сәйкес 

жұмысқа орналастыру үшін универ-

ситет �ңірлік басқармалармен, білім 

б�лімдерімен, мектепке дейінгі және 

орта білім беру ұйымдарымен тікелей 

келісімшарттар жасаған.

Есеп беру кездесуінде ҚызҰПУ 

ректоры ғылыми әлеуетті арттыру 

бағытында атқарылып жатқан жұмыс-

тарға да шолу жасады.

«Ғылыми-зерттеу жұмыстары 14 

зертхана мен орталықтарда жүзеге 

асады. Оның ішінде Кешенді химия-

биологиялық ҒЗО, Биохимия және 

биотехнология зертханасы, Поли-

меразды тізбекті реакция зертхана-

сы, Геоақпараттық жүйелер зертха-

насы, Латын графикасы орталығы, 

Робототехника орталығы, «Дара» 

т ү з е т у  о р т а л ы ғ ы ,  И н к л ю з и в т і 

білім беруді  қолдау ресурстық-

кеңес беру орталығы, «Жан шуағы» 

психологиялық қолдау орталығы, 

сондай-ақ �леуметтік және гендерлік 

зерттеулер ғылыми-зерттеу инсти-

туты қызмет атқарады. Оқу орнын-

да ғылыми кадрларды даярлауды 

күшейту мақсатында химия және 

биология ғылымдары бойынша жаңа 

диссертациялық кеңестер ашылды», – 

деп атап �тті Гаухар Алдамбергенова.

Университетте шетелдік жоға -
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ҚАРЖЫ

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

  ҰЛТТЫҚ  БАНК   

БИОМЕТРИЯЛЫҚ С8ЙКЕСТЕНДІРУ
ЖҮЙЕСІ ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

Ұлттық банк қашықтан биометриялық сәйкестендіру 
жүйесін �ндірістік пайдалануға қосты.

Адамның «бет-әлпетін тану» технологиясы қол -

данылатын  бұл сервис қаржылық қызметтерді қар жы 

ұйымына бармай-ақ алуға мүмкіндік береді. Жүйе-

нің операторы  – Ұлттық банктің еншілес ұйымы, 

«Қазақ стан банкаралық есеп айырысу орталығы» 

РМК. Қашықтан биометриялық сәйкестендіру қаржы 

нарығына қатысушыларға клиенттерді қашықтықтан 

сәйкестендіруге және банк шоттары мен депозит-

тер ашу, т�лем карточкаларын шығару, кредиттеу 

сияқты қызмет к�рсетуге мүмкіндік береді. «Қашық-

тан биометриялық сәйкестендіруді енгізу әлемдегі 

күрделі эпидемиологиялық жағдай  аясында жаңа 

қауіп-қатерлерге жауап береді. Сервисті қаржы қоғам-

дастығының пайдалануы халыққа қашықтан к�рсету 

тәсілімен ұсынылатын қызметтер тізімін кеңейтеді», 

– дейді Ұлттық банк т�рағасының орынбасары Есжан 

Біртанов.

Бұл сервис банктермен қатар сақтандыру ком-

панияларына, бағалы қағаздар нарығының кәсіби 

қатысушыларына, т�лем және микроқаржы ұйым-

дарына да қолжетімді.

Ұлттық банк қаржы нарығына қатысушылармен 

бірлесіп әзірлеген жүйе биыл сәуірде пилоттық 

режимді іске қосылды. Осы уақыт ішінде сервис екінші 

деңгейдегі 11 банктің  халыққа 2,8 млн банк қызметін 

к�рсетуіне мүмкіндік берді.

Ұлттық банк іске асыратын қашықтан сәйкестендіру 

тетігі елдің қаржы секторын цифрландыру жолындағы 

тағы бір қадам болып табылады.

 IAIS: ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ    

САҚТАНДЫРУ НАРЫҚТАРЫНЫҢ 
ДАМУЫНА ЫҚПАЛ ЕТЕДІ 

АХҚО-ның қаржылық қызметтер к�рсетуді реттеу 
ж�ніндегі комитеті (AFSA) Халықаралық сақтандыру 
қадағалаушылар қауымдастығының (IAIS) К�пжақты 
�зара түсіністік туралы меморандумының  75-мүшесі 
болды.   

Сақтандыру реттеушілері арасындағы ынты мақ-

тастық пен ақпарат алмасуды қамтамасыз ету мақ-

сатында 2007 жылы к�пжақты түсіністік туралы ме-

морандум жасалды. Меморандумның 75 қатысушысы 

бүкіл әлемдегі сақтандыру сыйлықақыларының 

шамамен 76%-ын құрайды. «Біз AFSA-ны к�пжақты 

�зара түсіністік туралы меморандумға қол қоюшы 

ретінде қабылдауға қуаныштымыз. Сақтандыру 

қызметтерін тұтынушылардың әлемдік нарықта 

қорғалуын қамтамасыз ету үшін сақтандыру реттеушісі 

тиімді және тиімді ынтымақтастық жасай білуі керек. 

К�пжақты түсіністік туралы меморандум дағдарыс 

кезеңінде ғана емес, сонымен қатар күнделікті қыз-

метте де маңызды реттеуші құрал болып табылады. 

Ынтымақтастық қауіпсіз және орнықты сақтандыру 

нарықтарының дамуына ықпал етеді», –  дейді  IAIS 

атқару комитетінің т�рағасы Вики Сапорта.

AFSA бас директорының міндетін атқарушы 

Мұхтар Б�беев бұл келісім сақтандыру компани-

яларын трансшекаралық қадағалау саласындағы 

басқа реттеушілермен  ынтымақтастықты күшейтуге 

мүмкіндік беретінін  атап �тті. Бұл АХҚО-да тиімді 

қадағалауды және тұтынушылардың құқықтарын 

қорғауды дамыту үшін қажет.

М е м о р а н д у м н ы ң  қ а т ы с у ш ы с ы  б о л у  ү ш і н 

үміткерлер құпиялылық режимін мұқият кәсіби 

бағалаудан �теді. Мәліметтер алмасу құпиялылықты 

барлық жағынан қорғау үшін қажетті ережелермен 

және рәсімдермен қорғалған.

 ЗЕЙНЕТАҚЫ        

САЛЫМШЫЛАРДЫҢ 
ЖИНАҚТАРЫ
12,2 ТРИЛЛИОННАН АСТЫ     

«БЖЗҚ» АҚ-дағы зейнетақы жинақтары биыл жыл 
басынан бері 1,4 трлн теңгеге немесе 13%-ға ұлғайды.   

Яғни 1 қыркүйекте қордағы зейнетақы жинақта-

рының жалпы сомасы 12,2 трлн теңгеден асып түсті. 

Жинақтардың негізгі сомасы міндетті зейнетақы 

жарналары есебінен қалыптасты, оның м�лшері 11,9 

трлн теңге немесе жинақтардың жалпы к�лемінің 

97,6% құрады, деп хабарлады қордың баспас�з қызметі. 

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша 

зейнетақы жинақтарының сомасы 294 млрд теңге 

(�сім 2,4%), ал ерікті зейнетақы жарналары бойынша 

зейнетақы жинақтарының сомасы 2 млрд теңгеден 

(�сім 0,02%) асты.

Осы жылдың басынан бері салымшылардың шот-

тарына жалпы к�лемі 685,6 млрд теңге зейнетақы жар-

налары аударылған, ол алдыңғы жылдың 8 айындағы 

к�рсеткіштен 8% артық. Жыл басынан бергі т�лемдер 

117,5 млрд теңгені құрады, олардың басым б�лігі жасы 

бойынша т�лемдерге (39,5 млрд теңге), Қазақстан 

Республикасынан тыс ТТЖ кету (23,3 млрд теңге), 

сақтандыру ұйымдарына аударымдар (31,5 млрд теңге), 

мұрагерлерге (19,8 млрд теңге), жерлеуге (2,4 млрд 

теңге) берілген.

Биыл 1 қыркүйектегі жағдай бойынша қор са-

лым шыларының шоттарына 871,9 млрд теңге таза 

инвестициялық табыс есептелді, бұл �ткен жылдың 

сәйкес кезеңімен салыстырғанда 443,1 млрд теңгеге 

артық. Былтыр есепті кезеңдегі таза инвестициялық 

табыс 428,8 млрд теңге болған еді.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

Испания 
Өзбекстан 

АҚШ
Италия 

Австралия 
Франция 

Ресей 
Қытай 

Қазақстан 
Ұлыбритания 

 COVID-19 

Індеттің еңбек 
нарығына әсері

Басты мәселе – сонда үкімет 

ең т�менгі  жалақыны (ЕТЖ) 

қалай к�термек? Елдің 2025 жылға 

дейінгі стратегиялық дамуы жо-

басында ЕТЖ кезең-кезеңмен 

к�теру қарастырылған, алайда, 

Нұрымбетов былай деп мойындай-

ды: қазір «ондай уақыт емес» және 

«бұл шығынды шара». Үкімет те 

ЕТЖ-ны к�теру жұмыс берушілерге 

қосымша қысым туғызатынын 

түсінеді. Инфляцияның, S&P бол-

жамдары бойынша, биыл 6%-ға 

дейін шарықтап кететінін ескер-

сек, тиісінше: халық кедейлене 

түседі деген пікір �зінен-�зі туын-

дайды. 

Д е г е н м е н ,  ш о л у ы м ы з д а 

біршама жағымды жайттарды 

да тілге тиек етуді ж�н к�рдік. 

Атап айтқанда, бастапқы кезде 

айтарлықтай абдырап қалғанмен, 

уақыт �те келе COVID-19 індетімен 

алғы шепте күрескен медициналық 

қызметкерлерге үкімет тарапынан 

қолдау к�рсету оңды �ріс алды. 

Атап айтқанда, COVID-19-бен 

күресуге тартылған 3 841 медици-

на қызметкері коронавирустық 

инфекцияны немесе вирустық 

пневмонияны жұқтырған жағдайда 

мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 

қ о р ы н а н  ( М � С Қ )  б е р і л е т і н 

біржолғы әлеуметтік т�лемді алды. 

Сондай-ақ, М�СҚ аурудың салда-

рынан қайтыс болған 37 медицина 

салдарынан қайтыс болған 37 ме-

дицина қызметкеріне қатысты 

ақшалай қаражатты тағайындау 

мен т�леуді жүзеге асырды.

Nңірлер б�лінісінде медицина 

қызметкерлеріне COVID-19 немесе 

вирустық пневмонияны жұқтыру 

жағдайына т�лемдердің ең к�п 

саны Нұр-Сұлтан (759) және Алма-

ты (427) қалалары және Қарағанды 

(404), Шығыс Қазақстан (298), Ба-

тыс Қазақстан (261), Ақмола (256) 

облыстары бойынша жүргізіліпті.

ж ү з е г е  а с ы р а д ы ,  о д а н  к е й і н 

� т і н і м д е р  э л е к т р о н д ы қ  і с 

макеттерін қалыптастыру үшін 

«Азаматтарға арналған үкімет» 

м е м л е к е т т і к  к о р п о р а ц и я с ы » 

КЕАҚ-қа беріледі,  содан соң 

т�лем тағайындау үшін М�СҚ-ға 

жіберіле ді.

5 қазан сағат 9.00-дегі жағдай 

бойынша М�СҚ COVID-19 немесе 

вирустық пневмония жұқтырған 

3 841 медицина қызметкерінің 

�тініші бойынша және аурудың 

қызметкерінің туыстарына т�лем 

аударды. 

Бұдан бұрын хабарланған дай, 

жоғарыда аталған т�лем т�ле-

нетін медицина қызметкерлерін 

�ңірлердің және республикалық 

маңызы бар қалалардың денсаулық 

сақтау басқармалары жанындағы 

арнайы комиссиялар ауырған ме-

дицина қызметкерлерін тексеру 

нәтижесі негізінде анықтайды. 

N т і н і м д е р д і  ж и н а қ т а у д ы  Қ Р 

Денсаулық сақтау министрлігі 

Инфографика

ТҮРЛІ ЕЛДЕРДЕГІ ТАМЫЗ АЙЫНЫҢ БАСЫНДАҒЫ ЖҰМЫССЫЗДЫҚ ДЕҢГЕЙІ

АҚПАРАТ КӨЗІ: INVESTING.COM, ҚР ҰЭМ СТАТИСТИКА КОМИТЕТІ 

Бірегей өнеркәсіп буыны
Минералды тыңайтқыштар за-

уыты жылына 220 мың тонна фос-

фор ангидридін �ндіретін фосфор 

қышқылын шығарудың техно ло-

гиялық жүйесін қалпына келтірді. 

Онда аммофос �ндірісін жылына 

500 мың тоннаға дейін ұлғайту 

мақсатында құны 7 миллиард 

теңгені құрайтын �ндірістік желі 

қайта құрылды. Компания филиа-

лы жаңартылып, А-8 ауаны б�летін 

қондырғы сатып алынды, фосфор-

калий тыңайтқыштарын �ндіру іске 

қосылды. 2018 жылы компанияның 

инвестициялық шы ғындары шама-

мен 13 млрд теңгені құрады, 2019 

жылы инвестиция к�лемі 21 млрд 

теңгеге жетті. 

Сонымен қатар Қазфосфат Қа-

зақстан, Қытай және Ресейдегі 

жетекші ғылыми-зерттеу институт-

тарымен және жобалау институт-

тарымен қарқынды келісс�здерді 

жалғастырып, нақты жобаларды 

жүзеге асырады. 

Қазірде кәсіпорын экспортқа 

бағытталған �ндірістерді дамыту-

дың перспективалық жобала-

р ы  б о й ы н ш а  ж ұ м ы с  і с т е у д е . 

Бұл жобалардың барлығы ком-

панияны әлемдік  на  рықтағы 

фосфор �німдерінің ірі опера-

торы ретінде дамытуға, сондай-

ақ қызметкерлердің �мір сүру 

деңгейі мен сапасын к�теруге, 

 ҘАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ
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жаңа жұмыс орындарын құруға, 

еңбек жағдайларын жақсартуға 

бағытталған.

Аммофос сияқты тыңайтқыш-

тардың маңызды нарығы – ауыл-

шаруашылық жерлерінің аумағы 

22 миллион гектарды алып жатқан 

қазақстандық нарық. Nйткені, 

зор әлеуетке ие аграрлық сектор 

ел экономикасындағы шешуші 

салалардың бірі болып табылады. 

Басым дақылдардың қоректік зат-

тар құрамына деген қажеттілігін 

қамтамасыз ету үшін жыл сайын 

топыраққа кемінде бір миллион тон-

на фосфор тыңайтқыштарын енгізу 

қажет. Осы ретте серіктестік ішкі 

нарықта �зінің шикізаттық базасы 

негізінде фосфат тыңайтқыштарын 

�ндіруді арттыруға, климатты, су-

ару сипатын, топырақтың нақты 

күйін және �сірілген дақылдардың 

түрлерін ескере отырып, жергілікті 

нарыққа бағытталған кешенді 

тыңайтқыштардың жаңа түрлерін 

құруға ден қоюда. 

N т к е н  ж ы л ы  « Қ а р а п а й ы м 

заттар экономикасы» салала-

рын дамыту аясында басым жо-

баларды жеңілдікпен несиелеу 

бағдарламасы басталған болатын. 

Бағдарламаны іске асыру кезінде 

кедергілерді жедел анықтап, жою 

мақсатында Үкімет басшысының 

т а п с ы р м а с ы  б о й ы н ш а  Ұ К П 

алаңында жобалық кеңселер 

құрылды. Осылайша компанияның 

жаңа жобасы тыңайтқыштар мен 

құрамында азот бар қосылыстар 

�ндіру үшін «Даму» кәсіпкерлікті 

дамыту қорының проценттік 

м � л ш е р л е м е н і  к е п і л д е н д і р у 

және субсидиялау б�лігіндегі 

қолдауымен Қазақстан Халық 

банкінде инвестициялар мен ай-

налым қаражатын толықтыруға 40 

миллиард теңге к�лемінде мақұл-

данды.

> [ 1 ]
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&НАРЫҚ

Жұмабек ЖАПБАРҚҰЛОВ, 
кәсіпкер, Орал қаласындағы «Ел ырысы» 
ауыл шаруашылығы тауарларының көтерме-бөлшек
сауда базары» ЖШС-ның құрылтайшысы:

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

 АГРОNНЕРК�СІП

hНІМДІЛІК АРТЫП, 
hНІМ КhЛЕМІ ҰЛҒАЙДЫ

Алматы облысында қант қызылшасы Ақсу және 
К�ксу аудандарындағы қант зауыттарында �ңделеді.

Қыркүйекті орталай Ақсу қант зауыты қант 

қызылшасын қабылдай бастады. Облыс әкімінің 

баспас�з қызметі хабарлағандай, тәтті түбірді алғаш 

болып Ақсу және Сарқан аудандарының шаруа 

қожалықтары жеткізген. Ақсу ауданында тұқым се-

буге арналған техникамен толық жабдықталған алты  

қызмет к�рсету-дайындау орталығы мен т�рт шаруа 

қожалығы қант қызылшасын егу жұмыстарымен айна-

лысады. Nткен жылы 2850 га жерге қант қызылшасы 

егілді. Орташа �німділік 340 центнерден айналып, 97 

241 тонна �нім жиналды. Биыл 11 ауылдық округтегі 83 

шаруа қожалығы 3167 гектар жерге қант қызылшасын 

септі. Орташа �німділік 400-600 центнерден болған 

күнде, 126 мың тоннадан астам �нім алу жоспарланып 

отыр.

Ақсу қант зауытының бас директоры Самат 

Нәдірбаевтың айтуынша, зауыттың қуаттылығы 

тәулігіне т�рт мың тоннаға есептелген. «Енді біз үшін 

қызылшаның 10 күндік қорын жинау маңызды. Сонда 

зауыт толық қуатында жұмыс істей бастайды. Күніне 

100-120 автомашина тәтті түбір қабылдай аламыз», – 

дейді зауыт басшысы.

Бүгінде Ақсу қант зауыты қант қызылшасын 

қабылдауға 100 пайыз дайын. Қазір кәсіпорында 240 

адам жұмыс істейді. Nндіріс басталған кезде жұмыс 

орын дарының саны 550-ге дейін жетеді. Сонымен 

бірге технологиялық процестерді жетілдіру жұмыс-

тарын жүргізуге Украинадан технологтар мен мамандар 

шақырылған.

Жалпы, зауытты шикізатпен қызылша �ндірісі 

бағытындағы 17 қызмет к�рсету-дайындау орталығы 

мен Ақсу, Сарқан және Алак�л аудандарындағы 

тәтті түбір �сіретін 200-ден астам ұсақ шаруашылық 

қамтамасыз етеді.

Биыл Алматы облысында қант қызылшасының 

егістік алқабы 2,1 мың гектарға ұлғайтылып, 16,1 

мың гектарға жетті. Осы жылы 500 мың тонна тәтті 

түбір жинап, шамамен 42 мың тонна қант �ндіру 

жоспарланған. 

  ИНВЕСТИЦИЯ: NҢІРЛІК ДАМУ    

ЖОҒАРЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ 
hНДІРІС ІСКЕ ҚОСЫЛАДЫ

Жамбылда салынатын минералды тыңайтқыш 
зауытының құрылысына 800 млн доллар инвестиция 
жұмсалады. 

Бұл туралы облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың 

«ЕвроХим-Қаратау» ЖШС бас директоры Дмитрий 

Валышевпен кездесуі барысында айтылды.

«ЕвроХим» компаниясы еліміздегі стратегиялық 

даму жоспарының бірінші кезеңінде, яғни 2012-2019 

жылдар ішінде жылына 640 мың тонна фосфор ұнтағын 

�ндіруге қауқарлы тау-кен кешенінің құрылысын  сал-

ды. 500-ге жуық адам тұрақты жұмыспен қамтылды. 

Қазір компания екінші кезеңді жүзеге асыруға кіріскен.

Биыл шілдеде Қазақстан мен Ресей қуаты жылына 

миллион тонна минералды тыңайтқыш шығаратын 

зауыт салу және пайдалану туралы үкіметаралық 

келісімге қол қойған болатын. Жоба Қаратау фос-

форит бассейнінің кен орындарын игеруді к�здейді. 

Инвестицияның болжамды к�лемі – 800 миллион 

доллар. Жобаны іске асырудың болжамды мерзімі – 

2021-2025 жылдар. Зауыт құрылысы кезінде 2 мың 

адам жұмыспен қамтылады, �ндіріс іске қосылғаннан 

кейін 1200 тұрақты жұмыс орны ашылады деп күтілуде. 

«Минералды тыңайтқыштармен қатар зауытта мұнай-

газ �ндірісінде, қысқы маусымда жол желісін күтіп 

ұстауға қажетті материалдар, сондай-ақ мелиора-

цияда қолданылатын �неркәсіптік �німдер шығару 

жоспарланған», – дейді Дмитрий Валышев.

Оның айтуынша, жаңа зауыт жобасы Қазақстан-

ның экспорттық әлеуетін және азық-түлік қауіпсіз дігін 

арттыруға, ауыл шаруашылығы мен �ңдеу �нер кә-

сібін дамытуға ықпал етеді. �лемде баламасы жоқ 

инновациялық жоғары технологиялық �ндіріс іске 

қосылады.

Компания жоғары білікті мамандар даярлау 

мәселесіне ерекше назар аударады. Екінші жыл 

қатарынан Жаңатас оқушылары «ЕвроХим-Қаратау» 

ЖШС қолдауының арқасында М.И.Платов атындағы 

Оңтүстік-Ресей мемлекеттік политехникалық универ-

ситетіне оқуға түскен. Барлық түлектер �ндірістік 

мамандықтарды меңгеріп шығады.

«ЕвроХим» �ңірдің әлеуметтік-экономикалық 

дамуына �зіндік үлес қосуда. Сарысу ауданында компа-

ния әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға 23 миллион 

доллар жұмсаған. Тұрғын үйлер ж�нделіп, әлеуметтік 

нысандар салынған, Сарысу мен Талас �ңірлерінде 

орталық аудандық ауруханаға реанимобиль сатып алып 

берген. Алдағы бес жылда серіктестіктің әлеуметтік 

аударымдары есебінен жергілікті әкімдікпен бірге 

аулаларды абаттандыру, спорт-сауықтыру кешенін 

және Жаңатас қаласында жастар орталығын салу 

жоспарланған. «Шағын қалаларды дамыту үшін 

мемлекеттік бюджеттен қомақты қаржы б�лінген. 

Тұрғын үйлер, жолдар ж�нделуде, коммуникация тар-

тылып, жаңа жұмыс орындары ашылып жатыр. Егер 

бизнес әлеуметтік жауапкершілікті ұмытпаса және 

жергілікті билікпен ынтымақтастықта болса, әлбетте,  

бұл экономиканың �суіне және қазақстандықтардың 

әл-ауқатына тікелей әсер етері с�зсіз. Жаңатас қаласын 

бұрынғыдай гүлдендіру үшін бизнес және жергілікті 

атқарушы органдар бірлесіп жұмыс жасауы қажет», – 

деп атап �тті Бердібек Сапарбаев.

Сонымен қатар кездесуде талқыланған маңызды 

тақырыптың бірі – инфрақұрылым тартуға қатысты 

мәселелер болды.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 ТУҒАН ЖЕР 

«Өркениетті 
базар жасау – 
азаматтығыма сын»

Бірақ базар �з  бағытында 

тиісті  деңгейде жұмыс жасай 

алмады. Директорлары жиі ау-

ысты, мемлекеттікі болғаннан 

кейін «иесіздік», «жетім» баланың 

күйін кешті. Мүсәпірдің күйін 

кешкен базардың кескін-келбеті 

осы шаһардың азаматы ретінде 

к�ңілге қаяу түсіретін. 2011 жылы 

бұл орын «Орал әлеуметтік-

кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ-

ның еншісіне берілді. �сілі, са-

уда орынның тұрған жері жүк 

к�ліктеріне қатынауға ыңғайлы, 

базар аумағының жер к�лемі 3 

гектар, әрине, ол аз емес. Тозығы 

жетіп, шаруасы шатқаяқтаған са-

уда орнын сенімгерлік басқаруға 

алғымыз кеп ала�кпе болып жү-

гір дік, құжат жинап конкурсқа 

қа  тысып, он шақты қатысушының 

ішінен айдарымыздан жел есіп, 

жеңіске жеттік. Осы елдің, �ңірдің 

азаматы болған соң, қамшының са-

бындай қысқа ғұмырда ел-жұрттың 

есінде қалатын, елге шапағатың 

тиетіндей бір іс жаса ғың келеді емес 

пе?! Бұдан 3-4 жыл бұрын кірпіш 

зауытын салып, іске қостым. 

Қазір онда 30 шақты жұмысшы 

нәпақасын тауып жүр. Неге ба-

зар орнын жаңғыртып, халыққа 

қолайлы сауда орнын жасамасқа 

деген ой келді санамызға. Бірден 

шешім қабылдадым десем, жалған 

с�йлегенім болар, к�п ойландым, 

ақыры сол идеяны іске асыруға 

бел будым. Қасыма іскер, інім деп 

сыйласатын бір азаматты серіктес 

етіп алдым. Енді осы сауда ор-

нын жарқыратып, жұмыс істету – 

азаматтығыма сын.

– Сенімгерлікке берудің �з жолы 
бар. Сіздердің мойындарыңызға қан-
дай міндет-тапсырма жүгі артылды? 
Базарды жаңғырту жұмыстарын не-
ден бастадыңыздар?

– Сізге �тірік, маған шын, 

ай жарым уақыттан бері неше 

жылдан бері  базардың қуыс-

тесі гіне қордаланып жиналған 

қоқыс қалдықтарын шығарумен 

болдық. Күніне үш «КамАЗ» қоқыс 

шығарылды десек, жұрттың бәрі 

таңғалады. Жергілікті атқарушы 

құрылым бізге «Ел ырысы» базарын 

үш жылға сенімгерлік басқаруға, 

аманат  есебінде беріп отыр. 

Базардың 90 пайыз акциясы бізге 

сенімгерлік басқаруға берілді. Ал 

10 пайызы әкімдікте қалды. Қазір 

50 пайызының ақшасын т�леп, 

қалған жартысының ақшасын 

2021 жылғы мамыр айына дейін 

т�леуіміз керек. 

�леуметтік кәсіпкерлік кор-

порациясымен арадағы келісім-

ш а р т қ а  с ә й к е с  м о й н ы м ы з ғ а 

алған міндеттемелерімізді орын-

дауымыз керек. Бірінші кезек-

те базар аумағынан 4,5 мың тек-

ше метрлік к�к�ніс сақтайтын 

қойма салмақпыз. Қазіргі уақыт та 

құрылыс жұмыстарының құ жат-

тары жасақталуда. Онда темпе-

ратуралық режімде пияз, картоп, 

қырыққабат, сәбіз б�лек-б�лек 

сақталады. Компьютермен ау-

томатты түрде басқарылатын 

қойма орнында оператор, жүк 

түсірушілер жұмыс істейтін бо-

лады. Бұл құрылыс нысанын 

алдағы жылдың қыркүйек айына 

бітіру жоспарланған. Одан басқа 

100 орындық асхана құрылысын 

бастағымыз келеді. �зірге бұрынғы 

шағын асхана жұмыс істейді. Мал 

сататын, мал соятын орындарға ша-

руасы тіреліп, алыстан ат арытып, 

шаршап- шалдығып келетіндер 

к�п. Үлкен жүк к�ліктері, фуралар 

дамыл таппай, тәулік бойы алыс-

жақын жерлерден к�к�ніс, бақша 

дақылдарын тасымалдайды. Сол 

к�ліктерді жүргізетін адамдарға 

д е м а л ы п ,  ж у ы н а т ы н  ж а ғ д а й 

туғызатындай 20 адамдық қонақүй 

немесе хостел салу мойнымызда. 

Алыс жолдан шаң басып, шаршап 

келгенде жуынып-шайынатын 

шағын қоғамдық монша салу да 

– ойымыздағы шаруа. Құрылыс 

нысандарының барлығының са-

лынып, іске қосылатын мерзімі 

белгіленген.  Сауда орнының 

аумағын түгелдей дерлік асфальт-

тауымыз керек. Қазір ол жұмысты 

бастадық. 

Осының барлығы халық үшін, 

базарға жоғын іздеп келетін тұр-

ғындарға қолайлы, жайлы болуы 

үшін жасалмақ. Орал қалалық 

әкімдігі, әлеуметтік-кәсіпкерлік 

корпорациясының �кілдері келіп, 

жасап жатқан жұмысымызды 

қарап-қадағалап тұрады. Күні 

кеше облыс әкімі Ғали Есқалиев 

келіп, нысандарды аралап, жұмыс 

Осы шаруаны мойнымызға алып, 

қаржы құйғаннан кейін к�здеген 

мақсат-мұратымызға жетуіміз 

керек.

Бірінші, пейілің дұрыс болса, ел 

үшін деп жұмыс істеу керек. Сонау 

�тпелі кезеңдегі ақша реформасы 

кезінде шекараның осалдығын 

пайдаланып, алаяқтар, жеңіл 

ақша табуға «құштар» адамдар 

Ресейден «деревянный рубльді», 

ақшаны қапшықтап тапсыра-

тын. Тіпті ұшақпен қапшықтап 

тасығандар да болды. Сол кездері 

социалистік меншікті ұрлауға 

қарсы күрес б�лімінде (ОБХСС) 

қызмет  жасап  жүргенімізде , 

күніне 10-15 қап ақшаны келілеп 

�лшеп, Ұлттық банк филиалына 

тапсыратынбыз. Пейіліміз таза, 

ақшаны пайдаланып кету деген 

ойымызға кіріп те шықпайтын. 

Сол қап-қап ақшаны мемлекеттің 

қазынасына құйдық. Ол не қылған 

н�пір ақша деп Президент аппа-

ратынан келіп тексеретін. Черно-

быль апатын жоюға қатысушы 

ретінде үй кезегінде тұрғанмын. 

Алайда адал еңбегім үшін облыс 

басшысы Нәжімеден Есқалиев 

маған үш б�лмелі пәтер берген 

еді. Патриоттық тәрбиемен �скен 

біздің ұрпақтың �кілдері ел десе 

еміреніп, елеңдеп тұратынымыз 

�тірік емес. «Қазаннан қақпақ 

кетсе, иттен ұят кетеді» демекші, 

ашық-шашық нәрселер әлі де 

к�п. Жемқорлық, ынсапсыздық 

жайлаған жерге тап болсам, кетіп 

қаламын. «Арамнан тапқан мал 

ас болмайды». Бұл дүниеден небір 

пат шалар, хандар мен байлар �ткен. 

Ешқайсысы байлықты арқа лап 

кеткен жоқ. Соны түсінсек дей мін. 

Бірақ ер- азаматқа еңбек ету – па-

рыз, Құдай денсаулық берді, ең бек 

етіп, артыңа ел-жұрт сүйсіне ай  та-

тын із қалдырып кетсек, несі бар?! 

Қазір «Ел ырысында» 30 адам 

жұмыс істейді. Арадағы келісім-

шартқа сәйкес олардың 90 пайы-

зын жұмыстан шығармауым керек. 

Енді штатты 68 адамға жеткізуді 

сұрап �тініш жаздық. Еден жуу-

шылар, сантехник, тракторист, 

прораб және басқалары алынуда. 

Қойма, хостел және басқа нысан-

дар құрылысы салынып болғаннан 

кейін тағы жұмысшылар алынбақ. 

Бір ғана асхананың �зіне 15 адам 

жұмыс істейді. 

– Жұмабек Қахарұлы, «Ел ыры-
сы» неше жылдан кейін мықты базар 
болады?

– Алла тағала амандығын бер-

сін, боламыз. Оны уақыт к�рсетеді. 

– 8ңгімеңізге рақмет. Қолға 
алған ісіңіз қайырлы болсын. 

Гүлбаршын 8ЖІГЕРЕЕВА,
Орал қаласы

барысымен танысып кетті. Ғали 

Нәжімеденұлының айтуынша, ба-

зар деген тек дүние табатын орын 

болмауы керек, яғни ол келген кісі 

демалатындай орын болғаны ж�н. 

Облыс басшысының с�зінің жаны 

бар, Nзбекстанға барып к�рсеңіз, 

ондағы базарларда паркте демалып 

жүргендей боласыз. Бір базарының 

�зінде он шақты шайханасы бола-

ды. Сол он шайханасының �зінің 

тұрақты клиенттері бар. Біздегідей 

бір базардың ішінен екіншісі 

ашылып жатса, ашылмасын деп 

аяғынан шалу деген атымен жоқ. 

Бізде бәсекелестік дегенге үрке 

қарайды. Содан кейін бір орыннан 

тамақ ішу үшін ұзыннан-шұбақ 

кезекке тұрады. Сондықтан ондай 

қызмет к�рсету орындары ашыла 

берсін деуіміз керек. Атам қазақ 

«Не тапсаң да, пейіліңнен табасың» 

демеуші ме еді? Пейілің кең болса, 

ешкімнен кем болмайсың, соны 

жақсы білемін. Іштарлық ешқашан 

байытпайды, �рге сүйремейді.

– Кәсіпкерлік жолында ұстана-
тын қағидаларыңыз бар ма? Базарды 
�ркендетуге қанша к�лемде инвести-
ция құю жоспарланған? 

– Кәсіпкерлікті бастаған кез-

де к�п нәрсені түсінбеуші едік. 

Менің ішкі істер құрылымдары 

саласының үш бірдей оқу орнында 

білім алғанмын. Алматы қаласынан 

саяси мектепті, Белоруссиядан 

милиция мектебін бітргенмін. Зей-

нетке шықпай, сол салада қызмет 

жасай беруіме болатын еді. Бірақ 

шыны керек, мінезіме, ұстанымыма 

сай келмеді.  Содан қолымды 

сілтеп, бизнеске кетіп қалдым. 

Nзге кәсіпкерлер секілді Еуропа-

дан оқып келмедім, сондықтан 

кәсіпкерлікті неден бастау керек 

екенін анық білмедім. Ата-бабала-

рымыздан қалған асыл мұра мақал-

мәтелдерді жақсы білетінмін. 

Сондықтан кәсіпкерліктің те, 

адамдықтың да  тура жолы – 

темір  қазығы сол деп білдім. 

Қазіргі уақытта кәсіпкерлікте 

жүріп, таза дүние табу дегеніңіз 

�те қиын. Қара пайым адамдар-

дың к�пшілігі  кәсіпкерліктің 

айналасындағыларды шетінен 

алаяқ деп ойлайды. Рас, алаяқтар 

да аз емес, бірақ таза тер т�гіп, 

адал еңбек ететін адамдар да 

бар. «Сұқ семірмейді, қары бай-

ымайды» деген мақал бар. Ой-

ланып отырсаң, қалайша терең 

айтылған ой деп таңғаласың. 

Бүгінде билікті сынап-сыбамай-

тын адам кемде-кем. Бірақ билік 

жаман болсын, сен неге біреуге 

қарайсың, әркім �з қарекетін жа-

сауы керек. Менің басым, қолым, 

аяғым бар. Биліктегілерге берілген 

бас, ми бәрімізде бар. Сондықтан 

х а л қ ы м ы з  « Б и т к е  � к п е л е п , 

тоныңды отқа тастама» деп бекерге 

айтпаған. Nз шаруаңды істей бер, 

ешкімге �кпелеме. 

Кәсіпкерлік жолында жүргеніме 

к�п болды. Үнемі басшылыққа ала-

тын қағидаларымның бірі – «Біреуге 

қарыз болып, саймен жүргенше, 

біреуді қарыз етіп қырмен жүр» 

деген. Расында, қырмен жүрген 

кісінің к�ңілі ашық, ешкімнен 

жасырынбайды, қорықпайды. 

Біздің де банктен басқа ешкімге 

қарызымыз жоқ. «Ел ырысын» к�р-

кейтіп дамытуға банктен қарыз ала 

қоймадық, алдағы уақытта алатын 

шығармыз. Nйткені мұндағы шаруа 

бастан асады. Кәсіпкерлікте жүріп 

бар жиған-тергенімізді сауда орнын 

�ркен детуге салып отырған жайы-

мыз бар. 

Бірінші кезекте жергілікті �нім 

�ндірушілерге қолдау к�рсетіледі. 

Жүк к�ліктеріне к�лік тұрағы 

салынады. Қасапхананы қайта 

құрмақпыз. Бұрын қой соятын 

орын екеу болса, қазір оны т�рт 

орын етіп кеңейттік. Енді қасына 

тағы 8 орын қосамыз, сонда 12 

орын болады. Биыл мал соя-

тын орындардың құрылысын 

бастап, аяқтаймыз. Ірі қара со-

ятын қасапхананы ретке келтіріп, 

ішінен бір б�лмені мал етін қоятын 

тоңазытқышқа айналдырамыз. Тірі 

мал сататын базар жұмыс істейді. 

Бұрын қой сататын әрқайсысы 

20 шаршы метрлік қора секілді 

тоғыз орын болды, енді оның ұзын 

санын 23-ке жеткіздік. Қолайлы 

үлкен әжетхана салу жоспарда 

тұр. Аузы-мұрнынан толып тұрған 

септиктерден, кәріз құдықтарынан 

80-90 текше метр лас сұйықтықтар 

апта жарым бойы шығарылды. 

Nмірге қауіпті, т�мен түсіп кетейін 

деп тұрған кәріз плиталары ауы-

стырылды. Ауланың сыртындағы 

күре жол мен базардың арасындағы 

ылдиды топырақ т�сеп, к�тердік. 

Сол жерден к�лік тұрағы жасала-

ды. Трансформатор, тоқ сымдары 

ескірген. Соны ж�ндеуіміз керек. 

Аумақты абаттандыру, к�ркейту 

жұмыстары жүргізіледі. 

– Облыстың бас мемлекеттік 
санитарлық дәрігерінің шешімімен 
орталық «Мирлан» базарындағы 
к�к�ністің, жеміс-жидектің, бақша 
дақылдарының к�терме саудасымен 
айналысатындар «Ел ырысы» база-
ры аумағына к�шірілді. Бұған дайын 
ба едіңіздер?

–  Ж о қ ,  д а й ы н  е м е с  е д і к . 

Шешім шығардан бір күн бұрын 

білдік. �леуметтік желілерде нақ 

осы туралы неше түрлі пікірлер 

жазылды. Орталық базарға жан-

ж а қ т а н  а ғ ы л ы п  к е л е т і н  ж ү к 

к�ліктерінің  �з ін ің  салмағы 

2 0  т о н н а ,  о ң т ү с т і к т е н  � н і м 

тасымалдайтын ағайын оның 

> [ 1 ] үстіне 30-40 тонна к�к�ніс тиейді. 

Тауарды к�бірек апарса, соғұрлым 

пайдаға кенелмек. Осылайша 

шаһардың орталығына 2-3 мәрте 

қатынағанда ондай жүктемені 

к�тере алмайтын жолдың беті, 

асфальтты қабаты қопарылады. 

Содан соң орталықтағы к�шелерде 

жүк к�ліктерінің қозғалысынан 

кептеліс пайда болады. «Мирлан» 

базарына жақын тұрғын үйлердің 

барлығы дерлік к�к�ніс сақтайтын 

қоймаға айналған. Бұл – қаланың, 

облыс орталығының бұрыннан келе 

жатқан түйткілді мәселесі. Айнала 

толған қоқыс қалдығы. Іс жүзінде 

бұл базар – Алматы қаласындағы 

к�кбазар секілді к�к�ністі б�л-

шектеп сатуға арналған орын. 

Қазір сол жерде к�терме сауда-

мен айналысатындарға  тег ін 

орын ұсынудамыз. Күніне 200-

дей «ГАЗель» к�лігі келеді. Бір 

байқағаным, тегін орын беріп, 

жағдайымды жасап жатыр-ау деп 

жүрген адамды аз к�ресіз. Қауын-

қарбыздың іріп-шірігенін тау 

қылып т�гіп кететінін айтсаңызшы. 
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ҚАРЖЫ

ШОЛУШЫ БАҒАНЫ

Сарапшылардың пікірінше, әлемдегі эконо-
микалық белсенділіктің бәсеңдеуіне байланысты алыс-
беріс азайып, �нім жеткізу ж�ніндегі келісім-шарттар 
бұзылуда, с�йтіп, баға �сімі байқалуда. Осыған орай 
дамыған және дамып келе жатқан мемлекеттер ара-
сында саяси және экономикалық келіспеушіліктер ту-
ындап отыр, мұның �зі дамушы елдерден капиталдың 
әкетілуіне,  олардың валюталарының, соның ішінде 
теңгенің, әлсіреуіне себепкер болуы ықтимал. Бұл 
тұрғыдан алғанда солтүстік к�ршімізге салынған 
санкциялардың салқыны бізге де тиюде, оған Еураз-
одақтың кейбір �ңірлерінде орын алған қарулы 
қақтығыстар мен ішкі саяси тұрақсыздықтан  туын-
дайтын экономикалық тәуекелдерді қосыңыз.  С�йтіп, 
аталған факторлар алдағы  жылы инфляциялық 
үдерістердің жеделдеуіне жел беруі әбден мүмкін.  

Міне, осындай алмағайып жағдайда еліміздің 
қаржы реттеушілері қайткенде де сараланған ақша-
кредит саясатын ұстануы керек және осы реттегі 
басты мақсат бағаның тұрақтылығын сақтау және 
инфляциялық күтулерді тұрақтандыру үшін қолда бар 
фискалдық құралдарды барынша пайдалану болуы тиіс. 
Базалық м�лшерлеменің �згеруі экономикалық �су мен 
инфляцияға,  ақша нарығының жай-күйіне тез әсер 
етеді, депозиттер бойынша м�лшерлемелерге, ал олар-
дан кредиттер бойынша м�лшерлемелерге біртіндеп, 
уақыт �те келе беріледі. Бұл ретте ұзақ мерзімді 
кезеңде ақша-кредит саясатының экономикаға 
әсері бейтарап болады, �йткені экономикалық �су 
мұндай кезеңде жұмыс күші, капитал, технологиялық 
үдеріс сияқты факторлармен айқындалады. Осы-
лайша  ақша-кредит саясатының р�лі рецессиясыз 
және бақылаудан шығып кетпейтін тұрақты �суді 
қолдау үшін макроэкономикалық ауытқуларды 
реттеуге саюы тиіс. �ртараптандырылмаған экс-
порт экономиканың күтілмеген сыртқы �згерістерге 
ұшырауына себепкер болып, ұлттық валютаның 
құнына әсер етеді. Нәтижесінде, кейбір экономикалық 
субъектілер жинақ құралы ретінде шетел валюта-
сына артықшылық беруге ұмтылуда. Сондықтан да 
депозиттерді долларландырудың бұған дейінгі ең 
жоғарғы 70 пайыздан ағымдағы 39,5 пайызға дейін 
т�мендетілуіне қарамастан, деңгейі тұрақсыз болып 
қалып отыр. 2015-2019 жылдары экономиканы дамыту 
мен қолдаудың түрлі бағдарламалары шеңберінде суб-
сидиялау арқылы 4,3 трлн теңгеге кредиттер берілді. 
Мұндай тетік пайыздық және кредиттік арналардың 
пәрменділігін т�мендете отырып және банк жүйесінде 
�тімділіктің профициті түрінде орнығып, кредит 
нарығындағы ресурстардың әділ құнын бұрмалады. 
Ақша нарығындағы �тімділіктің профициті де циклдік 
бюджет саясаты мен долларсыздандыру үдерісіне 
байланысты қалыптасты. Осындай жағдайда қаржы 
реттеушілері  базалық м�лшерлеменің пайыздық 
дәлізі шегінде ақша нарығының м�лшерлемелерін 
қамтамасыз ете отырып, оларды �з құралдары арқылы 
реттеуге тырысты. Бұл  ретте мемлекеттік бағдарламалар 
арқылы экономиканың �суін ынталандыру саясаты 
аталған шараның мақсаттары мен міндеттерін қайта 
бағамдай отырып, қолданыстағы қолдау тетіктерін сын 
тезіне салуды талап етті. Осыған сәйкес �з тиімділігін 
дәлелдемеген бағдарламалардың тоқтатылғанын 
атап �ткеніміз ж�н. Сондай-ақ жаңа кәсіпорындарға 
қалыптасу кезеңінде к�рсетілетін мемлекеттік 
қолдау арзан кредиттерге қол жеткізудің тұрақты 
к�зіне айналмауы да назардан тыс қалмады. Соңғы 
жылдарда қайталама нарықтағы  ойыншылардың 
белсенділігі баяу болды, бұл ұзақ мерзімді кезеңде 
бағдар болуға тиіс нарықтық тәуекелсіз кірістіліктің 
қалыптасуын тежеді. Бұл жағдайларда ақша-кредит 
саясаты трансмиссиясының борыштық нарық арқылы 
толыққанды жұмыс істеуіне қиындық туды. 

Ағымдағы жылы бір жылдан үш жылға дейінгі 
мерзіммен бағалы қағаздарды шығару к�лемін 1 трлн 
теңгеге ұлғайта отырып, үстіміздегі жылға арналған 
мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару кестесіне 
түзетулер енгізілгенін атап �ткеніміз ж�н. Осы арқылы 
мемлекеттік бағалы қағаздар нарығын жандандыру 
үдерісі іске қосылды, бұл капитал нарығына қаты-
сушыларды кеңейтуге және нарықтық кірістілікті қа-
лып тастыруға қарай қадам жасауға мүмкіндік беріп, 
ақша-кредит саясатының трансмиссиясына ұластыруға 
ықпал етті. �детте базалық м�лшерлеменің деңгейі 
туралы шешім қабылдаған кезде қаржы реттеушілері 
макроэкономикалық �лшемдерге жан-жақты талдау 
жасап, болжам жүргізетіні белгілі, бұл ретте эко-
номиканың даму келешегі мен ықтимал тәуекелдері 
есепке алынады. Базалық м�лшерлеменің ағымдағы 
деңгейі 9 пайыз болып отыр. Оның нақты мәні, яғни 
күтілетін инфляцияны шегергенде 1-1,5 пайыз ынта-
ландыру аймағында. Нақты базалық м�лшерлеменің 
бейтарап деңгейін бағалау 3-3,5 пайыз т�ңірегінде 
тұрғанын айта кетуіміз керек. Бұл – экономикадағы 
м�лшерлемелер шығару үшін бейтарап болатын 
деңгей. Осылайша, қазіргі уақытта қаржы реттеушілері 
экономикаға нысаналы бағдарламалар шеңберінде 
ғана емес, сонымен бірге дағдарыс кезеңінде �те 
маңызды нарық тәуекелдерін ескере отырып, ақша-
кредит саясатының құралдарымен де қолдау к�рсетіп, 
ынталандыру саясатын жүргізуде. Қазір базалық 
м�лшерлеме деңгейі белгіленіп, алдағы 2021 жылғы ин-
фляция тәуекелдеріне қатысты қам жасала бастады. Осы 
ретте м�лшерлемені т�мендету әлеуеті экономикадағы 
елеулі фискалдық және квазифискалдық қарқын 
кезінде ынталандыру аймағындағы нақты м�лшерлеме 
белгілеумен шектелетінін атап �ткеніміз ж�н.
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БЕКБОЛАТҰЛЫ,
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Ақша-кредит 
саласына сараланған 
саясат керек

 ӨНЕРКӘСІП   

Тоқыма бұйымдарын 
шығару артқан 

Мақта-мата кездемелері 

Тоқылмаған материалдар және, киімдерден өзге, 
тоқылған емес материалдардан тігілген бұйымдар 

Киімнен өзге, үй шаруашылығы үшін 
тоқыма дайын бұйымдар 

Төсек жабдықтары 

Кардтық және тарақталған мақта 

Тебіскі және, соның ішінде ерітінді 
сіңдірілген, киіз 

Жүннен басылған және тебіскі аяқ киім

өлшем
бірліктері

Жылдық
өсім

мың кв. м

мың кв. м

мың

мың

мың тг.

мың пар

тонна

Тоқыма бұйымдарын шығару ақшаға 
шаққанда бірден 20%-ға артыпты. 
Ал сектордың жеңіл �неркәсіптегі 
үлесі бір жылда 53%-дан 56%-ға 
дейін ұлғайған. Мақта-мата кездемесі 
мен т�сек-орын жабдығы �ндірісі 
айтарлықтай плюсте, деп жазады www.
energyprom.kz сайты.

ИСА ҚАМБАР

Тоқыма бұйымдарының �ндірісі 

2020 жылдың қаңтар-тамызында 

ақшаға шаққанда 42,7 млрд теңгеге 

жеткен, бұл – �ткен жылдың осындай 

кезеңімен салыстырғанда 19,6%-ға 

артық (NNИ – �неркәсіптік �ндіріс 

индексі – 107,2%). 

Анықтама үшін: жалпы 2019 жылы 

сектордағы �ндіріс к�лемі 59,5 млрд 

тг құраған – 2018 жылға қарағанда 

23,4%-ға артық NNИ – 116,1%) (1-ин-

фографика). 

ҚР аймақтары арасында �ндірістің 

жалпы к�лемінің жартысынан астамы 

бұрынғы Оңтүстік Қазақстан облы-

сына – Шымкент қаласына (11,94 

млрд тг) және Түркістан облысына (іс 

жүзінде соншалықты – 11,87 млрд тг). 

Үздік үштікті 3,93 млрд тг к�лемімен 

Алматы облысы қорытындылайды. 

Тоқыма бұйымдары �ндірісінің 

з а т т а й  к � р і н і с і н д е  м а қ т а - м а т а 

кездемесі сегментінде: 20,2%-ға 15,6 

млн ш.м.-ге дейін �сім байқалады. 

Т�сек жабдықтарын (14,3%-

ға артық) және кардтық тараумен 

�ңделген және де тарақпен таралған 

(9,5%-ға артық) мақта �ндірушілер 

плюсте екен. 

Сонымен қатар жүннен басылған 

және киізден жасалған аяқ киімдер 

�ндірісінде айтарлықтай құлдырау 

орын алған: 30%-ға, яғни 28,4 мың 

жұпқа. Сондай-ақ түйе жүн тебіскі 

мен киіз шығару да минусте: 13,6%-ға 

немесе 250,5 млн теңгеге дейін (2-ин-

фографика). 

Жалпы алғанда, елімізде мата 

шығару үш �ңірде дамыған. Олар – 

Павлодар, Қостанай облыстары мен 

Шымкент қаласы. 

Ал байпақ пен жұқа киізден 

жасалған аяқ-киім Ақмола мен Шы-

ғыс Қазақстан облыстарында �н ді -

рілетін к�рінеді. Мақта, негізінен, 

Түркістан облысында шығарылады 

екен. 

Айта кету керек, Қазақстан Рес-

публикасы Индустрия және инфра-

құрылымдық даму министрлігі қазіргі 

уақытта жеңіл �неркәсіп саласы мем-

лекет тарапынан аса мән беріліп 

отырған басым бағыттардың бірі 

екенін жария еткен болатын.

1-инфографика

2-инфографика

 СЫРТҘЫ ФАКТОР

25 қыркүйек – 2 қазан аралығындағы жекелеген 
дамушы елдердің валюталары бойынша шолу*
Сауда-саттықтың қорытындысы бой-
ынша 2 қазанда теңгенің нарықтық 
бағамы бір аптада 1,1%-ға (426,32-ден) 
әлсіреп, 1 АҚШ доллары үшін 431,12 
теңге деңгейінде қалыптасты.

С ы р т қ ы  в а л ю т а  н а р ы ғ ы н д а 

2020 жылғы 25 қыркүйек – 2 қазан 

аралығындағы кезеңде бірқатар 

маңызды оқиғалар орын алды. АҚШ-

та президенттікке үміткер Дональд 

Трамп пен Джо Байден арасында 

алғашқы пікірталас �тті. Президенттік 

сайлау басталғанға дейін бір ай бұрын 

Дональд Трамп пен АҚШ-тың бірін-

ш і  х а н ы м ы н ы ң  к о р о н а в и р у с қ а 

тапсырған сынақтары оң нәтиже 

к�рсетті. АҚШ Конгресі �кілдерінің 

палатасы демократтар ұсынған 2,2 

трлн АҚШ доллары к�леміндегі ын-

таландыру пакетін мақұлдады, со-

н ы м е н  қ а т а р  т а л д а у ш ы л а р д ы ң 

п і к і р і н ш е  п а р т и я л а р  а р а с ы н д а 

келісімнің болмауына байланысты 

оны Сенатта бекіту мүмкіндігі �те аз. 

Қыркүйектің соңында Қарабақтағы 

�зербайжан мен Армения арасындағы 

қақтығыс күшейе түсті. Қытайдың 

іскерлік белсенділік индексі (PMI) 

экономиканың қалпына келу белгісін 

к�рсете отырып, �сімді к�рсетті.

Дамушы елдер  валюталары-

ның** АҚШ долларына қатысты 

бағамдарының серпіні т�мендегідей 

қалыптасты:

люта тұрақтылығын қолдау ниеті тура-

лы �тініштері аясында 0,1%-ға (14 873-

тен 14 865-ке дейін) нығайды;

келеген тұлғаларға қатысты Ресейге 

қарсы жаңа санкциялардың күшеюі 

және мұнай бағасының т�мендеуі ая-

сында 0,1%-ға (78,15-ден 78,19-ға 

дейін) әлсіреді;

дан 7,77-ге дейін) әлсіреді. Бұл рет-

те Түркия шетел валютасын сатып 

алуға салынатын салықты азайтты, 

бұл биліктің инвесторлар жағдайына 

теріс әсер еткен реттеу шараларын 

жұмсарту бойынша кезекті қадамы 

болды;

пандемиясының салдарымен күресу 

үшін тамызда мемлекеттік борыштың 

ІЖN-ден 88,8%-ға дейін рекордтық 

�суі  және нәтижесінде  бюджет 

тапшылығының ұлғаюына қатысты 

инвесторлар алаңдаушылығының ар-

туы аясында 2,2%-ға (5,56-дан 5,68-ге 

дейін) әлсіреді.

* шолуды Қазақстан Респуб л и ка-

сының Ұлттық банкі ашық дерекк�з-

дердің негізінде апта сайын дайындай-

ды;

** АҚШ долларына қарағанда к�-

лемі жағынан неғұрлым к�п сатылатын 

дамушы елдердің валюталары.

ішінде алғаш рет орталық банктің ны-

саналы ауқымының т�менгі шегіне 

жақын қала отырып, тамызда елдегі 

инфляцияның бәсеңдеуі аясында 

3,5%-ға (17,13-тен 16,53-ке дейін) 

нығайды. Сауда балансының оң саль-

досы тау-кен �ндіру �неркәсібінің 

�суіне қарай ұлғайды;

(22,34-тен 21,62-ге дейін) нығайды. 

ОБ инфляцияның �су іне  және 

келесі жылы ең т�менгі жалақының 

�су ықтималдығына байланысты 

м�лшерлемелерді азайтудың 13 айлық 

циклын тоқтата тұру ықти малдығы ту-

ралы мәлімдеді; 

балансының ағымдағы шотының оң 

сальдосы және қыркүйекте іскерлік 

белсенділік индексінің �суі аясын-

да 0,6%-ға (73,61-ден 73,14-ке дейін) 

нығайды;

Тоқыма бұйымдарының өндірісі. 2020 ж. қаңтар-тамыз / млрд тг

Барлығы          ӨӨИ 

Жылдық мәліметтер 

*шұғыл мәліметтер           Көлемі              ӨӨИ

Ақпарат көзі: ҚР ҰЭМ СК 

Ақпарат көзі: ҚР ҰЭМ СК 

Тоқыма бұйымдарының өндірісі. 2020 ж. қаңтар-тамыз 
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БИЗНЕС&ҚОҒАМ

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

  ТҰРҒЫН ҮЙ: 5-10-20 

1 МЛН ТЕҢГЕЛІК СЕРТИФИКАТ
КІМДЕРГЕ БЕРІЛЕДІ?

Елордада әлеуметтік тұрғыда аз қамтылған және 
к�пбалалы отбасыларға, жетім балаларға «5-10-20» 
тұрғын үй бағдарламасы аясында бастапқы жарна 
ретінде 1 миллион теңгелік сертификат ұсынылады.

Бұл туралы Нұр-Сұлтан қалалық әкімдігінің 

«Тұр ғын үй қоры» КММ баспас�з хатшысы Арманай 

Қабдешова  айтты. «Қазіргі таңда «5-10-20» тұрғын 

үй бағдарламасынан үмітті бес санат бойынша  47 500 

адам кезекте тұр. Ол санаттар: әлеуметтік жағынан 

осал топтар (оның ішіне толық емес отбасылар, 

бірінші және екінші топтағы мүгедектер, мүгедек 

баласы бар отбасылар, жасы бойынша зейнеткер-

лер кіреді), жетім балалар, к�пбалалы отбасылар, 

мемлекеттік қызметшілер мен арендалық үйде тұ-

ра тын азаматтар. Яғни осы бес санаттың барлығы 

«5-10-20» бағдарламасына қатыса алады», – деп 

жазды ол Нұр-Сұлтан қалалық әкімдігінің Instagram-

парақшасында сұрақтарға жауап бере отырып. 

�леуметтік тұрғыда аз қамтылған және к�пбалалы 

отбасыларға, жетім балаларға осы бағдарлама аясын-

да бастапқы жарна ретінде 1 миллион теңгелік сер-

тификат ұсынылады. Яғни бұл – әкімдік тарапынан 

берілетін қайтарымсыз к�мек. «Бұл сертификатты 

алу үшін бірінші процедурадан – банктен �ту керек. 

Т�лемақы жайлы барлық ақпаратты тапсыру қажет. 

Осыдан кейін азамат Тұрғын үй қорына келіп, сер-

тификатты алуға �тініш жазады. Тек осы санаттағы 

азаматтар бағдарлама аясында сертификатқа �тініш 

бере алады», – дейді Арманай Қабдешова. 

Бұрын хабарланғандай, осыдан бірнеше күн 

бұрын «5-10-20» тұрғын үй бағдарламасы бойынша 

несие беріле бастады. «Нұрлы жер» мемлекеттік 

бағдар ла ма сының жаңа бағыттарының бірі  – 

«Шаңырақ»  қанатқақты жобасын Тұрғын үй құрылыс 

жинақ банкі («Бәйтерек» холдингінің еншілес 

ұйымы) жүзеге асырады.

 БИЗНЕСТІ  КРЕДИТТЕУ 

ҚАРЖЫ СЕКТОРЫНДА ЖЕТКІЛІКТІ
hТІМДІЛІК БАЙҚАЛДЫ 

Мемлекет басшысы 1 қыркүйекте жариялаған 
Жолдауында коммерциялық банктердің �тімділігін 
бизнесті кре диттеуге қайта бағдарлау шараларын 
қабылдауды тап сырған болатын.     

Осы ретте атқарылып жатқан жұмыстар туралы  

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі т�раға-

сының орынбасары  Нұрлан �бдірахманов айтып 

берді. «Кәсіпкерлерді кредиттеуді ынталандыру үшін 

агенттік банктердің капиталын және �тімділігін 

босату мақсатында уақытша реттеушілік талап-

тар енгізілді. Атап айтқанда, биыл 30 қыркүйекке 

дейін шағын және орта бизнес кредиттері және 

синдикатталған кредиттер бойынша тәуекел са-

ралауды т�мендету есебінен банктердің меншікті 

капиталын есептеуге талаптар жұмсартылды. 2021 

жылғы 1 маусымға дейін екінші деңгейдегі бан-

ктер капиталының консервациялық буферіне 

талап т�мендетілді және банктердің �тімділігі коэф-

фициенттері бойынша талаптар  жұмсартылды», – 

деді ол.

Нұрлан �бдірахманов атап �ткендей, бұл шара-

ларды қабылдау кезінде банктердің капиталын 468 

млрд теңге м�лшерінде және �тімділікті 1,8 трлн 

теңге м�лшерінде босатуға мүмкіндік берген. Елі-

міздің қаржы секторында бүгінде жеткілікті �тім ділік 

байқалып отыр. «Экономиканы кредиттеудің �суі 

үшін агенттік Ұлттық банкпен бірлесіп қосымша 

шаралар, оның ішінде пруденциялық  уақытша реттеу 

шараларын  ұзарту мүмкіндігін қарастыратын болады. 

Мемлекет басшысының микрокредиттік ұйымдарды 

реттеу ж�ніндегі тапсырмасын орындау мақсатында, 

биыл 1 қаңтардан бастап кредиттік серіктестіктер, 

ломбардтар және онлайн-кредиттеу компаниялары 

агенттіктің  реттеу аясына кірді»,– деді ол.

 МЕДИЦИНАЛЫҚ  САҚТАНДЫРУ  

АЛМАТЫЛЫҚТАРДЫҢ ЖАРНАСЫ  
81 МИЛЛИАРДТАН АСТЫ

Алматылықтардың сақтандыру жарнасы 81 милли-
ард теңгеден асты. 

Жыл соңына дейін мемлекеттік қызметтерді ав-

томаттандыру деңгейі 90%-ға жетеді, деп хабарлайды 

облыс әкімінің баспас�з қызметі.

2017 жылдың 1-шілдесі мен биылғы 29-қыркүйек  

аралығында медициналық сақтандыру қорына 421,8 

млрд теңгеге жуық қаржы жинақталды, деп хабар-

лайды МСҚ Алматы филиалының баспас�з қызметі. 

«Жарналар мен аударымдардың к�лемі жағынан 

Алматы қаласы к�ш бастап тұр – жинақталған 

соманың бестен бір б�лігі бұрынғыша, оңтүстік 

астананың еншісінде. Жалпы, сақтандыру жүйесі 

іске қосылған 2017 жылдың 1 шілдесінен 2020 

жылдың 29-қыркүйегіне дейінгі аралықта Алматы 

қаласынан қорға 81,2 млрд теңгеден астам жар-

на аударылды. Оның 67,9 млрд теңгесі – жұмыс 

берушілердің қарамағындағы жұмыскерлер үшін 

жасаған аударымдары болса, қалған 13,3 млрд 

теңге – жеке кәсіпкерлер мен азаматтық-құқықтық 

келісімшарт бойынша еңбек ететіндерге тиесілі», – 

дейді «�леуметтік медициналық сақтандыру қоры» 

КЕАҚ Алматы қалалық филиалының директоры 

Тілеухан �білдаев.

Сондай-ақ бірыңғай жиынтық т�леушілер саны 

да артып келеді. Алматы қаласы бойынша былтырғы 

жылдың басынан бері �зін-�зі жұмыспен қамтыған 

193 мыңнан астам адам 312,6 млн теңге к�лемінде 

БЖТ т�леген.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 PATH TO SOCIAL HARMONY

Kazakhstan: from 
multiethnic tolerance to 
intercultural understanding

connected with the elites at the provincial 

and local levels, linked with the Kazakh 

environment by kinship ties’.

But why it is that Russians are barely 

leaving Belorussia, where the situation 

(in terms of language) is comparable 

to that of Kazakhstan, and at the same 

time they are quitting our republic in 

an unending stream? Why it is that 

Kazakhstan has become and remains an 

absolute leader not only among the CIS 

States, but also among all the former 

Soviet republics of the USSR in terms of 

the number of Russian-speaking people 

leaving the country, while Belorussia has 

been and still is an absolute laggard in 

that regard? By the way, the rate of Rus-

sians’ emigration from Belorussia is even 

lower than that of Russians’ emigration 

from Russia itself.

Now, when Russia and Belorussia 

are once again becoming a single state, 

these kinds of problems are of course no 

longer relevant. So what is accounted 

for such a huge difference between these 

two cases pertaining Kazakhstan and 

Belorussia? The answer is likely to be the 

simplest thing.

WHAT IS THE DIFFERENCE 

BETWEEN KAZAKHS 

AND BELORUSSIANS?

The principal point here is that the 

former ones and the latter ones are 

viewed differently by Russians. There 

are some reasons for such differen-

tiation. First, Russians and Belorussians 

are the two ethnic groups (nationalities) 

known as most kindred to each other. 

A Belorussian Russian has no problems 

with a native Belorussian. As to a Rus-

sian-speaking Belorussian, he is no dif-

ferent from any Russian. It’s always been 

like this, as long as one can remember. 

As for Kazakhs, Russians don’t relate to 

them as much. 

Even at the height of the Soviet era, 

there was a clear dividing line between 

them. At that time, Russians mainly 

lived in large cities and grain-growing 

regions of Northern Kazakhstan. The 

Kazakh population was mainly located 

in cattle-rearing areas, which constitute 

the majority of the republic’s territory. 

People, who had come from there to 

cities, found employment in the Com-

munist party and Soviet administrative 

organs, universities and cultural institu-

tions, thus personifying the statehood 

of the Kazakh socialist nation. Yet the 

constitutionally sovereign Soviet so-

cialist state (in the case of the Kazakh 

SSR) was a Russian (European) entity 

in its core areas. Among the 15 first sec-

retaries, who had headed the Central 

Committee of Communist Party of 

Kazakhstan from 1925 to 1989, there 

were only 2 ethnically Kazakh people. 

Kazakhstan’s titular population was an 

ethnic minority in their own republic 

from the 1930s to the 1980’s.

There was a tendency, especially 

among the local Russian (European) 

and Caucasian communities, to look 

down on persons belonging to Kazakh-

stan’s indigenous ethnic group. Such 

behavior, demonstrating contempt for 

Kazakhs, have been practiced long into 

the post-Soviet period. Let us take a 

look at some specific examples of such 

contemptuous attitudes and rejection 

in the Russian media’s display. Here 

is what, for instance, our fellow coun-

tryman Vladimir Zhirinovsky, elected 

deputy speaker of the Russian State 

Duma in 2000 and in 2004, says about 

the indigenous people of the country 

where he was born and raised: ‘Semi-

literate and completely illiterate residents 

of auls (traditional villages) have been 

admitted to universities. They come to 

the city. They shake out their felt rugs. 

You know what all’s out there. People of a 

completely different culture, and they are 

drawn into city life’.

And there is another example. This is 

a statement of the former vice-president 

of Russia and ex-governor of the Kursk 

region, Vladimir Rutskoy, about the 

Kazakhs: ‘We have got these people down 

from the donkeys and taught them how 

to use toilet paper’. The above-quoted 

expressions represent pretty stereotypi-

cal opinions.

Should they be deemed irrelevant, it 

would be difficult, if not impossible, to 

explain why a significant part of the Rus-

sian-speaking population of Kazakhstan 

experiences frustration and depression 

in a country, where their mother tongue 

has been and still represents the primary 

and ubiquitous means of communica-

tion. Why do people rush to leave some-

where far away? Everything has changed 

dramatically in recent years. For the 

people with the above-mentioned way of 

looking at things, it is difficult to accept 

this state of affairs, and adapting to new 

conditions is painful. 

‘One stick, two strings, I am the master 

of the whole country’, Kazakhstani Rus-

sians used to sneer during the Soviet 

period, referring to the average Kazakh 

with his ethno-cultural dombra (a long-

necked musical string instrument). But 

now what they laughed at has become 

a reality. One can imagine what these 

people must be feeling under such cir-

cumstances. In this case, the fact that 

the Russian language has retained and 

expanded its position is not enough for 

them to be calmed down and appeased. 

It is only able to slightly sweeten the pill. 

Yet the latter one does not cease having 

bitter taste…

I am setting out all this solely with 

the objective to make a contribution to 

cla ri fying the issue and not to plunge into 

subjec tivity. If we have managed to bring 

at least a bit more clarity to the para-

doxical situation, that’s good enough.

Kazakhstan is a country with many 

different nationalities and ethnic groups, 

so not all Kazakhstanis are ethnic Ka-

zakhs. We have groups like the Rus-

sian, Ukrainian, German, Tatar, Turk, 

Chechen, Kurdish etc. It is quite easy 

to distinguish ethnic Kazakhs from 

Kazakhstan’s citizens who are from dif-

ferent ethnic minorities, except for those 

that have mixed heritage. A large portion 

of ethnic minorities in our country are 

people with European, Caucasian, or 

Middle Eastern features. Kazakhs are 

noticeably different in physical ap-

pearance when compared to the above-

mentioned ethnicities. 

Yet Kazakhstan has been free of 

inter-ethnic conflicts for the last three 

decades. The explanation lies in politi-

cal choices having been made and still 

being made by Kazakhstan’s leadership. 

Astana has been commended by foreign 

politicians, statesmen, state institutions 

and international organizations for its 

work in promoting inter-ethnic toler-

ance among young people and society 

as a whole. 

Danish AZIM

(The beginning part is in the 

previous issue)

Most of those people actually believe 

that they do not have any perspec-

tive in our country. That’s what Denis 

Krivosheyev, a Kazakhstani economics 

writer, said in that respect (‘Pyotr Svoik: 

Kazakhstani Russians are already half 

Kazakhs’, Tenge Monitor, 26 July 2018): 

‘An exodus of Russians and Russian-

speakers will only grow quantitatively (in 

size or numbers). The northern regions 

and Almaty will be the last enclaves in 

the process. And the number of ethnic 

Russians is expected to decrease dramati-

cally in all other regions of Kazakhstan. 

Already now, there are areas in which 

their share tends to zero. This process will 

reach its peak around 2022. There are no 

compelling reasons for a lot of them to keep 

staying here. Kazakhstan can’t be com-

pared to the Baltic countries. Its passport 

doesn’t have anything special in it, unlike 

the Latvian (Lithuanian or Estonian) one 

offering access to European Union. Rus-

sia, which faces demographic challenges, 

could also accelerate the process. It is now 

a question of adopting the law “on soil”, 

which would simplify procedures in rela-

tion to obtaining citizenship, and a new 

repatriation program is being prepared 

to facilitate the relocation and adapta-

tion. The major questions at stake are the 

property belonging to Kazakhstani Rus-

sians and the fear of losing a comfortable 

environment, but the faster this process 

goes, the easier the issues associated with 

the relocation would be perceived… I 

sometimes think the Russians are drag-

ging their feet on the issue of returning to 

their historical homeland. This does not 

apply to those who are ready to embrace 

the Kazakh cultural code concept. There 

is nothing wrong with that, yet it is strange 

at least to be remaining quite pro-imperial 

Russian with the appropriate mindset in 

Kazakhstan. It would be better to seize 

the moment, fix the situation and leave 

abroad. Kazakhstan is in the process of 

national State building. And it cannot 

be otherwise, it is not worth hoping. So, 

one has either to pluck up courage and 

to leave, or to wholly adapt to a different 

environment’.

According to the head of the re-

publican Lad Slavic Movement Maxim 

Kramarenko, nowadays the Kazakhstani 

Russians could be conditionally divided 

into three groups. ‘The first of them is 

characterized by those who were born in 

the USSR, those who recall with nostalgia 

the Soviet era when the Russians were the 

elder brothers’, he said. ‘The second group 

consists of those people who were born in 

sovereign Kazakhstan. More accurate to 

say, they were born in the late twentieth 

century and up to the present time. They 

perceive everything that happens as a 

reality, they do not have the “big brother” 

syndrome, but they are becoming accus-

tomed to the position of minority repre-

sentatives too slowly… So, the third group 

is characterized by those who are trying 

to integrate into this new ethnic environ-

ment. These are young Russians who are 

Percentage of the population 
that is Russian in former 
Soviet Republics
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Жаңа фитнес сағат 
сатылымға шықты

  НАРЫҘ

Алматыда фитнеспен айналысуға 
арналған ақылды сағаттардың 
жаңа буынының тұсаукесері 
болып �тті. Huawei Watch Fit 
құрылғысында пайдаланушыларға 
түрлі жаттығуларды орындауға 
к�мектесетін анимацияланған 
фитнес-бағдарламалар орнатылған. 
Сонымен бірге, онда к�птеген 
жаттығу режимдері, GPS 
бойынша тұрған орнын анықтау 
және денсаулық жағдайын 
мониторингтеу функциялары бар. 

НҰРЛАН ҚҰМАР

Сағат к�бірек ақпарат к�рсете 

алатын 1,64-дюймдік жарық 

AMOLED-дисплеймен жабдық-

талған. Салмағы 39 грамм болатын 

Huawei Watch Fit сағатын фитнес-

білезікке ұқсатуға болады. Ин-

тел лектуалды алгоритм мен бір-

н е ш е  қ а д а ғ а н ы  қ о л д а н а т ы н 

жүрек ырғағын мониторингтеуге 

арналған HUAWEI TruSeen™ 

4.0 жаңартылған технологиясы 

жүрек ырғағының, қандағы оттегі 

деңгейінің, ұйқы сапасы мен 

күйзеліс деңгейінің тәулік бойғы 

дәл мониторингін қамтамасыз 

е т е д і .  Б а р л ы қ  м ә л і м е т т е р 

пайдаланушыларға анағұрлым 

салауатты �мір салтын ұстануға 

ж ә н е  ф и т н е с - н ә т и ж е  л е р і н 

жоғарылатуға к�мек тесу мақ-

сатында талдаулар жасау және ке -

ңестер беру үшін пайдала  нылады.

Huawei Watch Fit — анима-

цияланған фитнес сабақтарының 

тарапынан қолдауға ие болған 

алғашқы сағат болып табыла-

ды. Сағат анимацияланған 12 

пен қозғалысты қолдаймыз. 

Сондықтан біздің �німдеріміздің 

қатары біртіндеп кеңейіп келеді: 

о с ы д а н  ж а р т ы  ж ы л  б ұ р ы н 

Александр Габченко Watch GT2 

сағатымен �зінің экстремалды 

веложарысын орындаған болса, 

бүгінгі күні біз үлкен AMOLED 

дисплейі бар, үздіксіз 10 күнге 

дейін автономды жұмыс істейтін 

және денсаулыққа мониторинг 

ж а с а й т ы н ,  ж а ң а  п а й д а л а н у 

тәжірибесін ұсынатын Huawei 

Watch Fit сағатының жаңа буынын 

қуана ұсынып отырмыз», – деп 

атап �тті  Қазақстандағы және 

Орта Азия елдеріндегі Huawei 

Device PR-менеджері Мұхтарәлі 

Ибраев. 

Қ а з а қ с т а н  ү ш і н  б і р е г е й 

мұздағы жекелей веложарыстың 

сәтті аяқталуына орай, сондай-

ақ  әуесқойлар  велоспортын 

және ішкі туризмді дәріптеуді 

қолдай отырып,  Олимпиада 

чемпионы Александр Винокуров 

атындағы велоспортты дамыту 

қорының дирекциясы Александр 

Габченкоға ризашылығын біл-

діріп, «Құрмет» грамотасын қор-

дың атқарушы директоры Берік 

Бижігітов табыстады. Жаңа сағат 

Қазақстанда сатылымға барлық ірі 

электронды техника дүкендеріне  

жақында ғана түсті. Huawei Watch 

Fit Active және Elegant екі нұсқада 

ұсынылатын болады. Active нұс-

қасындағы ресми ұсынылған 

бағасы – 59 990 теңге. Қолжетімді 

түстері: қара, жалбыз түстес жасыл, 

қызғылт.  Elegant нұсқасы осы 

айдың соңында қара түсте 69 990 

теңгеге қолжетімді болады.

сабақтағы 44 стандартты жатты-

ғуды қиыстыра отырып, кез келген 

уақытта, дербес тәлімгер жалдау 

қажетінсіз,  қарапайым және 

қолжетімді жаттығу тәсілдерін 

ұсынады. Бұдан басқа, Huawei 

Watch Fit  спорттық жүгіруді 

жақсы к�ретіндер үшін арнайы 

әзірленген 13 жүгіру сабағын 

ұсынады. Сағат нақты уақыт 

ішіндегі жүгіру параметрлерін 

қадағалайды және жаттығуды 

оңтайландыруға к�мектеседі. 

Сондай-ақ, бұл құрылғы ашық 

аспан астындағы фитнеске ар-

налған 96 бағдарламаны, кірік-

тірілген GPS және 5 атмос фераға 

дейінгі суға т�зім ділікті қамтиды.  

Ауқымы шағын болғанымен, 

сағат қуаттандырусыз әдеттегі 

пайдалану нұсқауларында  10 

күнге дейін жұмыс істеуге қабілетті 

және батареясын күні бойына 

небәрі бес минут ішінде толтыруға 

мүмкіндік беретін  тез қуаттау 

технологиясымен жабдықталған.

Ж а ң а  с а ғ а т т ы  т а н ы с т ы р у 

аясында ашық аспан астындағы 

автокинотеатрда гигиеналық 

шарттарды толығымен сақтай 

отырып, «Balkhash Ice Challenge» 

атты бірегей веложарыс туралы 

фильм к�рсетілді. �йгілі қазақ-

стандық велосаяхатшы және 

трейлран нинг әуесқойы Александр 

Габченко жеке �зі велосипедпен 

қысқы уақытта қатқан Балқаш 

к�лінің мұзды бетімен 250 шақы-

рым жүріп �ткен. Huawei ком-

паниясы осы экспедицияның 

ресми серіктесі болды. 

«Huawei компаниясы біз дің 

пайдаланушыларымызға теле-

фон мен байланысу  болсын, 

планшетте құжаттармен жұмыс 

істеу немесе спортпен шұғылда-

ну болсын, күнделікті міндеттерін 

о р ы н д а у д а  к � м е к  к � р с е т у г е 

арналған �з құрылғыларының 

экожүйесін дамытуда белсенді 

түрде жұмыс атқарып келеді. Жаңа 

ғаламдық сын-қатерлер біздің 

клиенттеріміздің денсаулығы 

м е н  � м і р  с а л т ы н а  қ а т ы с т ы 

компанияның жаңа ұстанымын 

дамытуға түрткі болды. Біз спорт 

Отбасы бақыты – 
әр адамның асыл арманы

 САЛАМАТТЫ ҘАЗАҘСТАН

7 есе арттыра отырып, «Аңсаған 

сәби» арнайы бағдарламасын 

іске қосуды тапсырды. К�п 

б а л а л ы  о т б а с ы л а р  д ә с т ү р і 

бар Қазақстан үшін  осындай 

жаңалықтар,  жалпы алған-

да, отбасы мен қоғамға деген 

шынайы қамқорлықты білдіреді. 

Дүние жүзінде мемлекеттің �рке-

ниеттілігі әйелдерге, отбасыға 

және балаларға деген қарым-

қаты нас индикаторлары бойын-

ша анық талады.

2019 жылы Репродуктивтік 

медицина институты Қазақстан-

ның ең жақсы медициналық ма-

ман дандырылған мекемесі ата-

ғын кезекті рет растады. Ғылыми 

жетістіктер, инновациялар мен 

ең жақсы әдістемелерді енгізу, 

медициналық к�мек к�рсетудегі 

ең жоғары стандарттарға жү-

гіну, аймақтық мамандар мен 

шетелдік курсанттарды оқыту, 

әлеуметтік жауапкершілік және 

филиал ашу – міне, �ткен жыл -

дың бас ты нәтижелері осы. 

Осындай қыруар жұмыстың 

нәтижесі – еліміз дегі, к�рші 

және шетел мем лекет теріндегі 

отбасыларында к�птен күткен 

сәбилер дүние есігін ашты!

Алматыдағы Репродуктивтік 
медицина институтында 
Қазақстандағы ЭКО-ға 25 жыл 
толуына орай мерекелік іс-шара 
�тті. Шара барысында аталмыш 
институттың директоры Тамара 
Жүсіпалиева елімізде атқарылып 
жатқан игі істер жайлы �з ойын 
ортаға салды.

САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН

1995 жылы қалалық денсау-

лық сақтау басқармасы Алматы 

қалалық адам ұрпағын �рбіту 

орталығында Тамара Мұфтах-

қызының басшылығымен алғаш -

қы экстракорпоралды ұрық-

тан  дыру зертханасы ашылған 

болатын. Осы жылдар ішінде 

5 адамнан тұратын ЭКО зерт-

ханасы РМИ-дың үш клини ка-

сында 300-ден астам қызметкері 

бар ғылыми-тәжірибелік Репро-

дуктивтік медицина инсти ту-

ты  на дейін �сіп, Қазақстанда 

ҚРТ саласында к�шбасшыға 

айналды.  РМИ-дың негізг і 

ұйыт қысы – бұрынғыша, сонау 

90-жылдардың ортасында жұ-

мыс бастағандар. Бүгінгі таңда 

па циент  терге ҚРТ саласындағы 

барлық заманауи әдістемелер 

қолжетімді. Хирургиялық және 

микрохирургиялық әдістерді 

қоса, әйелдердің ауруларын да, 

ерлер бедеулігінің ауыр түр-

лерін де емдеу, онкологиялық 

аурумен ауыратын науқастарда 

репродуктивтік қызметті сақтау 

және дені сау баланың дүниеге 

келуі мақсатында эмбриондарды 

генетикалық зерттеу сәтті �ткізі-

леді. Соңғы жылдары меди цина 

туризмі қарқынды �сіп келеді.

Жыл сайын елімізде АҚШ, 

Германия, Италия, Қытай мен 

Түркияны және ТМД елде-

рін қоса, 35 елдің пациенттері 

емделеді. 25 жыл ішінде РМИ-

да балалы бола алмай жүрген 

отбасыларында 16000 бала дүниеге 

келді. Балалар медициналық 

араласусыз �здері бала сүйіп 

жатыр. Табысты жұмыс нәтижесі 

мен сәтті  емделудің жоғары 

к�рсеткіштері ретінде клиника 

тегін медициналық к�мек к�рсету 

аясында мемлекеттік  тап сы-

рыстардың үштен бір б�лігін 

жүзеге асырады. Бұл ЭКО-ның 

квоталанған бағдарламалары, 

сондай-ақ лапароскопиялық 

операциялар. 

ЭКО-ға алғашқы бір жүз квота 

2010 жылы б�лінді. 2019 жылы 

олардың саны 900-ге жетті, бірақ 

18 миллион халқы бар ел үшін 

бұл жеткіліксіз. К�птеген баласы 

жоқ отбасылар қымбат тұратын 

қызметке қол жеткізе алмай, 

к�п жағдайда ол ажырасудың 

себебіне айналады. Бұл жағ-

дайға байланысты ел президенті 

Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа 

арнаған Жолдауында отбасылық-

демографиялық жағдайға қатты 

алаңдаушылық таныта отырып, 

үкіметке 2021 жылдан бастап 

ЭКО бағдарламалары бойынша 

квота санын 7 мыңға дейін, яғни, 

РМИ іргесінде 15 ғылыми 

кандидаты, батыста білім алған 

жас эмбриолог дәрігерлер еңбек 

етіп келеді. Ширек ғасыр ішінде 

РМИ-да 15 000-нан астам бала 

дүниеге келді,  енді олар �з 

кезегінде ата-анаға айналып 

жатыр.     

Репродуктивті  медицина 

институтының директоры Тамара 

Жүсіпалиева �зінің с�зінде 

Қазақстанда сапалы медицинаға 

деген сұраныстың артқанын, 

клиника к�рсететін медициналық 

қызметтердің аз шығын жұмсай 

отырып, шетелдік баламалардан 

еш т�мен еместігін айтты. Ол 

�зінің с�зінде Қазақстан заңда-

рының бейімділігі, дәрігер лердің 

жоғары біліктілігі, зама науи 

технологиялардың жеткілікті 

болуы арқасында Қазақстанға 

медициналық туризм бойынша 

келетіндер легінің артқанын 

айтты.  Клиниканың басты ерек-

шелігі — операциялық блок 

пен жаңа �мір басталатын эм-

брио логиялық зертхана «таза 

б�лме» қағидасы бойынша жа-

салған, олар �згелерден мүлдем 

оқшауланған, мұнда тұрақты 

температура мен ылғал ауа �те 

таза күйінде беріледі.

Клиника жаңа қондырғы-

лармен жабдықталған. Эмбрио-

логия  зертханасына Planer 

(UK) планшетті инкубатор мен 

құйылып жасалған ESCO MIRI 

(Singapour) алты инкубатор 

қойылған,  бұлар  эмбрион-

дар ды жетілдіреді әрі сапасын 

арттырады. Репродуктивті меди-

цинада құбылыс жасаған, ең 

жаңа «Time – Lapse ESCO» ин -

кубаторы бірінші күннен эм-

брионның даму барысын қада-

ғалауға және ұрықтандыру үшін 

ең сапалы эмбрионды таңдап 

алуға мүмкіндік береді.

 БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Бейбітшілік пен келісім –
тұтастырар ел ішін
Республикалық «Этномәдени 
бірлестіктердің белсенді 
қатысуымен жастар арасындағы 
әлеуметтік бірлік мәдениетін 
дамыту» жобасының білім беру 
онлайн-лагерінің тренингтері �тті. 
Жобаның ұйымдастырушысы  
Ұлттық Дельфий комитеті 
бұл бастаманы Қазақстан 
Республикасы Ақпарат және 
қоғамдық даму министрлігінің 
қолдауымен «Азаматтық 
қолдамаларды бастау орталығы» 
КЕАҚ гранттық қаржыландыруы 
шеңберінде іске асырды.

АЙНҰР БАҚД�УЛЕТҚЫЗЫ

Оқыту  Halyk Tarihy мобиль-

дік  қосымшасы базасында 

ашық қолжетімділікте орналас-

тырылған жобаның интеллек-

туалды викторинасына қатысу 

арқылы алдын ала іріктеуден 

�ткен Қазақстанның түкпір-

түкпіріндегі этномәдени бір-

л е с т і к т е р д і ң  1 0 0  б е л с е н -

дісіне арналды. Білім беру  

тренингтерінің қатысушылары 

келесі :  к�пэтносты Қазақ-

стандағы бейбітшілік пен ке-

лісім үлгісінің негізгі аспек-

тілері; тарихтың ортақ беттерін 

түсіну арқылы қоғамды топтас-

тыру;  қазақ тілі – этносаралық 

келісімнің негізі, жобаларды 

б а с қ а р у  ж ә н е  ж а ң а  м е д и а 

қоғамдық пікірге  әсер ету 

құралы ретінде бағыттары бой-

ынша �ткізілді .  Жоба тре-

н е р л е р і  Қ а з а қ с т а н  х а л қ ы 

ассамблеясы т�рағасының 

орын  басары Шерзод Пулатов,  

«Жаңғыру жолы» ҚХА РЖҚ 

т�р ағасының орынбасары, ҚХА 

жанындағы «Жарасым» РЖБ 

т�рағасы Тимур Жұмырбаев, 

Ақмола облысы бойынша ҚР 

Президенті жанындағы МБА 

филиалының директоры Белла 

Газдиева, Л.Н.Гумилев атын-

дағы ЕҰУ саясаттану кафедрасы -

ның профессоры Наталья Ка-

лаш никова, PR-эксперт, «Rona 

Group»  коммуникациялық 

агенттігінің жетекшісі Мира 

Билялова, «Вolashak RL» жоба-

лар  ды басқару тобының жетек-

ш і с і ,  Л . Н . Г у м и л е в  а т ы н  -

дағы ЕҰУ докторанты Бірлік 

Меңдібаев �з ойларын ортаға 

салды.

Тренингтің нәтижесі бойын-

ша 20 белсенді қатысушы  Soft 

skills  сұранысқа ие машықтар 

бойынша курстан �ткендігі 

жайлы сертификат пен Қолдан-

балы этносаяси зерттеу инсти-

тутында тағылымдамадан �ту 

мүмкіндігіне ие болды.

 КӨРМЕ

Ежелгі дәуірлерден 
бастап...
Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік орталық музейінде 
халықаралық ынтымақтастық 
аясында Қытай Халық 
Республикасының Алматы 
қаласындағы Бас консулдығымен 
бірлескен «Ғажайып қолтаңба» 
атты қытай фарфор бұйымдары 
топтамасының к�рмесі �з 
жүмысын бастады.  К�рме Қытай 
Халық Республикасының 71 
жылдығына арналды. 

АЙЖАН ЖАСБАТЫРҚЫЗЫ

Қытай фарфоры – аспан асты 

империясының мәдениеті мен 

�нерінің маңызды компонент-

терінің бірі. Фарфордан жасалған 

бұйымдар фарфорға сурет салу 

�нерін к�рсетеді, сонымен қатар 

ежелгі дәуірлерден бастап әр 

заманда �з туындылары арқылы 

әлемдік �нерге құнды үлес қосқан 

қытай шеберлерінің ғасырлық 

дәстүрлерін паш етеді. 

Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік орталық музейінің 

қорында XIX ғасырдың екінші 

жартысында (ҚР МОМ Орынбор 

кезеңінің тарихы) қалыптаса 

бастаған қыш пен фарфор топта-

малары ерекше орын алады. Ол 

кезде музейге �ткізілген алғашқы 

экспонаттарды жеке адамдар 

«сыйға берген» және олар негізі-

нен XVIII-XIX ғасырларға тиесілі 

тұрмыстық заттар еді. Олардың 

арасында әсемдігі және к�ркем 

пішіндерімен назар аудартатын  

әр түрлі керамикадан жасалған 

бұйымдар бар. 

«Ғажайып қолтаңба» к�р-

месінің экспозициясы 3 б�лім-

нен тұрады. К�рмеге ҚР Орта-

лық музейінің фарфордан, 

фаянс, керамика, мыс, саздан 

жасалған 60-тан астам біре-

гей экспонаттары қойылды.  

Ұсыныл ған заттардың ішінде 

Талғар қаласынан (Талхир) 

табылған, Ұлы Жібек жолымен 

бізге жеткен қыш бұйымдарын 

к�рсететін археологиялық қыш 

бұйымдары ерекше қызығу-

шылық тудырады. 


