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АХҚО-ның қаржылық қызметтер к�рсетуді реттеу ж�ніндегі 
комитеті IOSCO-ның құқық қолдану саласындағы трансшекаралық 
ынтымақтастыққа қатысты Кеңейтілген к�пжақты �зара түсіністік 
туралы меморандумына қол қоюшы болды.

«Астана» халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) қаржылық 

қызметтер к�рсетуді реттеу ж�ніндегі комитетінің (АФСА) Кеңес 

беру мен ынтымақтастық және ақпарат алмасу туралы бағалы 

қағаздар ж�ніндегі комиссиялардың халықаралық ұйымының  

(IOSCO) Кеңейтілген к�пжақты �зара түсіністік туралы меморанду-

мына (EMMoU) қол қоятындығы туралы  шешім биыл 9-18 қараша 

аралығында �ткен IOSCO жыл сайынғы жиналысының аясында 

қабылданды. 
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 КӘСІПКЕРЛІК  АХҘО

МӘДЕНИЕТ

бойынша қолдануды ұзарту ҚР 

Үкіметімен қарастырылған. 

– Микро және шағын кә-

сіпкерлік субъектілері деп 

отырғанымыз мыналар: микро 

бизнесте жұмыс істейтін адам 

саны 15-тен аспайды, жылдық 

табысы 83 млн теңге к�лемінде 

болады, ал шағын кәсіпкерлік 

субъектілерінде 100 адамға 

дейін еңбек етеді, жылдық 

табысы 833 млн теңгеден аспауы 

тиіс.  Қазіргі  коронавирус 

індетіне байланысты Мемлекет 

басшысының тапсырмасына 

с ә й к е с  ш а ғ ы н  ж ә н е  о р т а 

кәсіпкерлік субъектілеріне 

�здерінің жұмысшыларына 

т � л е н е т і н  ж а л а қ ы л а р ы н а 

және басқа да т�лемдеріне 

салынатын салықтарға  же-

ңілдіктер берілді. Салықтан 

босатылмайтын салық т�-

леушілері де бар. Олар – жер 

қойнауын пайдаланушылар, 

акцизделетін �нім �ндірушілер, 

ойын бизнесі және сыртқы 

экономикалық қызметке қа -

ты сушылар, – деді Жаннат 

Шайхиева.

Батыс Қазақстан облысы

 �ЛЕМДІК �ОР НАРЫ>Ы

АКЦИЯЛАР

Risers Last % 1D % 1M

HSBK
02.12.20 12:04

124,80 +2,30 +14,31

KCEL
02.12.20 12:01

2 748,99 +0,70 +1,07

KZTO
02.12.20 12:04

903,70 +0,40 +12,96

KZTK
02.12.20 11:58

26 200,00 +0,27 +4,77

KEGC
02.12.20 11:55

1 699,90 +0,05 +1,37

KASE Индексі 
02.12.20 11:59

2 597,18 +0,42 +5,81

АҚША НАРЫҒЫ

Symbol Last % 1D % 1M

MM Index
30.11.20 17:02

9,90 -0,27 +1,58

TONIA
30.11.20 16:57

9,90 -0,35 +1,53

SWAP-1D (USD)
30.11.20 17:04

9,80 +0,27 +2,40

TWINA
02.12.20 11:53

9,01 -0,02 +0,27

SWAP-2D (USD)
30.11.20 17:04

10,00 0 +2,59

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР

Deals Yield DTM

MFOKb1
02.12.20

19.55 –

SKKZb11
02.12.20

10.25 –

KZIKb27
02.12.20

10.10 – –

BTASe16
02.12.20

0.00 –

BRKZe10
30.11.20

8.95 –

BASPb5
30.11.20

11.50 –

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

Deals Yield DTM

MUM156_0006
02.12.20

10.55

MKM012_0148
02.12.20

8.75

MUM132_0005
30.10.20

9.50

KZ_07_2507
26.10.20

1.10 –

KZ_05_2410
26.10.20

2.27 –

NTK028_2685
25.11.20

8.81 –

 �АЗА�СТАН �ОР НАРЫ>Ы

16+

Индекстер

KASE 2 586.34    -0.03% 

FTSE 100 6384.73      1.16% 

CAC 40 5582.48      1.16% 

S&P 500 3663.56      1.62% 

Dow Jones 29823.92      0.63% 

Nikkei 225 26787.54      1.34% 

DAX 13389.49      0.74% 

SSE Comp 3451.94      1.77% 

02 Желтоқсан 2020

Тауарлар

Мұнай 47.42    -0.36% 

Алтын 1 762.55    -0.94% 

Платина 979.00      3.16% 

Палладий 2 400.00      1.61% 

Никель 14 423.00    -0.61% 

Алюминий 1 770.50    -0.53% 

Күміс 22.15    -4.26% 

02 Желтоқсан 2020

Валюта нарықтары

USDKZT 425.05      0.00%

EURKZT 509.29      0.00%

USDRUB 75.8453    -0.73% 

USDUAH 28.5225      0.15% 

USDBYN 2.5850      0.24% 

EURUSD 1.2073      0.02% 

GBPUSD 1.3415    -0.00% 

02 Желтоқсан 2020

Орталық сайлау комиссиясы:
ҮМІТКЕРЛЕР МЕН 
БАЙҚАУШЫЛАР ТІРКЕЛДІ

 ҘОҒАМДЫҘ  ДАМУ

Депозиттер       
3 трлн теңгеге
жуық өскен 

- бет6 ҚАРЖЫ- бет3

Құқық қолдану саласындағы 
ынтымақтастық

Салықтан босатылды

сайлану үшін кандидат болып тіркеле 

алады.

«Қазақстан Республикасындағы 

сайлау туралы» Конституция лық 

заңның 89-бабына сәйкес бір сая-

си партиядан тізімге енгізілген 

адам дардың саны саяси партия-

лар арасында б�лінетін депутаттық 

мандаттардың белгіленген саны-

нан отыз пайызға аспайтын бір ғана 

тізімді тіркеуге жол беріледі.

Партиялық тізімде әйелдер мен 

жиырма тоғыз жасқа толмаған адам -

дардың саны оған енгізілген адам-

дардың жалпы санының кемінде отыз 

пайызын құрауға тиіс. «Nur Otan» 

партиясы қоғамдық бірлестігінің 

партиялық тізімінде 126 адам бар. 

Оның 40-ы әйелдер мен жиыр-

ма тоғыз жасқа толмаған адамдар, 

олар тізімге енгізілгендердің жалпы 

санының 31,7 пайызын құрайды.

Уәкілетті  органдар ұсынған 

мәліметтер негізінде Орталық сай-

лау комиссиясы партиялық тізімге 

енгізілген үміткерлердің Конститу-

ция мен «ҚР сайлау туралы заңы» 

талаптарына сәйкестігін анықтады. 

Осыған байланысты, Ортсайлау-

ком мүшелері «2021 жылғы 10 қаң-

тарға тағайындалған Қазақстан Ре-

спубликасы Парламенті Мәжілісі 

депутаттарының кезекті сайлауында 

«Nur Otan» партиясының партия-

лық тізімін тіркеу туралы» қаулы қа-

былдады.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе 

бойынша Ортсайлауком мүшесі Ана-

стасия Щегорцова баяндама жасады. 

Ол «Қазақстан Республикасындағы 

сайлау туралы» Конституциялық 

заңның 20-2-бабына сәйкес шет 

мемлекеттердің, халықаралық ұйым-

дардың байқаушыларын аккредит-

теуді Орталық сайлау комиссиясы 

Сыртқы істер министрлігінің ұсынуы 

бойынша жүзеге асыратынын атап 

�тті.

Қарашаның 20-сында Сыртқы 

істер министрлігінің ұсынуы бой-

ынша Орталық сайлау комиссия-

сы ТМД Парламентаралық ассам-

блеясынан 29 байқаушыны ак-

кредиттеді. 25 және 26 қарашада 

Сыртқы істер министрліг інен 

түскен 10 байқаушыны аккредит-

теу туралы ұсыныс бойынша 6 

байқаушы – Тәуелсіз мемлекет  -

тер достастығынан байқаушылар 

мис сиясы құрамында; 4 байқаушы 

– Ислам ынтымақтастығы ұйымы 

миссия сынан аккредиттеледі.

Баяндалғанды ескере отырып, 

Орталық сайлау комиссиясы «2021 

жылғы 10 қаңтарға тағайын далған 

Қазақстан Республикасы Парла-

ментінің Мәжілісі және мәсли хат-

тары депутаттарының кезекті сай-

лауына халықаралық ұйымдардың 

байқаушыларын аккредиттеу туралы» 

қаулы қабылдады.

А.Щегорцова аккредиттеуге 

ұсы  ныстардың келіп түсуіне қарай 

байқаушылар бойынша деректер 

жаңартылып отыратынын атап �тті.

Кеше Орталық сайлау 
комиссиясының отырысы �тті. 
Оған саяси партиялардың, Бас 
прокуратураның, әділет, ішкі істер 
және қаржы министрліктерінің 
�кілдері, бейне-байланыс 
режимінде аумақтық сайлау ко-
миссиялары, онлайн режимінде 
бұқаралық ақпарат құралдарының 
�кілдері қатысты.

БЕКЕТ КQКЕНАЙҰЛЫ

Отырыстың күн тәртібінде 

2021 жылғы 10 қаңтарға тағайын-

далған Қазақстан Республи-

касы Парламенті Мәжілісі де-

путаттарының кезекті сайлауы на 

«Nur Otan» партиясының пар-

тиялық тізімін тіркеу және осы 

сайлауға халықаралық ұйым-

дардың байқаушыларын аккре-

диттеу туралы мәселе қаралды.

Отырысты ашқан Қазақстан 

Республикасы Орталық сай-

лау комиссиясының т�рағасы 

Берік Имашев Мәжіліс депутат-

тығына кандидаттардың пар-

тиялық тізімдерін ұсыну мерзімі 

30 қарашада сағат 18.00-де аяқ-

талғанын еске салды. Партия-

лық тізімдерді Орталық сайлау 

комиссиясына бес саяси партия 

ұсынды.

Күн тәртібіндегі  б ірінші 

мәселе бойынша баяндама жа-

са  ған Орталық сайлау комис-

с и я с ы н ы ң  м ү ш е с і  А с ы л б е к 

Смағұлов осы жылғы 26 қарашада 

Орталық сайлау комиссиясына 

«Nur Otan» партиясы» қоғамдық 

бірлестігі Қазақстан Республи-

касы Пар ламенті Мәжілісінің 

депутаттарын сайлауға кандидат-

тарды ұсыну туралы құжаттарды 

ұсынғанын хабарлады.  Осы 

ретте соңғы 10 жыл ішінде ел 

аумағында тұрған, жасы 25-тен 

асқан, белсенді сайлау құқығына 

ие Қазақстан Республикасының 

азаматы Мәжіліс депутаты болып 

кәсіпкерлік �кілдері 12 млрд 

теңге к�лемінде салықтарды 

т�леуден босатылып, үнем-

делген қаржы-қаражат кәсіп-

кер лікті дамытуға  жұмсай-

ды. 2020 жылғы 1 қазаннан 

бастап 2021 жылғы 1 қаңтарға 

дейін «0» коэффициентін кә-

сіби зейнетақы жарналары, 

әлеуметтік аударымдар, міндетті 

әлеуметтік медициналық сақ-

тандыру бойынша жарналар 

мен аударымдар (жеке кәсіпкер 

�зі үшін т�лейтіндерден басқа) 

ҚОҒАМ

Үш      
мектеп ғимараты
жаңарды

Батыс Қазақстан облысында 35 
мыңға жуық микро және шағын 
бизнес субъектілері салықтан 
босатылады. Бұл акция биылғы 
жылдан бастап 2023 жылға 
дейін жалғасады. 

ГҮЛБАРШЫН [ЖІГЕРЕЕВА

БҚО кірістер департа мен-

тінің талдау және тәуекел-

дер басқармасының басшысы 

Жаннат Шайхиеваның ай-

туын ша, осы үш жыл ішінде 
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ

АПТА ТЫНЫСЫ

 Парламент 
Уран өндіруге қатысты 
құжат мақұлданды

Мәжілістің жалпы 
отырысында «Жер қойнауы 
және жер қойнауын пайдалану 
туралы» ҚР Кодексіне 
уран �ндіру мәселелері 
бойынша �згерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 
заң жобасы бірінші оқылымда 
мақұлданды.

М ә ж і л і с т і ң  Э к о л о г и я 

мәселелері және табиғатты 

пайдалану комитетінің мәлі-

метінше, заң жобасы «Жер 

қойнауы және жер қойнауын 

пайдалану туралы» Қазақстан 

Р е с п у б л и к а с ы  к о д е к с і н 

құқықтық қолдану барысын-

да туындаған олқылықтарды 

жоюға бағытталған.

З а ң  ж о б а с ы н д а :  у р а н 

�ндіру кезеңін ұзарту рәсімін 

жетілдіру;  жер қойнауын 

пайдаланушыларға уран �н-

діру кезеңінде геологиялық 

құрылымдарды және уран 

кен орны қорларын нақтылау 

мақсатында �ндіру учаскесін 

жете зерттеуді (жете барлау-

ды) жүргізу мүмкіндігін беру; 

уран �ндірудің тәжірибелік-

�неркәсіптік жобаларына 

қойылатын талаптар; уран 

�ндіру саласындағы жоба-

лау құжаттарына мемлекеттік 

сараптама жүргізу тетігін 

айқындау к�зделген. Заң жо-

басымен жұмыс істеу ба-

рысында жұмыс тобының 

мүшелері: жобалау құжатта-

рына және игеру талдау-

ларына тәуелсіз сараптама 

ұйымдастыру және жүргізу 

шығындарын �теуге; уран кен 

орны қорлары к�лемінің �сімі 

бастапқы к�лемнен 30 және 

одан да к�п пайызға артқан 

жағдайда,  жер қойнауын 

пайдаланушының �ңірдің 

әлеуметтік-экономикалық да-

муына бағытталған жобаны 

іске асыру ж�ніндегі қосымша 

міндеттемелеріне қатысты 

түзетулер енгізді.

 Өңір өрісі  

Энергия тапшылығын 
жоятын жобалар 
Инвестициялық жобалардың 
арқасында үнемі энергия 
тапшылығын к�ріп отырған 
Жамбыл �ңірінің энергетикалық 
тәуелсіздігін арттыруы к�зделіп 
отыр. Бұл туралы Орталық 
коммуникациялар қызметінде 
�ткен брифингте Жамбыл 
облысының әкімі Бердібек 
Сапарбаев айтты. 

Облыс әкімдігінің баспа-

с�з қызметі берген мәліметке 

сәйкес, жыл басынан бері 

�ңірде құны 25,7 миллиард 

теңгені құрайтын жеті ин-

вестициялық жоба жүзеге 

асырылған. Оның ішіндегі екі 

жоба – жалпы қуаты 9 МВт бо-

латын «Wind Power city» ЖШС 

мен «Wind Electricity» ЖШС 

жел электр станцияларының 

құрылысы. 

«Жалпы осы жылы об-

лыста қуаты 133,8 МВт бо-

латын, құны 54,5 миллиард 

теңгені құрайтын балама-

лы электр қуатын �ндіретін 

т�рт жоба жүзеге асырылу-

да. Жобалар аяқталғаннан 

кейін жаңартылатын энергия 

к�здерінің жалпы қуаты 403,65 

МВт-ты құрайды. Нәтижесінде 

олардың үлесі �ндірілетін 

электр энергиясының жалпы 

к�лемінің 30 пайызына дейін 

артады», – деді аймақ басшы-

сы. 

Электр энергиясын �н-

діруді арттыру – бұл �нер-

кәсіптік �ндіріс пен тауарлық 

кәсіпкерлікті дамытуға қарқын 

қосып, алға ұмтылып жат-

қан аймақ экономикасы -

н ы ң  м а ң ы з д ы  қ ұ р а м д а с 

б�лігі. Мәселен, тек «Қара-

пайым зат тар экономика-

сы» бағ дар ламасы аясында 73 

миллиард теңгенің 147 жо-

басы мақұлданды және 49,1 

мил лиард теңгеге 136 жоба 

несиелендірілген.

 ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ

 Түрленген Түркістан

Әуежай алғашқы 
жолаушыларды қабылдады

Тұңғыш Президент күніне орай 
отандық лоукостер Fly Arystan 
компаниясы Түркістан мен Нұр-
Сұлтан қалалары арасындағы 
тұрақты рейсін бастады. 
Түркістан халықаралық 
әуежайына Hazret Sultan Airport 
есімі берілген.

Ғимараттың жалпы ауда-

ны 905,3 гектар, жолаушылар 

терминалының ауданы – 10,5 

мың шаршы метр, ұшу-қону 

жолағының к�лемі – 3 300х45 

метр, �ткізу қабілеті сағатына 

450  жолаушыны құрайды. 

[уежай Түркістан қаласынан 

шығысқа қарай 20 шақырым 

жерде орналасқан. [уежай 

коды: ICAO-UAIT, IATA-HSA.

[уежай терминалының ау-

даны 10,5 мың шаршы метрді 

құрайды. Терминал жылы-

на 3 миллионға жуық жолау-

шыға қызмет к�рсете алады. 

Нысан «ашық аспан» режи-

мінде жұмыс істейді  және 

алғашқы халықаралық рейс-

терін Ыстанбұл мен Дубай қала-

ларына ашу жоспарланған.

«Бірінші кезеңде Түркістан 

қаласының жаңа халықаралық 

әуежайынан «Fly Arystan», 

«Qazaq  Air»  және  «SCAT» 

ә у е  к о м п а н и я л а р ы  Н ұ р -

Сұлтан, Алматы қалаларына 

күнделікті рейстер орындай-

ды және түркі әлемінің руха-

ни орталығы ретінде Түркістан 

Қазақстанның басқа облыс 

орталықтарымен байланыса-

ды. Халықаралық бағыттардың 

ішінде ең алдымен Ыстанбұл, 

Дубайға рейстер ашу жоспарла-

нып отыр. Болашақта Мәскеу, 

Баку, Самарқанд және басқа 

қалаларға рейстер ашыла-

тын болады», – деп хабарлады 

Азаматтық авиация комитеті.

Үкіметте агро�неркәсіптік кешенді 
және жер қатынастарын циф-
рландыру барысы қаралды. Одан 
б�лек, мүмкіндігі шектеулі жандар-
ды әлеуметтік қорғау мәселелері 
талқыланды. Премьер-министр 
А.Мамин бұл бағыттағы іс-
қимылдар жоспарын пысықтап, 
тиісті тапсырмаларды белгіледі. 

БОТАГQЗ [БДІРЕЙҚЫЗЫ

Nur Otan партиясының сай-

лауалды жаңа бағдарламасында 

АQК-тегі еңбек �німділігін 2,5 

есе �сіріп, �нім экспортын екі 

есе ұлғайту міндеті қойылған, бұл 

ретте оның 70%-ы �ңделген болуы 

керек. Сондай-ақ жалпы ауыл 

шаруашылығы �німінің к�ле-

мін 1,3 есе ұлғайту қажет. 5 жыл 

ішінде мемлекеттік-жекеменшік 

әріптестік аясында 50 млрд теңге 

100 млн гектардан астам ауыл шар-

уашылығы мақсатындағы жер-

лерді цифрландыруға инвестици-

яланады. Qсімдік шаруашылығы 

мен мал шаруашылығындағы 

цифрландыру жиналатын астық 

пен мал шаруашылығы �німін 

20%-ға дейін арттыруға мүмкіндік 

береді. Ал фермерлер шығыны-

ның қысқаруы –15%-дан асады. 

Алдағы уақытта цифрландыру 

есебінен астық жинау жылына 

25 млн тоннаға дейін ұлғаймақ. 

Қазірде жер қатынастарын циф-

рландыру аясында жер телімдері, 

қ ұ р ы л ы с т а р  м е н  ғ и м а р а т т а р 

ж�ніндегі деректерді қамтитын 

Жылжымайтын мүліктің бірыңғай 

мемлекеттік кадастрын құру жұ-

мысы жүргізіліп жатыр. Үкімет 

Парламентке тиісті заң жобасын 

енгізді, ол к�птеген қызметтерді 

электрондық форматқа к�шіруге, 

жер телімдерін беру тәртібін 

жеңілдетуге және жалпы халыққа 

к�рсетілетін қызметтердің сапасын 

жақсартуға жол ашады. 

Үкімет басшысы атап �ткендей, 

алға қойылған міндеттерге қол 

жеткізудегі басты құралдардың бірі 

– еліміздің агро�неркәсіп кешенін 

толық цифрландыру. Ол �нім 

�ндіруге жұмсалатын шығындарды 

азайтуға, оның сапасы мен бәсекеге 

қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік 

береді. Осы ретте А.Мамин ауыл 

шаруашылығы және цифрлық 

даму министрліктеріне, сондай-ақ 

�ңірлердің әкімдіктеріне бір ай 

ішінде АQК және жер қатынастарын 

одан әрі цифрландырудың жол 

картасын әзірлеуді тапсырды. 

Сонымен бірге келесі жылы жер 

қатынастарын цифрландыру 

ж�ніндегі жұмысты аяқтау, жер 

учаскелерін ресімдеу процесінің 

ашықтығын қамтамасыз ету және 

оларға құжаттар беру мерзімін 1 

жылдан 20 күнге дейін қысқарту 

тапсырылды. 

Сандық агроөнеркәсіп, 
әлеуметтік оңалту:  
Шаралар берік болса –
нәтиже биік

Nur Otan партиясының жаңа 

бағдарламасына сәйкес, алдағы 

5 жылда жұмыспен қамтылған 

мүгедектігі бар адамдардың үлесі 

30%-ға �суі тиіс және де олар 

ме    дициналық оңалтумен 100% 

қам тылады. Мүмкіндігі шектеулі 

жандардың құқығын қорғау және 

тұрмыс сапасын жақсарту үшін 

Қазақстанда 2025 жылға дейінгі 

ұлттық жоспар іске асырылып жа-

тыр, ол 64 кешенді іс-шарадан 

тұрады. Биыл мүгедектерді әлеу-

меттік  қамсыздандыруға  448 

млрд теңге жұмсалды, бұл �ткен 

жылғыдан 12%-ға к�п. Тұңғыш рет 

мүгедектер арбаларын жасайтын 

отандық �ндіріс іске қосылды, бұл 

аталған арбаға мұқтаж адамдарды 

бес жыл ішінде толық қамтамасыз 

етуге мүмкіндік береді. Мүгедектігі 

бар адамдарға ұсынылатын кәсіптер 

мен жұмыстар анықтамалығы 

әзірленіп жатыр. Мүмкіндігі шек-

теулі жандарды медициналық 

оңалтумен қамту үлесі биыл 60%-

ға дейін, 2021 жылы 75%-ға дейін 

арттырылады. К�лік саласында 

оны мүмкіндігі шектеулі жан-

дар пайдалана алуы үшін елеулі 

жұмыс атқарылды. Жол жүру үшін 

жеңілдікті жағдайлар жасалды. 

Вокзалдардың 93%-ы мүгедектерге 

қызмет к�рсету талаптарына сәйкес 

келеді. Барлық жолаушылар пой-

ыздары 100% мүгедек арбаларымен 

жабдықталған. 

Премьер-министр мүмкіндігі 

шектеулі жандарды әлеуметтік 

қорғау – мемлекет баса к�ңіл 

аударатын �те маңызды мәселе 

екендігіне тоқталып, мүгедек 

жандарға қолайлы орта құрудың 

маңыздылығына назар аудар-

ды. А.Мамин жыл соңына дейін 

мүмкіндігі шектеулі жандар үшін 

100% кедергісіз қолжетімділікті 

қамтамасыз ету ж�ніндегі жол 

к а р т а с ы н  ә з і р л е у д і  т а п с ы р -

ды. [кімдіктерге мүмкіндіктері 

шектеулі жандарды [леумет тік 

қызмет к�рсету порталы арқылы 

оңалту құралдарын алу дағ ды-

ларына оқытуды жандандыру, 

Цифрлық даму министрлігімен 

бірлесіп, Жұмыспен қамту орта-

лықтары мен ХҚКО-ларда мүгедек 

адамдар үшін �зіне-�зі қызмет 

к�рсету  аймақтарын ұлғайту 

тапсырылды. Денсаулық сақтау 

министрлігіне әкімдіктермен 

бірлесіп, мүгедектіктің алдын 

алу үшін сырқаттарға диагности-

каны ерте жүргізуге к�ңіл б�ле 

отырып, мүгедектерге оңалту 

к�мегін күшейту, салынып жатқан 

барлық оңалту орталықтарын 

уақытылы пайдалануға беруді 

қамтамасыз ету жүктелді.  Ал 

Білім министрлігі әкімдіктермен 

бірлесіп, келесі жылы балалар-

ды инклюзивті біліммен қамтуды 

50%-ға дейін кеңейтуі, білім беру 

бағдарламаларының мазмұнын 

және педагогтарды даярлауды 

�зектендіруі, түзету кабинеттері 

желісін және психологиялық-

медициналық және педагогика-

лық комиссиялардың қызметін 

кеңейтуі тиіс. Сонымен қатар Ин-

дустрия министрлігіне мемлекеттік 

органдармен және �ңірлердің 

әкімдіктерімен бірлесіп, вокзал-

дарды жаңғыртуды аяқтау және 

қоғамдық автобус паркін мүмкіндігі 

шектеулі жандарға қызмет к�рсету 

талаптарына толық сәйкестендіру 

тапсырылды.

«БҰҚТЫРМА» СУ ҚОЙМАСЫ

Бұқтырма су қоймасы – Өскемен қаласының маңындағы Ертіс өзенінің бойында орналасқан. 
Су қоймасы қарағайлы орманмен қоршалған және Ертіс пен Зайсан көлінен өтетін 2 учаскені 
қамтиды. Ол 1960 жылы құрылған, содан бері Шығыс Қазақстан облысы тұрғындары мен 
қонақтары арасында сүйікті орынға айналған. Мұнда көптеген демалыс орындары жұмыс 
істейді, от пен судан сақтандыру шаралары да өте жақсы қамтамасыздандырылған.Онда 
әрбір келушіні жайлылық, жанға жай демалыс және кез келген талғамға сай сауықтар 
күтуде!

 ТУҒАН ЖЕР
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Moody’s банктер 
қосылуын болжайды 

?ткен жұма, 27 қарашада Moody’s агенттігі 
қазақстандық журналистермен елдегі банк секто-
рына арналған онлайн-брифинг �ткізді. Онда ха-
лық  аралық агенттік банктік сектордың ағымдағы 
жағ   дайына баға беріп, 2021 жылға болжамын 
жария етті. 

Халықаралық агенттіктің сарапшылары қазақ-

стандық банктердің қарыз қоржын дарындағы 

корпоративтік қарыздарының к�лемі соңғы 10 

жылда әжептәуір т�мендегенін атап к�рсетеді. 

Егер 2011-2013 жылдары бұл 60%-ға жетсе, қазіргі 

кезде корпоративтік кредиттер үлесі 30% т�мен 

ығысқан. 

Бұл орайда б�лшек кредиттеу үлесі екі 

есеге жуық – 20%-дан 40%-ға жуыққа дейін 

артқан. ШОБ секторын кредиттеу үлесі де 

айтарлықтай жоғары – 30% деңгейінде қалып 

отыр. Коронавирус індеті аясында, халықтың 

табыстары мен бизнестің, әсіресе шағын 

бизнестің, табысы т�мендеп жатқан жағдайда 

банктік қарыз қоржынының сапасы нашарлап 

кеткен және бұл кәдуілгідей қатерлі күйде, дейді 

сарапшылар. Олар Jýsan Bank пен АТФБанк бірігуі 

жағдайына да бағасын берген. «Біз мұндай мәміле 

– Jýsan Bank-тың акционер ретінде капиталы 

к�бірек болуы к�зқарасы тұрғысынан келгенде 

– АТФБанкте соншама болмауы салдарынан, 

соларға тиімдірек деп санаймыз», дейді Moody’s 

сарапшысы Светлана Павлова. 

Fitch «Сбербанк» АҚ Еншілес
банкі рейтингін растады 

Халықаралық Fitch агенттігі «Сбербанк» АҚ 
Еншілес банкі рейтингін BBB-/Тұрақты деңгейінде 
деп растайды. Айта кету керек, бұл рейтингтер 
– Қазақстан ЕДБ-тері арасындағы ең жоғары-
ларының бірі. Ал бұл аталған эмитенттің жоғары 
сенім ділігі мен т�лей алуға қабілеттілігін айқын 
дәлелдейді.      

«Сбербанк» АҚ ЕБ рейтингтерін бекітуде 

агенттік – рейтингі “BBB” (болжамы «Тұрақ-

ты») деп дәлелденген, негізгі акционері болып 

табылатын – «Сбербанк России» ПАО (публи-

калық акционерлік қоғам – ред.) банкке қолдау 

к�рсетуге аса дайын екендігін бағалап отыр. 

Сондай-ақ агенттік иегер жүйе мен еншілес 

ұйым арасындағы �зара іс-қимылдың жоғары 

деңгейдегі ықпалдастығын атап к�рсетті. Агенттік 

«Сбербанк России» ПАҚ үшін ТМД аймағының 

стратегиялық мәнін де назарға алған. Осы ретте 

Fitch «Сбербанк» АҚ ЕБ-нің тұрақтылық рейтин -

гін «bb-» деңгейінде бекіткенін де айта кету керек. 

ОПЕК-пен келісім 
күрделене түскен    

2021 жылдың қаңтарынан мұнай �ндірудің, 
арттыруды айтпай-ақ қойғанда, ағымдағы квота-
ларын ұзарту туралы ОПЕК-пен келісімдер оңай 
болмайды деп мәлімдеді Иранның мұнай министрі 
Бижан Зангане. Бұл туралы �зінің Твиттердегі бло-
гында ирандық журналист Реза Занди (Reza Zandi) 
жазады.  

«Біз үшін бұл мәжіліс оңай болмағалы тұр. 

Кейбір қатысушылар ағымдағы квотаға қарсы 

шығуда, – дейді Зангане. – Менің естігенім, 

БА[ ағымдағы 7,7 млн б/т к�лемін есептегенде 

емес, 2021 жылдың алғашқы үш айында мұнай 

�ндіруді тәулігіне 7,2 млн баррельге т�мендетуді 

ұсынады». 

«Менің түсінуімше, қысқартуға қарсы бірқатар 

елдер бар, олар – Ресей, БА[ және Қазақстан» 

деген ирандық министр с�зін жариялаған журна-

лист �з блогында. 

Батыр РАХМЕТУЛЛИН

Шаруалар 
мал тұқымын 
асылдандыруға 
көңіл бөле бастады

Ақ Жайық �ңіріндегі күнделікті 
күнк�рісі мен табысын малмен ай-
ырып отырған ағайын соңғы жыл-
дары мал тұқымын асылдандыруға 
к�ңіл б�ле бастады. Сондай 
шаруашылықтардың бірі – Каз-
талов ауданындағы Жаңажол 
ауылдық округіне қарасты Серікжан 
Темірханов жетекшілік ететін «Рай-
ынбек» шаруа қожалығы. 

ГҮЛБАР ДЫБЫСҚАЛИ

Қазіргі  уақытта шаруа қо-

жалығы асыл тұқымды ангус си-

ырларын �сіруде. Шаруашылық 

бұдан үш жыл бұрын Қостанай 

облысынан 55 аналық және екі 

бұқа сатып алып, �ткен жылы 55 

бас аналықтан 50 бұзау алды. Қазір 

райындықтар аналық т�лдерді 

�сіріп, еркек тайыншаларды тұ-

қым дыққа сатуда. 

Қожалық жетекшісі Серікжан 

Темірхановтың айтуынша, ірі 

қара малдың ішінде ангус тұқымы 

�сімтал келеді. Оған �ңірімізде 

сұраныс бар. Қыстың аяғы мен 

к�к темнің басында туған ангус 

бұзау  лары тез �сіп жетіледі де, күзде 

тірілей салмағы 350-400 келі тарта-

ды. Жергілікті сиыр тұқымына ан-

гус бұқаны қоссаңыз, т�лі ірі болып, 

тұқымды бірден �зіне тартып алады. 

– Ангус малы негізінен етті 

бағыттағы тұқым, туғанда 25 келі 

болған бұзауының салмағы 6 айда 

180 келіден асады. Оған ерек-

ше күтімнің қажеті жоқ. Ерте 

жетіледі, құнажындары 14-15 

айында т�лдеуге дайын болады. 

Біздер туған т�лдің аналықта-

рын алып қаламыз да, бұқалар-

ды мемлекеттің тапсырмасына 

сәйкес мал тұқымын асылдан-

дыру үшін жеке шаруашылық-

тарға сатамыз, – деді Серікжан 

Темірханов.

Бүгінде мал баққан ағайынға 

�німнің к�рсеткіші мен сапасы 

бірінші кезекте тұратын болды. 

Соңғы жылдары қуаңшылық пен 

құрғақшылықтың салдарынан 

ш�птің шықпай қалуы, малдың 

жайылымы мен ішетін суының 

болмауы сол �ңірде т�рт түлік 

�сірумен айналысып отырған ша-

руа қожалықтарын тығырыққа 

тіреуде. Оның үстіне аудандағы 

жазық далада мал жайылымын 

отап біткен дала киігінің ерекше 

к�птігі шаруаларға қосымша соққы 

болуда. Соған қарамастан т�рт 

түлік малды мыңғыртып �сіріп қана 

қоймай, оның �німінің сапасына 

мән беріп отырған шаруашылық 

еңбеккерлерінің еңбегі мақтауға 

тұрарлық.

Жабдықтау 
жүйесімен танысты
Энергетика министрі Нұрлан Ноғаев 
пен Қызылорда облысының әкімі 
Гүлшара Vбдіқалықова Қызылорда 
облысындағы бірқатар энергиямен 
жабдықтау нысандарын аралады.

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ

Сапардың алғашқы нысаны «Қы-

зылорда электр тарату желілері» АҚ 

болды, деп хабарлайды Энергетика 

министрлігінің Баспас�з қызметі.

Аталған нысан 1964 жылы пайда-

лануға берілген. Бүгінде онда 1016 

адам қызмет атқарады. Компания 

аймаққа электр энергиясын беру және 

таратумен айналысады. Қазіргі таңда 

облыс бойынша электр желілерінің 

ұзындығы 10 046,3 шақырымды 

құрайды, оның ішінде әуе желілері  

9924,4 шақырым,  кабельдік желілері 

– 121,9 шақырымды құрайды.

Мұнан соң министр мен об-

лыс әкімі Қызылорда  жылу электр 

орталығында болды. Аталған орталық 

1964 жылы іске қосылған және об-

лыс орталығын орталықтандырылған 

жылумен қамтитын бірегей нысан. 

Орталыққа қарасты қала бойынша 

жылу желілерінің жалпы ұзындығы 

186,8 шақырымды құрайды.

Аймақ басшысы Гүлшара [бді-

қалықова қос нысанды жаңғырту 

бойынша энергетика министріне 

ұсыныстарын жеткізді. 

Сонымен қатар, энергетика ми-

нистрі Жосалы кентіндегі «Жоса-

лы» ҚС-220-35/10 кВ электр стан-

циясына жүргізілген қайта жаңарту 

жұмыстарымен танысты.

Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті күні қарсаңында 

«Qңірлерді дамыту» мемлекеттік бағ-

дарламасы аясында Қармақшы ауда-

нында  электр желілері мен қосалқы 

станцияларды қайта жаңартудың 

3 жобасы бойынша жұмыстар аяқ-

талуда екен. Оның ішінде бір жоба 

– «Жосалы» 220/35/10 кВ электр 

станциясының электр желілерін жаң-

ғырту бойынша.

Жобаны жүзеге асыру барысын да 

қуаты 25 МВА 220/35/10 кВ пен 6,3 

МВА 35/10 кВ  трансформатор лары 

орнатылып, 220 кВ және 35 кВ тарату 

құрылғысы салынатын болады. Со-

нымен қатар, сыртқы қондырғылар ға 

арналған ашық тарату құрылғы сын 

салу жоспарлануда.

Сондай-ақ Нұрлан Ноғаев «Т�-

ре там кенті және Ақай ауылдық 

округінің 6-10/0,4 кВ электр желілерін 

кеңейту және қайта жаңарту» және 

«Т�ретам кентінің 35/10 кВ № 22 

қосалқы станциясын кеңейту және 

қайта жаңарту» жобаларының жүзеге 

асырылу барысымен танысты.

Осы жобаларды іске асыру энергия 

тұтыну режимдерін оңтайландыруға, 

қазіргі заманғы жабдықтарды қолдану 

және жаңа технологияларды енгізу 

есебінен электр энергиясының ысы-

рабын азайтуға ықпал ететін болады, 

сондай-ақ 18 304 тұтынушыны сапалы 

үздіксіз энергиямен жабдықтауды 

қамтамасыз етеді.

 АЙМАҘ ТЫНЫСЫ

Үш мектеп ғимараты жаңарды
Биыл Ақ Жайық �ңіріндегі Тасқала 
ауданындағы үш мектеп ғимараты 
күрделі ж�ндеуден �тіп, қараша 
айында пайдалануға тапсырылды. 
Мектептердегі құрылыс жұмыстарына 
отандық және жергілікті материалдар 
пайдаланылды.  

Атамекен ауылдық округіндегі 

Атамекен орта мектеп-б�бекжай-

бақша кешенінде білім алатын 

оқушылар саны биыл 90-нан 100-ге 

жеткен. Мектеп жанында балабақша 

жұмыс істейді. Б�бекжай-бақшада 

60 балақан тәрбиеленуде. Мек-

тепте ұл-қызды елжандылыққа, 

еңбексүйгіштікке тәрбиелейтін 

жәдігерлермен қамтылған тым тәуір 

музей жұмыс істейді. Қазір мұнда 

«Жұмыспен қамту жол картасы» 

бағдарламасы аясында мердігер 

к ү р д е л і  ж � н д е у  ж ұ м ы с т а р ы н 

аяқтағалы отыр. Білім ұясының 

ғимараты 1956 жылы бой к�терген. 

Кейін 7 жылдан кейін ғимаратқа 

жалғастырылып спортзал салын-

ған. [бден ескірген ғимараттың 

қабырғалары, едені жаңартылып, 

электр жүйесі, телекоммуникациялық 

желісі түгелдей жаңадан тартылған. 

Сонымен қатар бейнебақылау ка-

мералары, �рт жағдайында іске 

қосылатын дабыл құрылғысы мен 

мектеп айналасында бұрын болмаған 

жарық диодты шамдар орнатылған. 

Мұндай жарықтандыру жұмыс тары 

�зге мектептердегі күрделі ж�н-

деулерде қарастырылмаған. Қа-

зандықтан мектепке дейінгі жылу 

желісі құбырлары да жаңаланған. 

Бұрын жылу құбырлары мектептің 

дәлізінің ішін бойлай «сұлап» жа-

татын. Қазір оның барлығы жер 

астымен тартылған.  Мектептің 

ғимаратындағы ж�ндеу жұмыстары 

аяқталып, енді пайдалануға тапсыру 

үшін құжаттары реттелуде. 

Аудандағы жаңадан салынған 

мектептерден �зге білім ұяларының 

ғимараттарында �рт қауіпсіздігі 

мектеп түлектері �здері келіп, к�-

мек қолдарын созғаны қуантады. 

Балабақшаға мектеп түлектерінің бір 

тобы жиһаз, екінші тобы әр сыныпқа 

жалюзи сыйға тартқаны білім ұясына, 

білімге деген құрметтері болса ке-

рек. Мектепке ж�ндеу жүргізілуі 

тұрғындардың санасына әсер етіп, 

олардың бірліктерін нығайтты деуге 

болады. 

Айгүл Қасымованың айтуына 

қарағанда, мектептердің ж�ндеу 

жұмыстары жоба бойынша екі айда 

бітуі тиіс болатын. Алайда коро-

навирус  індет інің  �ршуіне  әрі 

шекаралардың жабылуына бай-

ланысты ж�ндеу жұмыстары баяу 

жүргізілген. Енді құрылыс жұмыстары 

аяқталып, пайдалануға берілмек. 

Биыл аудандағы 4 мектепке 50 млн 

теңгеге компьютер сатып алынған. 

Ж�ндеуден �ткен білім ұяларына 

14 млн теңгеге жиһаз, парталар мен 

отырғыштар, шкафтар сатып алы-

нып, ішінара жаңартылған. Мектеп 

жиһазы оралдық және шымкенттік 

�ндірісшілердің қолынан шық-

қан.  Пластикалық есік-терезе-

лер тасқалалық жеке кәсіпкердің 

�німдері. 

Qткен жылы аудан орталығын-

дағы екі мектеп ғимараты (С. Жақсы-

ғұлов, Қ.Сәтбаев атындағы мек -

тептер) ж�ндеуден �ткен. Биыл ж�н-

деуден �тіп жатқан білім ошақ та-

рын қосқанда аудандағы барлық 

18 мектептің бесеуі ғана ж�ндеу 

к�рген. Қазір Аманкелді, Мерей 

орта мектептері және Мерей ауыл-

дық округіндегі «Айг�лек» бала-

бақшасының ғимаратта рын ж�н-

деуден �ткізуге құрылыс жұ мыс-

тарының жобасы жасақталуда. 

Достық аулындағы мектептің, Тас-

қаладағы бір балабақшаның жоба-

лық-сметалық құжаттамасы дайын, 

мемлекеттік сараптамадан �туде. 

Гүлбаршын VЖІГЕРЕЕВА,
Батыс Қазақстан облысы

құрылғылары салынбаған-тұғын. 

Атамекендегі мектепте �рт гидрант-

тары дәлізге және мектептің сыртқы 

жағына да қойылды. Күрделі ж�ндеу 

жұмыстарының арқасында мек-

теп ғимараттары �рт қауіпсіздігі, 

бейнебақылау камераларымен, 

жарықтандыру шамдарымен қам-

тылған. Аудан орталығындағы Ыбы-

рай Алтынсарин атындағы орта 

мектеп ғимараты «Ауыл – ел бе-

сігі» бағдарламасы аясында күрделі 

ж�ндеуден �тті. Құрылыс нысаны осы 

қараша айында пайдалануға тапсыры-

луы тиіс. Ғимараттың салынғанына 

52 жыл болған. Мектептің шағын 

спортзалы бар. Мұнда жалпы ба-

лалардың алаңсыз оқуына барлық 

жағдай жасалған. Мердігер құрылыс 

жұмыстарын аяқтай келген. «Ең ба-

стысы ғимаратты жарықтандырудың 

талапқа сай болғаны маңызды. 

Санитарлық талаптарға сай сынып-

тарда сынып ауданының к�леміне 

қарай белгілі шам саны орнаты-

луы тиіс. Бұрын осы талап үдесінен 

ш ы ғ а  а л м а й ,  а й ы п п ұ л  т � л е у г е 

мәжбүр болған. Мұндай ж�ндеу 

жұмыстарынан кейін жап-жарық, 

жарқыраған білім ұялары айыппұл 

т�леуден құтылатын болды», – деді 

ау дандық білім б�лімінің басшысы 

Айгүл Қасымова. 

Ақтау ауылдық округіндегі Ақтау 

орта мектеп-б�бекжай-бақша кешені 

624 балаға арналғанымен онда бүгінде 

160 ұл-қыз білім нәрімен сусындауда. 

Балабақшада 40 балапан тәрбиеленуде. 

Ж�ндеуге дейін мектеп асханасының 

іші санитарлық талаптарға жауап 

бермейтін, жерт�лесінің едені опы-

рыла бастаған-тұғын, ж�нді сан-

техникасы да болмады. «Жұмыспен 

қамту жол картасы» бағдарламасы 

аясында мердігер мектеп ғимаратына 

күрделі ж�ндеу жұмыстарын барынша 

сапалы атқарды. Жақында құрылыс 

нысаны пайдалануға тапсырылмақ. 

Қазіргі уақытта асхананың іші мүлдем 

�згеріп, жаңарған. Спортзалдың едені 

қос қабат болып жаңадан салынды. 

Ішкі және сыртқы жарықтандыру 

жүйесі жаңартылып, ғимарат ай-

наласына абаттандыру жұмыстары 

жүргізілді. Мектепке күрделі ж�ндеу 

жұмыстары басталғанын естіген 
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  НАРЫҚ   

ВАЛЮТА НАРЫҒЫНДАҒЫ АХУАЛ 

Ұлттық валютаның АҚШ долларына қатысты 
бағамы қыркүйектің басынан бері  алғаш рет 423 
деңгейіне жетті. 

Осыған орай валюта нарығындағы ахуал 

ж�нінде Ұлттық банктің монетарлық операциялар 

департаментінің директоры Нұржан Тұрсынханов 

түсіндірме берді. «25 қарашада доллар теңгеге 

қатысты биржада орта есеппен 422,90 деңгейінде сау-

даланады. Аптаның басынан бері ұлттық валютаның 

бағамы 5 теңгеден астам немесе 1,2%-ға нығайды. 

Теңгенің оң серпіні қолайлы сыртқы конъюнктура, 

сондай-ақ экспорттаушылардың салық т�лемдерін 

жүзеге асыру үшін шетел валютасын сатуы аясында 

орын алуда. Qткен апта сыртқы жағдайлар жаһандық 

тәуекел-сентиментінің жақсаруымен сипатталады. 

Инвесторлар коронавирусқа қарсы әзірленіп жатқан 

вакциналардың тиімділігі туралы хабарламаларды 

оң бағалауда, бұл экономикалық белсенділіктің тез 

қалыпқа келу ықтималдығын арттырады. Сонымен 

қатар, билікті Д.Трамп әкімшілігінен президенттік 

сайлауда жеңіске жеткен Д.Байденге ресми түрде 

берудің басталуы тәуекел дәрежесін қолдайды. Со-

нымен бірге нарықтар ФРЖ-нің бұрынғы басшысы 

Д.Йелленді АҚШ Қаржы министрі лауазымына 

тағайындау перспективаларына оң жауап береді, 

бұл қаржылық ынталандыруға байланысты болып 

отыр», – деді ол.   

Brent  сұрыпты мұнайдың әлемдік бағасы 

бірнеше күн қатарынан �сіп келеді және Азия 

нарықтарындағы сауда-саттық барысында 25 

қарашада наурыздың басынан бері алғаш рет бір 

баррель үшін 48 доллардан асты. Осы ретте аптаның 

басынан Норвегия кроны 1,3%-ға, Канада доллары  

0,6%-ға нығайды.

Сыртқы оң ахуалдан б�лек, �ткен жұманың 

салық аптасы болғандығы да нарықта валюта 

ұсынысын едәуір күшейте түсті. Мысалы, дүйсенбі, 

23 қараша күні биржадағы сауда к�лемі 170 млн 

долларға жетті, бұл – осы қарашада биржада 

тіркелген күндізгі орта к�лемнен 1,5 есе к�п.

Дамушы елдердегі валюталар сыртқы нарықтағы 

жағдайларға, мейілінше, жақсы әсер етіп отыр. Апта 

басында оңтүстікафрикалық  ранд 1,3%-ға бекісе, 

Ресей рублі 1%-ға, Мексика песосы 0,3%-ға нығая 

түсті. Бұл жерде рубльдің �зі экспортерлер тарапы-

нан түскен салық есебінен нығайып отыр. Ал, теңге 

сыртқы және ішкі факторлардың жайлылығынан, 

одан қалды, тәуекел-сентимент пен нарықтағы 

энерготасымалдаушылардың  оң жаңалықтарының 

және жер қойнауын пайдаланушылар тарапынан 

түскен к�лемді салықтардың арқасында бекіп отыр. 

Бұл жерде мұнай бағасының к�терілуі – оны тұтыну 

деңгейін дер кезінде қалпына келтіруге себепші 

болатынын айта кету керек. Дегенмен, АҚШ-тағы 

мұнай қорының есебі к�рсеткендей, тұтыну к�лемі 

болжалды деңгейге к�теріле алмай отыр. Сондықтан 

нақты тұтыну шамасына қарай к�мірсутек бағасына 

да �згерістер еніп тұруы мүмкін.

 АХҚО

ҚҰҚЫҚ ҚОЛДАНУ САЛАСЫНДАҒЫ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

Атап айтқанда, АФСА тұтынушыларды қорғау, 

міндетті айғақтар алу және аудиторлық құжаттармен 

алмасу үшін активтерді мәжбүрлеп тоқтату сала-

сында трансшекаралық ынтымақтастықты жүзеге 

асыруға мүмкіндік беретін А2 қосымшасына (ACF 

�кілеттігі) қол қойды.

EMMoU  К�пжақты �зара түсіністік меморан-

думын (MMoU) толықтыратын бағалы қағаз дар 

мен туынды қаржы құралдары туралы заңдар 

мен ережелерді сақтауды қамтамасыз етудегі 

халықаралық ынтымақтастықтың әлемдік 

бағдары болып табылады. 2002 жылы қабылданған 

алғашқы MMoU халықаралық трансшекаралық 

ынтымақтастық пен реттеуші органдар ара-

сындағы бағалы қағаздар туралы ақпарат алмасу 

үшін жаһандық негіз жасады. Алайда, капитал 

нарықтарының жұмыс істеу процесінің күрделілігін 

және соңғы технологиялық жетістіктерді еске-

ре отырып, 2016 жылы IOSCO Кеңейтілген 

к�пжақты �зара түсіністік туралы меморандумды 

қабылдады. EMMoU қол қоюшылары бір-біріне 

құқық қорғау органдарының трансшекаралық 

ынтымақтастығындағы к�мектің жаңа нысандарын 

ұсынуға келіседі, мысалы, тұтынушыларды қорғау 

үшін активтерді тоқтату, мәжбүрлі айғақтар алу, 

аудиторлық құжаттармен алмасу және т.б.

АФСА EMMoU-ға қол қойған Орталық және 

Шығыс Еуропа, Орталық Азия және Кавказ 

�ңіріндегі алғашқы реттеуші болды. АФСА әлемдік 

озық тәжірибені жетілдіру ж�ніндегі жұмысты одан 

әрі жалғастыруға және неғұрлым кең халықаралық 

ынтымақтастыққа және бағалы қағаздарды реттеу 

органдарының қолдауына ықпал етуге ниеттенеді. 

«Біз үшін IOSCO-ның Кеңейтілген MMoU-на 

қол қою маңызды, �йткені біз құқық қолдану 

саласындағы трансшекаралық ынтымақтастыққа 

дайынбыз және ашықпыз. Капитал нарықтары 

жаһанданған және �зара байланысты ортада жұмыс 

істейді және біз халықаралық ынтымақтастық 

пен бағалы қағаздар туралы заңдардың сақталуын 

қамтамасыз ету арқылы нарықтың тұтастығын 

сақтап, қаржылық қызмет тұтынушыларын қорғай 

алатынымызға сенімдіміз», – деді АФСА-ның бас 

директоры Мұхтар Б�беев. 

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 ҰЛТТЫҘ БАНК: ЖАҢА КЕЗЕҢДЕГІ  ІС-ҘИМЫЛ

Дағдарысқа қарсы
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР

ДАМУҒА ЖОЛ
Жер шарын жайлаған коронавирус 
пандемиясы барлық мемлекеттер үшін 
сынақ кезеңіне айналды. CoviD-19 
таралуына орай жер-жерде каран-
тин жарияланып, шектеу шаралары 
енгізілді. Шекаралар жабылып, елдер 
арасындағы барыс-келіс тоқтады, 
сауда-саттық тоқырады. Эконо-
мика тұралап, жаһандық дағдарыс 
күрделене түсті. Жыл басында жеткен 
індет жаз шыға біраз бәсеңдегенмен, 
күз ортасынан ауа қайта �ршіп, 
жер-жаһанға зор қауіп т�ндірген 
пандемияға қарсы күрес жалғасып 
отыр. 
Мемлекет басшысының тапсыр-
масына сай елімізде дағдарысқа 
қарсы жедел шаралардың екі топ-
тамасы қабылданып, пандемиямен 
күрес ж�нінде кешенді бағдарлама 
әзірленді. Коронавирустың жаңа 
толқынына қарсы іс-қимыл шара-
лары қолға алынып, Ұлттық банктің 
қаражаты есебінен кәсіпкерлікті 
қолдауға бағытталған мемлекеттік бағ -
дарламалар жүзеге асырылып жатыр.

ҰЛТТЫҚ БАНК К[СІПКЕРЛЕРДІ 

ҚОЛДАУ ҮШІН 200 МИЛЛИАРД 

ТЕҢГЕ БQЛДІ

Экономиканың қозғаушы күші 

болады, жаңа жұмыс орын да рының 

к�птеп ашылуына мүмкіндік береді 

деген шағын және орта бизнес саласы 

қатаң карантиндік шаралар кезінде 

біраз тұралап қалды. Кәсіпкерлер 

банктен алған несиелерін �тей ал-

май, азаматтардың біразы ақысы 

т�ленбейтін еңбек демалысына кетіп 

жатты.

Шағын және орта кәсіпкерлік са-

ласы тұралап қалмауы үшін Мемлекет 

басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

тапсырмасы мен Қазақстан Ұлттық 

банкі 2020 жылғы 27 қазандағы 

шешімге сәйкес шағын және орта 

кәсіпкерлік субъектілеріне қаржы 

құятын болды. С�йтіп жеңілдікпен 

кредит ұсынатын бағдарламаға 

бірнеше �згеріс енгізілді. Сол бой-

ынша т� тенше жағдай кезінде зардап 

шеккен ірі кәсіпкерлік субъектілерін 

және агро�неркәсіп кешеніндегі 

кәсіпкерлерді кредиттеуге қосымша 

200 миллиард теңге б�лінді. Бағ-

дарламаны қолдану мерзімі 2021 

жылдың 31 желтоқсанына дейін, ал 

ақшаны игеру мерзімі келер жылдың 

31 наурызына дейін ұзартылды. 

    Ұлттық экономика министрлігі 

«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер пала-

тасымен бірлесіп, т�тенше жағ дай 

кезінде едәуір зардап шеккен сала-

ларды анықтауға тырысты. Сол кезде 

�ңдеу �неркәсібі мен қызмет к�рсету 

саласында шығынға батқан қызмет 

түрлерінің тізбесі жасалды. Ол тізбе 

Ұлттық банк т�рағасы және Ұлттық 

экономика министрінің бірлескен 

бұйрығымен 18 қараша күні бекітілді. 

Енді соған сәйкес, жеңілдетіл-

ген несие алғысы келетін ірі кәсіп-

орындар екінші деңгейлі банктерге 

�тініш жолдай алады. Бұл жерде, 

әрине, кредит м�лшеріне байланы-

сты белгіленген лимит бар. Мәселен, 

ірі кәсіпкерлік субъектісіне 6 мил-

лиард теңге белгіленсе, шағын және 

орта бизнес субъектілеріне  арналған 

лимит – 3 миллиард теңге. Ал жеке 

кәсіпкерлер үшін ол сома – 50 милли-

он теңгеден аспауы керек.

А г р о � н е р к ә с і п  к е ш е н і н д е г і 

б�лінген 100 миллиард теңгенің 70 

миллиардын екінші деңгейлі бан-

ктер арқылы алатын болса, қалған 

30 миллиард теңге «Аграрлық несие 

корпорациясы» АҚ арқылы беріледі. 

[лбетте, бұл бағдарламаға қатысқысы 

келетіндер �те к�п. Сол себепті оның 

атауы – «Кәсіпкерлік субъектілерін 

жеңілдікпен кредиттеу бағдарламасы» 

деп �згергенін біле жүрген дұрыс.

Бұл бағдарлама Мемлекет басшы-

сының тапсырмасымен биыл наурыз-

да қабылданған болатын. Т�тенше 

жағдай кезінде зардап шеккен кә-

сіпкерлер енді соның шарапатын к�ре 

алады. 

Осы жылдың 18 қарашасын дағы 

деректер бойынша, екінші деңгейлі 

банктер 567,4 миллиард теңгеге 2 

311 �тініш қабылдаған. 1 370 шағын 

және орта кәсіпкерлік субъектісіне (1 

168 ШОК және 202 ДК) 455,3 мил-

лиард теңге қарыз берілді. Оның 

ішінде 101,6 миллиард теңге бұрын 

берілген қарыздарды �теуден түскен 

ақша есебінен үлестірілді. Б�лінген 

қаражаттың басым б�ліг і  сауда 

саласындағы шағын және орта бизнес 

субъектілеріне – 319 миллиард теңге 

(70%), құрылысқа – 44,9 миллиард 

теңге (9,9%), �ңдеуші �неркәсіпке – 

39,8 миллиард теңге (8,7%) тиесілі.

Осылайша, коронавирус пан де-

миясының салдарынан пайда болған 

дағдарысқа қарсы әрекет ету үшін 

Қазақстан Ұлттық банкі белгілі 

бір бағыттар бойынша 2,3 трилли-

он теңгенің кешенді шараларын 

қабылдады. Атап айтқанда:

1. Президент тапсырмасымен 

коронавирустың таралуынан зар-

дап шеккен шағын және орта биз-

нес (ШОБ) субъектілерін қолдау 

үшін Қазақстан Ұлттық банкі ҚР 

Қаржы нарығын реттеу және дамыту 

агенттігімен бірлесіп, осы жылдың 

наурыз айында ШОБ субъектілерін 

жеңілдікпен кредиттеу бағдарламасын 

әзірледі. 1 жылға арналған бағдарлама 

8% жылдық м�лшерлемемен кредит 

ұсынады. Бағдарламаның �зі 600 мил-

лиард теңгеге есептелген. 

қолайлы әрі тиімді. Онлайн-т�лемдер 

қазір б�лшек саудаға да, к�рсетілетін 

қызметтің барлық түріне де кеңінен 

еніп болды деп айтуға болады. Бұл, 

әлбетте, соңғы технологияның бізге 

беріп отырған мүмкіндіктері. 

Қазақстандықтар да қолма-қол 

ақшасыз т�лем жасауды тез меңгеріп 

алды. Статистикаға сүйеніп к�рейік. 

2020 жылдың қаңтар-қыркүйек айла-

ры аралы ғында еліміздің азаматтары 

қолма-қол ақшасыз 2 миллиардқа (!) 

жуық операция жүргізген. Сондағы 

қаржының к�лемі – 23 триллион 

теңгеге пара-пар. Бұл – �ткен жылдың 

осы кезеңіне қарағанда 2,6 есе артық 

к�рсеткіш.
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пандемиясының да тигізген әсері бол-

ды. Айталық, осы жылдың сәуір айын-

да елде т�тенше жағдай жарияланған 

соң бірқатар бизнес-субъект жұмысын 

уақытша тоқтатты. Міне, сол кез-

де қолма-қол ақшасыз атқарылған 

операциялар біршама азайғаны рас. 

Бірақ мамыр айынан бастап операци-

ялар саны орташа есеппен ай сайын 

12 пайызға �сіп отырды. Керісінше, 

қолма-қол ақша шешу операцияла-

ры азайып, карточкамен жүргізілген 

операциялардың үштен бір б�лігінен 

аса алмады.

Цифрлық валюта дегеніміз не? 

[рине, бұл – к�зге к�рінбейтін, қолға 

ұстауға келмейтін криптовалюта 

емес. Qйткені оның Орталық банктей 

шығарушы ұйымы бар. Яғни Орталық 

банкпен қамтамасыз етілген �зіндік 

міндеттері болады деген с�з.   

   Иә, Қазақстан цифрлық теңгені 

енгізуге мүдделі. Бұл мәселе к�п 

ұзамай шешіліп қалары хақ. Қазіргі 

уақытта Ұлттық банк Қытай, Швеция 

сияқты экономикасы қуатты басқа да 

мемлекеттердің пилоттық жобаларын 

саралап, зерделеп к�руде. Qйткені 

оның �зі к�п зерттеуді талап ететін 

жұмыс. Мысалы, цифрлық теңге ен-

ген күні еліміздің қаржы жүйесі оны 

айналымға шығаруға қаншалықты 

дайын? Мәселе сонда. Яғни цифрлық 

валютаны қабылдайтын �зіндік 

инфрақұрылымы мен қолданысқа 

арналған заңдық ережесі бекітілуі ке-

рек. Ол және еліміздің қаржы-кредит 

саясатына қаншалықты әсер етуі 

мүмкін? Орталық банктің цифрлық 

валютасы (Central bank digital currency 

– CBDC) б�лшек сауда мен қаржы ин-

ституттары арасындағы есеп айырысу-

да қалай жүреді? Осының бәрі белгілі 

бір деңгейде саралауды, зерттеуді 

қажет ететін дүние. 

Цифрлық валютаның бағамы 

(курсы) кәдімгі теңгенің құнымен 

теңестіріледі деп ойлаймыз. Бірақ 

кейбір елдердің орталық банктері 

цифрлық валютаға қосымша процент 

қосуды қарастырып жатқаны да рас. 

[ л е м д е г і  к � п т е г е н  о р т а л ы қ 

банктер т�лем жүйелерін цифр-

лық трансформациялауға ниетті. 

Қазақстан Ұлттық банкі де әлемнің 28 

орталық банкімен бірге цифрлық ва-

люталарды саралайтын халықаралық 

зерттеу тобының жұмысына қатысады. 

Сонымен қатар Қытай Халық Ре-

спубликасында, Оңтүстік-Шығыс 

Азияның бірқатар елінде, Канадада, 

Сингапурда және Еуропалық Одақта 

цифрлық валютаны енгізу ж�ніндегі 

пилоттық жобаларда – бақылаушы.

Қазір технологиялық инфра-

қ ұ р ы л ы м  м е н  р е т т е у  т ә с і л д е р і 

ескеріле отырып, цифрлық валютаны 

енгізу бойынша әр түрлі сценарийге 

негізделген баяндама әзірленіп жатыр. 

Ол 2021 жылдың екінші жартысында 

жарияланады.

Содан соң ол  құжатты мүд-

делі мемлекеттік органдар, халық-

аралық қаржы ұйымдары, нарық 

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

лар талқылап, Қазақстан орталық 

банкінің цифрлық валютасын кезең-

кезеңімен енгізу бойынша пилоттық 

жоба жасалады. Пилоттық кезеңнің 

қорытындысы шыққанда CBDC 

Қытайда, Жапонияда, Канадада және 

Еуропалық Одақ елдерінде тестілеуден 

�теді.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 

МОНЕТАЛАР ТУРАЛЫ НЕ БІЛЕСІЗ?

Қазақстан Ұлттық банкі коллек-

циялық және инвестициялық моне-

> [ 1 ]

2. «Қарапайым заттар эконо-

м и к а с ы »  б а ғ д а р л а м а с ы .  О н ы 

қаржыландыру сомасы 400 мил-

лиардтан 1 триллион теңгеге дейін 

к�бейтілді. [рине, мұндағы мақсат 

– азық-түлік қауіпсіздігін нығайта 

отырып, импортқа деген тәуелділікті 

азайту еді. Соңғы қарыз алушылар 

үшін жылдық м�лшерлеме 6%-ға тең. 

3 .  « Н ұ р л ы  ж е р »  т ұ р ғ ы н  ү й -

ком муналдық даму мемлекеттік 

бағдарламасы. Аталған бағдар ла-

маны жүзеге асыру аясында және 

биыл 11 мамырда Т�тенше жағдай 

ж�ніндегі Мемлекеттік комиссияның 

қорытынды отырысында Мемлекет 

басшысы берген тапсырмаға сәй-

кес Ұлттық банк 390 миллиард теңге 

қаржы б�летін болды. 

4. 2020-2021 жылдарға арналған 

жұмыспен қамту жол картасы ая-

сында инфрақұрылымдық жоба-

ларды қаржыландыру үшін Ұлттық 

банктің шешімімен 600 миллиард 

теңге б�лінді. Ол жобаларды жергілікті 

атқарушы органдар жүзеге асырады.

ҚОЛМА-ҚОЛ АҚША 

Д[УІРІ АЯҚТАЛЫП КЕЛЕ МЕ?

Қазір к�п адам ақшаны қолда 

ұстап жұмсағаннан г�рі карточка-

мен немесе мобильді банкингпен 

басқарғанды құп к�реді. Qйткені 

ол тәсіл есеп айырысу кезінде �те 

Есесіне интернет-банкинг пен 

банктердің мобильді  қосым ша  -

ларында жүргізілген операция лардың, 

яғни онлайн-т�лемдердің үлесі артты. 

Егер 2019 жылдың 9 айында онлайн-

операциялардың үлесі 67% болса, 

биыл – 81%. Орташа есеппен алғанда, 

осы жылдың 9 айында онлайн-т�лем 

карточкаларымен 4 миллион тран-

закция �ткізілген. Ортада жүрген 

қаржының жалпы м�лшері 68 милли-

ард теңгеден асады. 

Жыл басынан-ақ мобильді бан-

кингті қолданушылардың аудитори-

ясы тым белсенді болды. Қаңтар ай-

ында олардың саны 8 миллион болса, 

қыркүйек айында ол 12 миллионға 

жетті.

Елімізде жиі қолданылатын т�лем 

карточкаларының саны – 25 милли-

он. Бұл карточкалар онлайн-т�лемде 

ғана емес, сонымен қатар қолма-қол 

ақшаны шешу үшін де қолданылды. 

Ал, биыл 9 айда қазақстандық бан-

ктер 12 миллион т�лем карточкасын 

шығарған.

ҚАЗАҚСТАНҒА ЦИФРЛЫҚ 

ВАЛЮТА НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ? 

Қазақстанның қаржы жүйе сінде 

«цифрлық валюта» деген ұғым бұрын-

соңды болып к�рген емес. Ұлттық 

банктің бұл жаңалығы сонысымен де 

қызық болып отыр. 
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НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

 «АҚБҰЛАҚ» БАҒДАРЛАМАСЫ 

БАСТЫ МАҚСАТ – 
САПАЛЫ АУЫЗСУМЕН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

Түркістан облысы Сайрам ауданының тұрғын-
дарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында 
биыл 4 елді мекеннің (Ақсукент, Оразалиев, Ман-
кент, Қо жақорған) тозығы жеткен ауыз су жүйелері 
орташа ж�ндеуден �ткізілген. Нәтижесінде ауданның 
42 елді мекені 100% орталықтандырылған ауыз су 
жүйесімен қамтылған.

Бүгінде аудандағы 12 елді мекенде табиғи 

газ жүйелерінің құрылыс жұмыстары аяқталған. 

К�гілдір отын берілген жағдайда 27 164 тұрғын 

табиғи газбен қамтылмақ. Ал қазіргі таңда 5 елді 

мекенге газ беру жұмыстары жүргізілуде.

Сонымен қатар, биыл автомобиль жолдарын 

дамытуға республикалық, облыстық және жергілікті 

бюджеттен қаржы қаралып, 45 жолға, яғни 89,9 

ша қырымға ж�ндеу жұмыстары жүргізіліп, ас-

фальт т�селді. Бүгінгі таңда 45 нысанда ж�ндеу 

жұмыстары аяқталған. Тағы облыстық маңызы бар 

«КХ-3- К�ксәйек – Шаян – Аққала – Сарқырама» 

жолының 5 шақырымы ж�ндеуден �тті. 

Жыл қорытындысымен жалпы пайдаланымдағы 

жолдардың қанағатты жағдайдағы үлесін 52,7%-дан 

59,4%-ға дейін арттыру к�зделуде.

  ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ

АЙМАҚ ХАЛҚЫНА 
БЫЛТЫРҒЫДАН 9 ЕСЕ К?П 
ПVТЕР ЖАЛҒА БЕРІЛЕДІ

Павлодар облысының әкімі Vбілқайыр Сқақов 
ай мақтағы халыққа жыл соңында жалпы к�лемі 
346 мың шаршы метр болатын баспана берілетінін 
мәлімдеді.

«Павлодар облысы тұрғындарының жағдайын 

жақсартуға «Жұмыспен қамту жол картасы» мен 

�зге де мемлекеттік бағдарламалар едәуір ықпал 

етіп тұр. Биыл 1 мың шақырым жол күрделі ж�н-

делді. Оның бестен бір б�лігі – бұрын-соңды ас-

фальт болмаған жолдар. Сонымен қатар, 205 мың 

ауыл тұрғыны таза ауыз сумен қамтылады. Жаңа 

салынып немесе күрделі ж�ндеуден �тіп жатқан 

әлеуметтік нысанның жалпы саны 200-ге жуық», 

– деді [білқайыр Сқақов ОКҚ-да �ткен баспас�з 

мәслихатында. 

[кімнің айтуынша мектептер мен ауруханалар-

дан �зге ауылдағы спорт алаңдары да жаңартылып 

жатыр. «Ал, жыл соңында жалпы к�лемі 346 мың 

шаршы метр болатын баспана тапсыруды жо-

спарлап отырмыз. Оның ішінде жалға берілетін 

пәтерлер саны былтырғыдан тоғыз есе к�п», – деді 

ол. Бұдан б�лек облыс басшысы �ңірдегі �ндірістік 

кластерді дамытудың болашағы барына сенімді. 

Мәселен, алюминий кластері барған сайын қалыпқа 

түсіп келе жатыр. Осы күні шикізаттан авток�лік 

д�ңгелегі шы ғарылып келсе, жылдың аяғында 

радиатор �ндірісі басталады. Мыс кластерінің де 

даму әлеуеті жоғары. Тек Бозшак�лдің �зінде жы-

лына 100 мың тоннадан астам металл �ндіріледі. 

Екі бағытты да кластерлік дамыту бойынша жұмыс 

қызу жүріп жатыр.

  [ЛЕУМЕТ

МҰНАЙДЫҢ БАСЫМ 
Б?ЛІГІ АТЫРАУ 
?ҢІРІНДЕ ?НДІРІЛЕДІ

2020 жылдың он айында Атырау облысында 39 
миллион 300 мың тонна мұнай �ндірілді. Бұл туралы 
Атырау облысының әкімі Махамбет Досмұхамбетов 
атап �тті. 

«Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев-

тың биылғы Жолдауында еліміздің және �ңірдің 

�ркен деуіне қатысты нақты тапсырмалар к�р-

сетілген. Біздің басты мақсатымыз – нақты 

жүктелген міндет терді табысты жүзеге асыру. 

Аталған бағыттар бойынша Атырау облысында 

іргелі жұмыстар жасалып жатыр. Облыстың жалпы 

�ңірлік �німі осы жылдың қаңтар-маусымында 

3 триллион 930 миллиард теңгені құрады. Нақты 

к�лем индексі – 102,2 пайыз. Ал республиканың 

жалпы ішкі �німі к�леміндегі облыстың үлес 

салмағы – 14 пайыз. Жан басына шақ қандағы 

жалпы �ңірлік �нім –6 миллион теңге», – деді �ңір 

басшысы Орталық коммуникациялар қызметіндегі 

баспас�з мәслихатында.

Осы ретте ол Атырау �ңірінің экономика-

лық �зегі мұнай-газ секторы екенін баса айтты. 

«Облыстағы �неркәсіптік �німдегі оның үлесі 

88 пайызды құрайды. Биыл 10 айда 39 миллион 

300 мың тонна мұнай �ндірілді. Бұл Қазақстанда 

�ндірілген жалпы мұнай к�лемінің 55 пайызы деген 

с�з. Облыста мұнай-газ саласы бойынша бірқатар 

ауқымды жоба жүзеге асырылып жатыр. Солардың 

ең ірісі – келешекте Теңіз кен орнын кеңейту 

жобасы. Оның жалпы құны 46 млрд доллар. Бұл 

жоба мұнай �ндіруді жылына 12 миллион тоннаға 

арттыруға мүмкіндік береді», – деді Махамбет 

Досмұхамбетов.

Облыс басшысының айтуынша, Теңіз кен 

орнын кеңейту жобасына үш жүзге жуық қазақ-

стандық компания жұмылдырылған. Қазір 27 

мың адам жұмыс істеп жатқан іргелі жобаны 2020 

жылы іске қосу жоспарланып отыр. «Жобаның 80 

пайызы дайын. Мұнай-газ саласын дағы тағы бір 

ауқымды жоба Қашағанның да маңызы күннен 

күнге артып келеді. Онда осы жылдың 10 айында 12 

млн 700 мың тонна мұнай �ндірілді», – деді Атырау 

облысының әкімі.

Нұрлан ҚҰМАР

бастамалар:
МЕН СЕРПІНДІ 
АШАДЫ

таларды шығарумен айналысады. Бұл 

жерде инвестициялық монеталардың 

орны ерекше. К�п адам біле бермеуі 

мүмкін, бірақ сатып алған әр инвест-

монетаны – болашаққа салынған 

инвестиция деп қабылдау керек. Яғни 

�з қаражатыңызды инвестициялап, 

жинақтап қоя аласыз деген с�з.

Инвестициялық монеталар – 

жоғары сапалы алтын мен күмістен 

жасалады. Сынамасы – 999,9. Оларды 

Ұлттық банктің аймақтағы кез келген 

филиалынан немесе www.nationalbank.

kz интернет-дүкені арқылы алуға бо-

лады.

И н в е с т и ц и я л ы қ  м о н е т а н ы ң 

�згелерден ерекшеленетін тұсы:

– таралымына шектеу қойыл-

майды;

– «proof» технологиясыз дайын-

далады;

– монета жасалған металдың на-

рықтағы құны мен салмағына қарай 

кіріс (табыс) еселенеді және қосылған 

құнына қосымша салық салынбайды;

– монеталар қанша жерден бүлін-

се де Ұлттық банк оны кері сатып 

ала береді, себебі монетаның бағасы 

металдың салмағына қарай есептеледі. 

Ол туралы Ұлттық банктің сату 

және сатып алу ережесінде де анық 

к�рсетілген.

Инвестициялық монета – әлем-

дік тәжірибеде бар дүние. Кәдімгі 

брендке айналған әйгілі монеталардың 

ішінде – оңтүстікафрикалық «Крю-

герранд» пен АҚШ-тың «Америка 

бүркіті» бар. Сондай-ақ Аустрияның 

«Вена филармониясы» мен Қытайдың 

«Пандасын» да айтуға болады. Ал, 

қазақ елінде пайда болған алғашқы 

инвестициялық монета  «Жібек 

жолы» деп аталады. Олар 1996 жылы 

айналымға шыққанымен, кейін, 2009 

жылы дизайны �згеруіне байланысты 

«Алтын барыс» пен «Күміс барыс» де-

ген атаумен инвестициялық монеталар 

шыға бастады. Оларды Қазақстан мо-

нета сарайы дайындап шығаратынын 

біліп жүргеннің артықтығы жоқ. 

2020 жылы 26 қарашада дайын 

болған мәліметтер бойынша, елімізде 

1 847 дана «ALTYN BARYS» және 

«KÚMIS BARYS» инвестициялық 

монеталары дайындалған. Ең к�п 

сатып алғандар – Алматы қаласы 

тұрғындарының есебіне келеді (613 

дана немесе 33,2%), екінші орында 

Нұр-Сұлтан қаласы (408 дана не-

месе 22,1%), одан кейін Шығыс 

Қазақстан облысы (136 дана немесе 

7,4%) мен Қарағанды облысы (124 

дана немесе 6,7%)тұр. Ең к�п сатып 

алынған инвестициялық монета – 1 

теңгелік «KUMIS BARYS» (335 дана 

немесе 18,1%) пен 2 теңгелік «KUMIS 

BARYS» (292 дана немесе 15,8%).

АЛТЫН ҚҰЙМАЛАРДЫҢ 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 

[ЛЕУЕТІ ОСАЛ ЕМЕС 

Елімізде  алтын құймалар да 

әжептәуір сұранысқа ие. Qйткені 

олардың да инвестициялық әлеуеті 

осал емес. 

Алтын құймалардың бес түрі бар: 5, 

10, 20, 50 және 100 г. Ең к�п сатылғаны 

– 10 г құйма (9 505 дана). Сатылған 

барлық құйманың ішіндегі оның үлесі 

– 25%. Одан кейін 100 грамдық құйма 

– 8 524 дана (23%), 20 грамдық – 8 514 

дана (22%), 5 грамдық – 6 667 дана 

(18%) және 50 грамдық құйма – 4 544 

дана (12%). 

Биыл қазан айында қазақстан-

дықтар екінші деңгейлі банктер мен 

банктік емес айырбастау пунктерінен 

3 066 құйма сатып алды. Олардың жал-

пы салмағы – 127,6 келі. 2017 жылдан 

бері 1 тоннадан астам 37 754 алтын 

құйма сатылды.

Бұл ретте Алматы қаласы к�ш ба-

стап тұр (сатылған құймалардың жал-

пы санынан 53%), одан кейін Атырау 

(13%), Нұр-Сұлтан (11%) және басқа 

�ңірлер (23%) болды. 

Қазір алтын құймаларды Halyk 

Bank-тен, Еуразиялық банктен, Jýsan 

Bank-тен, Банк ЦентрКредиттен, 

сондай-ақ банктік емес айырбастау 

пункттерінен сатып алуға және оларға 

кері сатуға болады.

«JETI QAZYNA» КОЛЛЕК ЦИЯЛЫҚ 

МОНЕТАЛАРЫ 

«Дала қазынасы» сериясымен 

шыққан «JETI QAZYNA» монета-

ларына қызықпаған адам аз. Жу-

ырда ғана Қазақстан Ұлттық банкі 

номиналы 100 теңгелік биколорлы 

циркуляциялық (айналыстағы) моне-

таны айналымға енгізді. 

   Ол монеталар 7 түрде берілген 

– «ER JIGIT», «SULÝ ÁIEL», «QUMAI 

TAZY», «AQYL BILIM», «BEREN 

MYLTYQ», «JÚIRIK AT», «QYRAN 

BÚRKIT».

Бұл монеталар айналымға тек 

екінші деңгейлі банктер арқылы 

шығарылады. Яғни айналымдағы �зге 

монеталармен бірге қолма-қол ақша 

түрінде қолданыла береді деген с�з. 

«JETI QAZYNA» сериясындағы моне-

таларды заңды т�лем құралы ретінде 

қабылдау керек. Ұлттық банк олар-

ды т�лемнің барлық түрі бойынша 

қабылдануға міндетті етіп бекітті. Та-

уар алғанда немесе белгілі бір қызметті 

пайдаланғанда т�лем құралы орнына 

пайдалануға толық қақыңыз бар. 

Монеталардың техникалық �л-

шем деріне келсек, салмағы, диаметрі, 

қалыңдығы,  металл қорытпасы 

�згеріссіз сақталған. Техникалық 

сипаттамасы жағынан олар кәдімгі 

100 теңгелік монеталарға толығымен 

ұқсайды. Массасы – 6,45 г, диаметрі 

– 24,5 мм. [р түрінен 500 000 дана, 

жалпы таралымы – 3,5 млн дана.

Алтыннан, күмістен және мельхи-

ордан дайындалған «JETI QAZYNA» 

коллекциялық монеталары барлық 

жеті  дала қазынасының к�ркем 

бейнесін бір монетада к�рсетеді.

Блистерлік жиынтық номиналы 

200 теңгелік «рrооf-like» сапасымен 

мельхиор қоспасынан дайындалған 

бір коллекциялық монетадан және 

номиналы 100 теңгелік «brilliant 

uncirculated» сапасымен нибрасс/ней-

зильбер қоспасынан дайындалған жеті 

биколорлы айналыстағы монетадан 

тұрады. Бұл блистерлік жиынтықтың 

таралымы – 25 000 дана.

«JETI QAZYNA» коллекциялық 

монеталары:

1) 500 теңгелік номинал – «proof» 

сапасымен 999/1000 сынамалы ал-

тыннан тұрады, массасы 7,78 грамм, 

диаметрі 25 мм, таралымы 1000 дана;

2) 5000 теңгелік номинал – «proof» 

сапасымен 925/1000  сынамалы 

күмістен тұрады, массасы 777,5 грамм, 

диаметрі 100 мм, таралымы 250 дана;

3) 500 теңгелік номинал – «proof» 

сапасымен 925/1000  сынамалы 

күмістен жасалған, массасы 31,1 

грамм, диаметрі 38,61 мм, таралымы 

3 000 дана;

4) 200 теңгелік номинал – «рrооf-

like» сапасымен МН 25 мельхиор 

қоспасынан жасалған, массасы 15 

грамм, диаметрі 33 мм, таралымы 25 

000 дана. 

5) 100 теңгелік номинал – «brilliant 

uncirculated» сапасымен нибрасс/

нейзильбер қоспасынан тұрады, мас-

сасы 6,45 грамм, диаметрі 24,5 мм, әр 

түрінен 25 000 дана, жалпы таралымы 

175 000 дана. 

Номиналы 500 теңгелік – ал-

тыннан, номиналы 500 және 5 000 

теңгелік – күмістен дайындалған 

монеталар, номиналы 200 теңгелік – 

мельхиор қоспасынан дайындалған 

бір коллекциялық монетадан және 

номиналы 100 теңгелік «brilliant 

uncirculated» сапасымен нибрасс/

нейзильбер қоспасынан дайындалған 

жеті биколорлы циркуляциялық мо-

нетадан тұратын блистерлік жиынтық  

коллекциялық құнына сәйкес саты-

лады.

Алтыннан және күмістен дайын-

далған монеталар кәдесыйлық орамда 

шығарылады және Қазақстан Ұлттық 

банкінің мемлекеттік, орыс және 

ағылшын тілдерінде н�мірлік сапа сер-

тификатымен жабдықталған. «Рrооf-

like» сапасымен мельхиор қоспасынан 

және «brilliant uncirculated» сапасымен 

нибрасс/нейзильбер қоспасынан 

дайындалған монеталар блистерлік 

жиынтықта шығарылады.

Бұл монеталар т�лемнің бар-

лық түрі бойынша Қазақстан Рес-

публикасының бүкіл аумағында, 

олардың белгіленген құнымен қабыл-

дануға, сондай-ақ банк шоттарына 

есепке жазылуға және аударылуға 

міндетті, Қазақстан Республикасының 

банктерінде шектеусіз ұсақталады 

және айырбасталады.

Айналымдағы коллекциялық және 

биколорлы монеталар Қазақстанның 

теңге сарайында дайындалған.

Бағалы металдардан жасалған 

және блистерлік жиынтықтардағы 

коллекциялық монеталарды сату күні 

туралы ақпарат Қазақстан Ұлттық 

банкінің ресми сайтында жариялана-

ды. Бұл монеталарды Ұлттық банктің 

аумақтық филиалдарынан, сондай-

ақ Ұлттық банктің интернет-дүкені 

арқылы сатып алуға болады.

Материалды дайындаған –
Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ҚАРЖЫ

ШОЛУШЫ БАҒАНЫ

Саясат пен әлеуметтің қас-қабағын кірпік қақпай 

қадағалап отыратын майталмандар үшін құбыла іспетті 

бүгінгі валюта бағамдарының �згерістерін «қысқа 

күнде қырық құбылады» деген теңеу арқылы бейнелеу-

ге болар. Мәселен, сыртқы валюта нарығына келсек, 

жаздың күзге ұласқан тұсында әлсіреп кеткен дамыған 

және дамушы нарықтар валюталарының коронавирусқа 

қарсы әзірленген вакцинаның 90 пайыз тиімділігі ту-

ралы үстіміздегі қарашадағы хабарламалар мен АҚШ-

тағы президенттік сайлауда Джо Байденнің жұлдызы 

жануы аясында нығайғаны байқалуда. Ал, �ткен айды 

бір АҚШ доллары үшін 427,9 деңгейінен бастаған теңге 

желтоқсанның алғашқы жұлдызында 425,5 деңгейге 

жетті. Теңгенің оң серпіні қолайлы сыртқы конъюнкту-

ра, сондай-ақ экспорттаушылардың салық т�лемдерін 

жүзеге асыру үшін шетел валютасын сатуы ауқымында 

орын алуда. Дегенмен, «аузы күйген үріп ішедінің» кебін 

киген нарық майталмандары әліптің артын бағуда.

Қарашаның соңындағы сыртқы жағдайлар жаһан-

дық тәуекелдің жақсаруымен сипатталып, отынға де-

ген сұраныстың жедел қалпына келуі мұнай құнының 

артуына себепкер болды. Brent эталондық сұрыпты 

мұнайдың әлемдік бағасы бірнеше күн қатарынан �сіп 

келеді және Азия нарықтарында орын алған жуырдағы 

сауда-саттық барысында бір баррель үшін 48 АҚШ дол-

лары белгісінен асты. Осыған орай Норвегия кроны мен 

Канада доллары сияқты шикізат елдерінің валюталары 

аптаның басынан бастап 1,3 пайызға және тиісінше 0,6 

пайызға нығайды. EIA энергетикалық агенттігінің 

мәліметтері бойынша АҚШ-тағы мұнай қоры артып 

келеді. Мәселен, �ткен айдың басынан АҚШ-та шикі 

мұнай қоры барреліне 484,4 млн-нан 489,5 млн-ға 

дейін �сті, мұның �зі нарықта валюта ұсынысын едәуір 

күшейте түсті. С�йтіп,  биржадағы сауда к�лемі 170 млн 

долларға жетті, бұл қарашада биржада тіркелген күндізгі 

орта к�лемнен 1,5 есе к�п дегенді к�рсетеді. Дамушы 

елдердегі валюталар сыртқы нарықтағы жағдайларға 

мейілінше жақсы әсер етіп отыр. Апта басында оңтүстік 

африкалық ранд 1,3 пайызға бекісе, Ресей рублі 1 

пайызға, Мексика песосы 0,3 пайызға нығая түсті. Бұл 

жерде рубльдің �зі экспорттаушылар тарапынан түскен 

салық есебінен бекіп отыр. Ал теңге сыртқы және ішкі 

факторлардың жайлылығынан, одан қалды тәуекел 

мен нарықтағы энерготасымалдаушылардың жағымды 

жаңалықтарының және жер қойнауын пайдаланушы-

лар тарапынан түскен к�лемді салықтардың арқасында 

нығайып тұр. Бұл жерде мұнай бағасының к�терілуі оны 

тұтыну деңгейін дер кезінде қалпына келтіруге себепші 

болып жататынын айта кету керек. Дегенмен АҚШ-тағы 

мұнай қорының есебі к�рсетіп келгендей, тұтыну к�лемі 

болжалды деңгейге к�теріле алмай отыр. Сол себепті 

шынайы тұтынымның шамасына қарай к�мірсутек 

бағасына да �згерістер еніп тұруы мүмкін. Міне, осындай 

ахуалда дамушы елдер валюталарының АҚШ долларына 

қатысты бағамдарының серпіні әрқилы қалыптасуда. 

Айталық, түрік лирасы шетелдік инвесторлардың лира-

мен қаржыландыруға қол жеткізуін оңайлату аясында 

10,1 пайызға нығайды. Елдің жаңа қаржы министрі 

нарыққа қолайлы реформалар енгізуге және бюджеттік 

қағидаларды сақтауға уәде берді. Мексика песосы 

күтпеген жерден м�лшерлемелердің бұрынғы 4,25 пай-

ыз деңгейінде сақталуы аясында 0,9 пайызға нығайды, 

осыған орай елдің орталық банкі үш ай бойы инфляция 

бойынша таргет бағасының �суіне байланысты ақша-

кредит саясатын жеңілдету циклін кідіртті. Оңтүстік 

Америка ранды АҚШ-тағы президенттік сайлауда 

Джо Байденнің жеңісінен соң және борыш нарығына 

капиталдың ағылуынан кейін тәуекел дәрежесінің 

жақсаруы аясында 0,6 пайызға, Ресей рублі мұнай 

бағасын белгілеудің �суіне орай 0,3 пайызға нығайды. 

Ал, үнді рупиясы соңғы 6 жылда инфляцияның барынша 

жоғары қарқынға – 7,6 пайызға дейін жылдамдауы ая-

сында 0,5 пайызға, Бразилия реалы елдің ірі қалаларында 

коронавирустың екінші толқынының күшеюі аясында 

1,5 пайызға әлсіреді.

Экономикадағы дағдарысты ахуал қаржыгерлерді 

тығырықтан шығу жолдарын іздестіруге итермелеу-

де. Осыған орай әлемдегі к�птеген орталық банктер 

үшін т�лем жүйелерін цифрлық трансформацияға 

�ткізу дамудың соны үрдісі саналып отыр. Жаңа 

қаржы технологияларын іс жүзіне жедел енгізуді 

к�здейтін бағдарламалар жасалуда. Мәселен, цифрлық 

валюта Жапонияда, Канадада және Еуропалық Одақ 

елдерінде тестілеуден �туде. Осынау іргелі ізденістерден 

еліміздің бас банкі де қалыс қалып отырған жоқ. 

Qзге мемлекеттердің 28 орталық банкімен бірлесіп, 

цифрлық валюталар бойынша негізгі халықаралық 

зерттеу тобының жұмысына қатысып жатқан Ұлттық 

банк Оңтүстік-Шығыс Азияның бірқатар елінде, 

Қытайда, Канадада, Сингапурда және Еуропалық Одақта 

цифрлық валютаны енгізу ж�ніндегі пилоттық жобалар-

да бақылаушы болып табылады. Білікті мамандарымыз 

Халықаралық есеп айырысу банкімен және Халықаралық 

валюта қорымен бірлесе отырып, цифрлық валютаны 

реттеу тәсілдерін зерделеуге кірісті. Қазір елімізде т�лем 

инфрақұрылымын әртараптандыруға арналған цифрлық 

валютаны енгізудің түрлі технологиялық инфрақұрылым 

мен реттеу тәсілдері ескерілетін әрқилы сценарийлері 

әзірлену үстінде, ол алдағы жылдың екінші жартысында 

жарияланады. Бұдан кейін құжат мүдделі мемлекеттік 

органдардың, халықаралық қаржы ұйымдарының, нарық 

қатысушыларының және сарапшылардың талқысына 

түседі, кейіннен елімізде орталық банктің цифрлық 

валютасын кезең-кезеңмен енгізу бойынша пилоттық 

жоба іске асырылады. Мұндай технология республика 

аумағында т�лемдердің тиімділігі мен қолжетімділігін 

одан әрі жетілдіру үшін қолма-қол ақшамен және қолма-

қол ақшасыз т�лемдердің артықшылықтарының басын 

қосады. 

Жетпісбай 
БЕКБОЛАТҰЛЫ,

әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ

профессоры

e-mail: 
Zhetpisbay.Bekbolatuly@kaznu.kz 

Валюта бағамдары: 
Нарық әліптің артын бағуда

 ҘАРЖЫ 

Депозиттер 3 трлн 
теңгеге жуық өскен 
?ткен аптада 10 айдағы 
депозиттердің динамикасы тура-
лы Ұлттық банктің Ақша-кредит 
саясаты департаментінің дирек-
торы Жандос Шаймардановтың 
түсіндірмесін жариялады ҚР ҰБ 
Баспас�з қызметі. 

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ

Соған сәйкес, банк жүйесіндегі 

депозиттер биылғы 10 айда 15,3%-

ға немесе 2,916 трлн теңгеге �сіп, 

21,938 трлн теңгені құраған, оның 

ішінде теңгелік салымдар – 20,0%-

ға немесе 2,160 трлн теңгеге �сіп, 

12,980 трлн теңгеге жеткені мәлім 

болып отыр. 

Валюталық салымдар мей лінше 

қалыпты қарқынмен – 9,2%-ға 

�скен немесе 756,1 млрд теңгеге, 

осы жылғы қазанның соңындағы 

к�рсеткіштерге сәйкес 8,957 трлн 

теңгеге дейін �сіпті. Валюталық 

депозиттерді  бағамдық қайта 

бағалау жиынтық депозиттердің 

�суіне (қазанның соңында �судің 

15,3%-нан немесе үштен бір б�-

лігінен астамы 5,4 п.т.) елеулі үлес 

қосып отыр, делінген түсіндірмеде 

(Инфографика). 

«Депозиттердің долларлануы 

жылдың басынан бастап 43,1%-дан 

осы жылғы қазандағы 40,8%-ға 

дейін, оның ішінде корпоративтік 

сектор депозиттерінің долларлануы 

44,8%-дан 40,7%-ға дейін, б�лшек 

сектор бойынша 41,3%-дан 40,9%-

ға дейін т�мендеді», дейді Жандос 

Шаймарданов �з түсіндірмесінде. 

Инфографика

Бұл ретте тағы бір ресми де-

ректерге сілтеме жасауды ж�н 

к�ріп отырмыз. Атап айтқанда, 

Қаржы нарығын реттеу және да-

мыту агенттігі баспас�з қызметінің 

хабарлауынша, 2020 жылдың 1 

қарашасына банктік сектордың 

жиынтық активтері жыл басынан 

бері 12,8%-ға артып, 30 216,0 млрд 

теңгені құраған. 

Банктердің – 12 304 млрд теңгесі 

�тімділігі жоғары активтерімен 

ұсынылған, �тімділігі 14 153 млрд 

теңгедей соманы немесе активтері 

46,8% құраған – әжептәуір қорлары 

бар. Qтімділіктер еркіндігі банк-

терге �з міндеттемелерін толық 

к�лемде орындауларына мүмкіндік 

береді. 

Банктердің жиынтық міндет-

темелері жылдың басынан бері 

14,2%-ға �сіп, 26 447 млрд теңге 

құраған. Міндеттемелер құры-

л ы м ы н ы ң  7 9 , 2 % - ы н  д е п о -

зиттік қоржын құрайды. Банктік 

операциялардың жекелеген түр-

лерін жүзеге асыратын, басқа 

банктер мен ұйымдардан алған 

– құнды қағаздар мен займдар 

сияқты – �зге де міндеттемелер 

үлесі, тиісінше, 7,1%-ды және 2,4% 

құраған. 

2020 жылдың 1 қарашасына 

банк секторының жеткілікті қоры 

бар: негізгі капитал жеткі лік-

тілігінің коэффициенті (к1-1) – 

20,3% (ең т�менгі деңгейде – 7,5%, 

жүйе құраушы банктер үшін – 

9,5% кезінде), меншікті капитал 

жеткіліктілігі коэффициенті (к2) 

– 25,5% (ең т�менгі деңгейде – 

10%, жүйе құраушы банктер үшін 

– 12%), бұл – жүйе бойынша ор-

таша есептегенде заңдылықпен 

бекітілген нормативтерден едәуір 

артық. 

Он айдың қорытындысы бой-

ынша банктердің таза табыстары 

�ткен жылдың осындай кезеңімен 

салыстырғанда 34%-ға артып, 669,6 

млрд теңгені құраған. 

Банктік активтердің табыс-

тылығы (ROA) есепті күнге 3,4% 

(2019 ж. 1-ші қарашасына – 2,29%), 

капитал табыстылығы (ROE) – 

26,0% (2019 ж. 1-ші қарашасына – 

18,6%) құраған.

 СЫРТҘЫ ФАКТОР

20-27 қараша аралығындағы 
жекелеген дамушы елдердің 
валюталары бойынша шолу*
Сауда-саттықтың қорытындысы бойынша 27 
қарашада теңгенің нарықтық бағамы бір аптада 
1,0%-ға (428,07-ден) нығайып, бір АҚШ доллары 
үшін 423,87 теңге деңгейінде қалыптасты.

Сыртқы валюта нарығында 2020 жылғы 20-27 

қараша аралығындағы кезеңде коронавирусқа қарсы 

вакцина әзірлеудегі прогреске байланысты опти-

мизм, сондай-ақ АҚШ-та президент билігін рес-

ми түрде берудің басталуы аясында дамушы елдер 

валюталарының к�пшілігінің нығайғаны байқалды. 

Джо Байденнің АҚШ ФРЖ-ның бұрынғы басшысы 

Джаннет Йелленді қаржы министрі етіп тағайындау 

ж�ніндегі жоспарлары туралы хабарламалар пай-

да болды.

Дамушы елдер валюталарының** АҚШ долла-

рына қатысты бағамдарының серпіні т�мендегідей 

қалыптасты:

кел дәрежесінің жақсаруы, борыштық құралдарға 

капиталдың әкелінуі аясында 1%-ға (15,4-тен 15,24-

ке дейін) нығайды;

қолдауына байланысты күтулер, сондай-ақ қазанда 

ағымдағы шоттың 1,5 млрд профициті туралы 

деректердің шығуы аясында 0,9%-ға (5,39-дан 5,34-

ке дейін) нығайды;

нарығына шетелдік инвестициялардың әкелінуі 

нәтижесінде 0,5%-ға (14 165-тен 14 090-ға дейін) 

нығайды;

әлсіреуі аясында 0,3%-ға (20,11-ден 20,04-ке дейін) 

нығайды. ОБ 2020 жылы ІЖQ-нің 8,9%-ға түсетінін 

және 2021 жылы оның 3,3%-ға �сетінін болжап 

отыр;

және инвесторлардың тәуекел дәрежесінің артуы ая-

сында 0,3%-ға (76,22-ден 76-ға дейін) нығайды;

таларының жалпы оң серпіні аясында 0,1%-ға 

(74,15-тен 74,05-ке дейін) нығайды;

қару-жарақ жеткізуге эмбаргоны бұзды деген 

күдікпен түрік кемесін тінту оқиғасына байланысты 

геосаяси тәуекелдер аясында 2,6%-ға (7,64-тен 7,84-

ке дейін) әлсіреді.

* шолуды Қазақстан Респуб л и ка сының Ұлттық 
банкі ашық дерекк�з дердің негізінде апта сайын дай-
ындайды;

** АҚШ долларына қарағанда к� лемі жағынан 
неғұрлым к�п сатылатын дамушы елдердің валюта-
лары.
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ҚОҒАМ

 ГЕОПОЛИТИКА
В предыдущей статье под названием «Ка-
захстан на фоне новых потрясений в ряде 
стран СНГ: Скрытая правда о  месте, отво-
димом РК в контексте постсоветских транс-
формаций» мы говорили о тех республиках, 
которые включены в проект «Восточное 
партнерство» в рамках инициированной Ев-
росоюзом схемы разделения постсоветского 
пространства на   две группы. 

АХАС ТАЖУТОВ

Теперь же речь пойдет о постсоветских 

странах, оставленных едино-европейскими 

политиками за пределами их проекта по 

пространственному переформатированию 

наследия Советского Союза. Это – Казах-

стан и республики Средней Азии или же, 

иначе говоря, страны региона, который в 

постсоветскую эпоху стал называться Цен-

тральной Азией. У России же положение 

относительно указанного проекта и вопроса 

возможности ее интеграции в состав единой 

Европы таково, что ее в данном случае сле-

дует рассматривать отдельно как от первых, 

так и от вторых.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ 

КЫРГЫЗСТАНОМ И 

ТУРКМЕНИСТАНОМ?

Что же касается центрально-азиатского 

региона, он посредством имевшего место 5 

октября в Бишкеке штурма и  захвата Бело-

го дома (здания, где находятся парламент 

и администрация президента) манифе-

стантами, вышедшими на акции протеста 

после прошедших 4 октября в Кыргызстане 

парламентских выборов, также оказался во-

влечен в череду политических потрясений 

на постсоветском пространстве. Но в этой 

части СНГ природа социальных процессов, 

обуславливающих или могущих обусловить 

повышение активности привлекаемых к 

протестному выступлению масс до самого 

серьезного уровня, представляется иной, 

чем ее аналог в украинском, белорусском 

или, скажем, армянском случае. Общее у 

них – это только во многом популистская 

риторика, замешанная на призывах к объ-

единению в борьбе за демократию и против 

коррупции. А громко не афишируемая или 

скрытая идеологема там и тут - отнюдь не 

одна и та же. О том, какая она есть в запад-

ной и юго-западной частях постсоветского 

пространства, мы уже говорили в предыду-

щей статье. В центрально-азиатском реги-

оне в целом и в Кыргызстане, в частности, 

такая идеологема зачастую бывает ориен-

тирована не на общий, а (узко)групповой 

интерес и выражается примерно в следую-

щем – «мы (наша группа) – самый достойный 
государственной власти клан». Она, ясное 

дело, не всеобщая и не объединительная. 

Поэтому общественно-политические по-

трясения типа тех, какие имели место в 

начале октября в Бишкеке и какие могли бы 

потенциально прогнозироваться в других 

центрально-азиатских столицах, лишь при-

званы служить прикрытием в борьбе групп 

влияния или группировок, нацеленных на 

перехват власти и собственности.

В постсоветский период в Кыргыз-

стане правили четыре президента: из них 

двое представляли «северную» (чуйско-ис-

сыккульскую) общность кыргызов, а еще 

двое – «южную» (ошскую) общность. Трое 

из этого квартета вследствие протестных 

выступлений своих граждан досрочно по-

кинули пост главы государства, а четвертый 

– тот, при котором лишь единожды за все 

время была соблюдена конституционная 

процедура смены власти на президентском 

уровне, - находится в заключении. 

В Кыргызстане в отличие от Туркме-

нистана, где сохранились, по утверждению 

российского ученого Алексея Малашенко, 

«деление на племена, соответствующая 
иерархия, а также своего рода племенное 
«разделение труда», не обнаруживается 

исторически сложившегося преобладания 

одной традиционной групповой общности 

на всеми другими. Поэтому там соперни-

ческая борьба за власть, надо полагать, и 

отличается очень высоким даже по цен-

трально-азиатским меркам накалом. А в 
Туркменистане среди порядка 20 крупных 

племен, формирующих в пределах респу-

блики коренной этнос, основную роль 

играли и играют составляющие около 40  

процентов населения текинцы,  а также 

йомуды и эрсари. Первые из них, судя на 

свидетельствам наблюдателей, в постсовет-

ский период настолько сплотили свои ряды 

и укрепили собственную ведущую позицию 

в системе государственного управления, 

что условия, при которой в борьбу за власть 

могли бы вступить различные землячества, 

кланы и региональные группировки, ока-

зались максимально сужены. В этом – если 

судить по демократическим меркам – тоже 

хорошего, наверное, оказывается мало. Но 

режим власти сохраняет устойчивость, и 

зазор для провоцирования радикальных 

действий и дестабилизации общественно-

политического положения в стране пока не 

открывается. 

Специфика норм и традиций полити-

ческой культуры цивилизаций центрально-

азиатского происхождения обществ такова, 

что вот уже, по меньшей мере, тысячу лет 

правители приходят к власти и удерживают 

ее (на первых порах - во всяком случае) с 

опорой, прежде всего, на свое племя. Так 

было в X веке, когда представители племе-

ни кайи основали государство Газневидов, 

которое занимало территории Хорасана, 

Афганистана, Хорезма, Бухары, Гургана и 

северные провинции Индии. Так было в XI  

веке, когда представители племени кынык 

создали державу Сельджукидов, государ-

ство, раскинувшееся от  долин Ферганы до 

берегов Средиземного и Эгейского морей. 

Двумя столетиями позже представители все 

того же племени кайи в Малой Азии заложи-

ли основы Османской империи. 

Такая традиция сохранялась до второй 

половины XIX века в Кокандском ханстве 

(основанном династией племени мингов) 

и до начала XX века в Бухарском эмирате 

(находившемся под властью династии 

племени мангытов) и Хивинском ханстве 

(пребывавшем под началом династии пле-

мени коныратов). 

С приходом советской власти эта тра-

диция была прервана. Но после того, как 

наступили новые времена, особых пре-

пятствий для ее возобновления, похоже, не 

обнаруживается постольку, поскольку пере-

рыв оказался по историческим меркам весь-

ма непродолжительным. Во всяком случае, 

складывается впечатление, что в Туркмени-

стане эта традиция уже взяла новый старт.

По сию пору большинство исследо-

вателей, занимающихся изучением роли 

государства в процессе демократизации 

центрально-азиатских стран, основное вни-

мание уделяет социальной стратификации, 

политическим партиям и тому подобным 

современным понятиям. И, похоже, оста-

ющаяся же жизнеспособной реальность 

влияний устоявшегося традиционного 

кланового фактора на политическую систе-

му этих обществ и на их государственные 

институты такими экспертами не в доста-

точной мере осознается, а порой попросту 

игнорируется. А между тем усиление его 

роли в общественно-политической жизни и 

активизация внутренне связанных системой 

неформальных норм и правил социальных 

групп сделались одними из важнейших 

определяющих характеристик политиче-

ской жизни стран центрально-азиатского 

региона в постсоветский период, как это 

явственным образом видно на примерах 

Кыргызстана и Туркменистана. 

ДЛЯ КАЗАХСТАНА 

ИМПЕРАТИВ НОМЕР ОДИН – 

ПОРЯДОК

     

Что же касается Казахстана, тут скла-

дывается несколько иная ситуация. Но 

тысячелетняя традиция и у нас не может не 

давать о себе знать. И поэтому, наверное, 

было бы нелишним все же попробовать 

вплести связанные с ней понятия в нормы и 

установки нашей современной демократи-

ческой жизни. В странах с конфуцианскими 

традициями, в Южной Корее в частности, 

имеет место культ социальной иерархии 

и связанных с ней моральных правил. И 

это, как доказывает опыт южно-корейцев, 

совершенно не помеха демократизации. И 

главное в таком случае – не одна иерархия 

сама по себе, а ее совместимость со сводом 

моральных правил и обязательств. Конечно, 

без демократии нынче никуда. Но она сама 

по себе не является панацеей от всех про-

блем. И ее не построишь без всякого учета 

традиций, тем более тысячелетних, того или 

иного общества. Любая система государ-

ственного управления - и демократическая 

в том числе - тогда оказывается устойчивой, 

когда она адекватно отвечает превалирую-

щим устремлениям общественных сил.

Мы уже имеем 28-летний опыт попыток 

построения демократии. Можно как угодно 

критиковать нашу политическую реаль-

ность, но у нас де-юре режим власти  демо-

кратический. А вот недовольных результа-

тами граждан в обществе находится немало. 

И это в таких условиях, когда почти на всем 

постсоветском пространстве стремительно 

нарастает конфликтогенность на усугубля-

ющем общую ситуацию фоне пандемии 

коронавируса. Так что ясно, что сильная 

централизованная система власти Казах-

стану необходима сейчас гораздо больше, 

чем даже в пору обретения независимости. 

Ибо тогда свобода, которая у большинства 

из нас ассоциируется с демократией как 

ее абсолютный синоним, была в обществе 

императивом номер один. Сейчас же уже 

совсем другое дело. 

Теперь императив номер один - поря-

док. А обеспечить его с тем, чтобы предот-

вратить погружение общества в хаос и воз-

растание все более зловещих рисков для его 

безопасности с внешней стороны, демокра-

тия, тем более такая, какую нам (зачастую 

извне) предлагают или даже навязывают, 

просто не в состоянии. Когда отдельные 

деятели в Казахстане так же, как и в Кыр-

гызстане, предлагают во имя стабильности 

и прогресса организовать «круглый стол» 

для переговоров официального руководства 

и оппозиционных сил, а потом выйти на 

создание правительства народного доверия, 

невольно удивляешься их наивности. У 

нас осложнившаяся в условиях пандемии 

деятельность исполнительной власти и так 

подвергается немалой критике. А тут - ко-

алиционное правительство. Здесь уже будут 

для безответственности и перекладывания 

друг на друга вины все условия. И концов не 

найдешь потом.

Демократические реформы, конечно 

же, нужны. Но они должны проводиться 

с учетом специфики норм и традиций по-

литической культуры местного общества. 

Демократия в действии - это, в общем-то, 

гармонизация людских устремлений и 

интересов, ибо через них и выявляются 

объективные закономерности и тенденции 

функционирования и развития обществен-

но-политической и экономической системы 

при уже сложившихся условиях. 

Тут еще вот о чем следует сказать. Это 

сейчас Иран, соседняя с нашим регионом 

страна, является крупным государством, 

олицетворяющим традиции 2500-летней 

персидской государственности и претенду-

ющим на статус региональной державы. Но 

на протяжении почти тысячи лет (то есть за 

исключением периода правления  династии 

Зендов в 1753-1794 годах), а именно с за-

вершением правления династии Саманидов 

в конце X века в Мавераннахре и в начале 

XI века в Хорасане и до прихода династии 

Пехлеви к власти в Тегеране в 1925 году там 

властвовали тюрко-монгольского проис-

хождения монархи. Именно они воссоздали 

и удержали Иран в его нынешних терри-

ториальных границах. Большей частью это 

были представители правящих династий 

кочевых тюркоязычных племен. В том 

числе: Джалаириды (династия племени 

джалаиры) – в 1340-1410 годах, Сефевиды 

(династия опиравшаяся, прежде всего, на 

племя устаджлы) - в 1501-1722 и 1729-1736 

годах, Афшариды (династия племени афша-

ры) – в 1736-1750 годах, Каджары (династия 

племени каджары) – в 1795-1925 годах. 

Современные азербайджанцы считают их 

азербайджанскими династиями, туркмены 

– туркменскими династиями. 

ПРЕЖДЕ ЛЮДИ 

КАЗАХСКОГО ТИПА 

БЫЛИ РАСОЙ ГОСПОД

Мы же в Казахстане, приученные исто-

рическими кинокартинами и телесериалами 

воспринимать всех действовавших в про-

шлом на территории Малой Азии, Ближнего 

и Среднего Востока и Южной Азии вождей 

и воинов тюркских племен как представи-

телей ближневосточного и кавказского типа 

народов, зачастую бываем склонны считать, 

что эти люди по внешнему виду и культуре 

имели мало общего с нашими казахскими 

предками. 

Свидетельства же их европейских совре-

менников, непосредственно встречавшихся 

с ними, наводят на мысль об обратном. А 

именно - о том, что они были совершенно 

не похожи на современных азербайджанцев, 

мало похожи на  современных туркмен и 

очень похожи на нынешних казахов. Фран-

цузский путешественник Жан Шарден дал 

в своем сочинении под названием «Journal 

du voyage du chevalier Chardin en Perse et 

aux Indes orientales par la mer Noire et par la 

Colchide, 1673-1677» («Дневник путеше-

ствия кавалера Шардена в Персию и Вос-

точную Индию через Черное море и Кол-

хиду, 1673-1677»), представляющем собой 

ценнейший источник для изучения Персии 

и других восточных монархий, достаточно 

однозначное представление на этот счет.  Он 

там, сравнивая персов и грузин, пришел с 

присущим европейцам его эпохи вульгарно-

расовым предрассудком к заключению, что 

«представители аристократии (правящего 
класса, знати, дворянства) Персии являются 
самыми неприятными по внешности муж-
чинами в мире», потому что они  «коротко-
рослые и толстые, с глазами и носом, как у 
китайцев, с плоским и широким лицом, и кожа 
у них желто-смуглая». И в ту пору люди с 

примерно таким же физическим обликом, 

похоже, составляли основу элиты обществ в 

Империи Великих Моголов (Индии) и, уже 

в несколько меньшей степени, в Османской 

империи (Турции). Такое впечатление, 

во всяком случае, складывается при зна-

комстве с путевыми записями указанного 

французского автора и других совершавших 

тогда поездки на Восток европейских путе-

шественников. Но едва ли туркмен и, тем 

более, азербайджанец сочтет себя соответ-

ствующим вышеприведенному описанию.

Но почему так получается? Ведь вся 

соответствующая историографическая и 

справочная литература характеризует со-

временных азербайджанцев и туркмен как 

непосредственных потомков и наследников 

тех самых кочевых тюркских племен и их 

лидеров, являвшихся на протяжении веков в 

прошлом тысячелетии  правящим классом и 

властителями в странах Ближнего и Средне-

го Востока.

В свете возникновения такого вопро-

са обращает на себя внимание сделанное 

в апреле 2018 года заявление помощника 

президента Ирана Али Юнеси о пред-

ставителях тюркского населения страны, 

которые используют «азербайджанское, 
туркменское, кашкайское, хазарейское и 
хорасанское наречия тюркского языка». В 

своем интервью газете Kanun он назвал их 

«персами, говорящими на тюркском языке». 

Его высказывание вызвало бурю негодова-

ния со стороны последних. Если верить Али 

Юнеси, эти люди на самом деле не тюрки, 

а персы, и их родным языком всегда был 

фарси (персидский), а на тюркский язык 

они «перешли каких-то 300-400 лет назад». 

Напомним, что тот же Жан Шарден где-то 

350 лет назад побывал в Иране и сделал вы-

шеотмеченное наблюдение. Но нынешние 

иранские тюрки совершенно не согласны с 

выводом помощника главы государства про 

них самих. А ведь это - мнение не частного 

лица. Оппоненты помощника иранского 

президента в связи с этим высказыванием 

утверждали, что тот немного подзабыл 

историю. Но Али Юнеси, который в свое 

время являлся председателем Исламского 

революционного суда Тегерана, а затем 

руководителем политико-идеологического 

бюро Стражей исламской революции, явно 

не такое лицо, которого можно было бы 

упрекать в склонности к высказыванию не-

продуманных идей.   

И все же представляется определенным 

то, что в Иране и Турции правили в свое (и 

долгое) время династии племен огузов, со-

временными носителями языков которых 

являются туркмены, азербайджанцы и тур-

ки. Но они, судя по историческим сведени-

ям, не только воевали с государственными 

образованиями - преемниками Золотой 

Орды и Чагатайского улуса, но и регулярно 

получали пополнения в ряды своего во-

инства из причерноморских и централь-

но-азиатских степей. Вот тому косвенные 

подтверждения. У казахов есть такие устой-

чивые выражения «К�ңілім Нілдей бұзылып» 

(«Я был охвачен таким волнением, какое 

бывает с водами Нила»), «Ұлын – Ұрымға, 
қызын – Қырымға қондырған» («Сына при-

строил в Румийском султанате, а дочь – в 

Крыму»), «Барар жерің Балқантау, ол да 
біздің к�рген тау» («Отправишься в район 

Балканских гор, мы сами там тоже быва-

ли»). То есть казахская историческая память 

много чего на этот счет помнит. Получается, 

что люди из наших краев не только от-

правлялись туда, но и возвращались оттуда. 

Иначе откуда бы взялись вышеуказанного 

характера устойчивые выражения?!

СЕЙЧАС УЖЕ ДРУГАЯ СИТУАЦИЯ

В марте нынешнего года казахстан-

ские СМИ распространили информацию 

об обращении находившихся в Испании 

студентов КазНУ к МОН и МИД РК за по-

мощью. Одна из них написала в Instagram 

следующее: «Мы подвергаемся буллингу и 
нацизму в Испании. Нам и хлеб в магазинах 
не продают, тыча пальцем: «Вы азиаты!», 
«Коронавирус!». Старшие кидают яйцами в 
нас, дети показывают свои передние и задние 
части тела, издеваясь над нами». 

Вообще-то это – не просто буллинг и 

нацизм. Это – самый настоящий расизм. 

Расистские взгляды и презрительное отно-

шение к восточным азиатам и африканцам 

глубоко внедрены в социальное сознание 

европейцев и всех тех, кто относит себя к 

белой или кавказской расе. До 1973 года в 

ряде западных стран действовали офици-

ально утвержденные нормы и правила, за-

конодательно подкрепляющие низведение 

статуса так называемых «цветных» людей 

до уровня неполноценных и неполноправ-

ных граждан. В дальнейшем имели место 

кое-какие позитивные изменения, про-

изведенные западными властями и якобы 

принятые западными обществами не в силу 

непреодолимого характера принуждения, а 

как бы в порядке проявления доброй воли. 

В результате получается примерно так, как в 

той истории про господина, который может 

вежливо обращаться с подчиненными ему 

людьми, будучи в спокойном расположении 

духа, и на чем свет стоит поносить и даже 

бить их, оказавшись в дурном настроении. 

Западный человек, исходя из своей однажды 

завоеванной позиции, продолжает ощущать 

себя хозяином положения в мире. Он до сих 

пор себе подобных официально называет 

просто людьми, а всех остальных – «цвет-

ными людьми» (colored people).  

Довольно распространенное в нашей 

казахской среде заблуждение состоит в том, 

что мы исходим из того, что европейцы и, 

если взять шире, все те, кто относит себя к 

белой или кавказской расе,  воспринимают 

нас в качестве таких же, как они сами, лю-

дей. Но это не так и, скорее всего, никогда 

не будет так.  Если это помнить, неприятные 

неожиданности, какими бы они ни оказа-

лись, не застанут нас врасплох.

Чувство расового превосходства евро-

пейца – это самоощущение долговремен-

ного победителя. В прежние времена, то 

есть на протяжении, по меньшей мере, семи 

столетий или c XI века до XVIII века, оно на 

большей части Евразии было, по всей види-

мости, свойственно людям казахского типа. 

Они тогда составляли расу господ в Турции, 

Ираке, Иране, Афганистане и Индии – то 

есть на всем пространстве от Балканских гор 

до Бенгалии. Эти кочевники жили там сто-

летиями, не меняя своего родоплеменного 

образа жизни и практически не смешиваясь 

с местными народами – видимо, из боязни, 

что в противном случае они могут раство-

риться в среде тамошнего населения и утра-

тят главенствующее положение (что в ко-

нечном итоге, надо полагать, и произошло). 

К примеру, племя устаджлы, являвшееся 

столпом Сефевидской державы, как счита-

ется, в XI веке поселилось на территории 

от Астраабада до Сирии. Его предводителей 

при дворе иранского шаха Жан Шарден уви-

дел во второй половине XVII века такими, 

как это описано выше. Получается, азиат-

ские кочевники выше всего ценили свое 

естество, которое служило олицетворением 

их господствующего положения.

С наступлением так называемого Ново-

го времени они стали постепенно проигры-

вать другим и, в конце концов, утратили 

свое господство в Передней и Южной Азии. 

И теперь уже людей их расового типа за-

частую третируют как второсортных или 

даже третьесортных людей. Подтверждение 

тому то крайне унизительное положение, в 

которое уже давно поставлены в Пакистане, 

Афганистане и Иране хазарейцы – схожий 

с казахами по своему физическому типу и 

родоплеменному составу народ.   

С подобной же ситуацией люди с восточ-

но-азиатской внешностью могут столкнуться 

во всех тех регионах (Европе, Северной Аме -

рике, Австралии, Западной и Южной Азии, 

Северной Африке), которые в свое вре     мя 

европейскими классиками антрополо  гии 

были определены как зоны обитания пред    -

ставителей европейской или кавказской ра сы. 

Такая вот существует реальность. И это тот 

мир, в котором мы живем в настоящее вре мя.

КАЗАХСТАН НА ФОНЕ НОВЫХ 
ПОТРЯСЕНИЙ В РЯДЕ СТРАН СНГ-2:
Скрытая правда о том, кем были казахи 
и почему изменилось отношение к ним
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Әкім Хантәңірі етегіне барды
 БӘРЕКЕЛДІ!

дене шынықтыру және спорт 

б�лімінің басшысы Талғат Ақылов 

пен денсаулық сақтау саласы-

ның маманы Құралай Бұқарбаева 

ризашылық с�здерін айтты. 

Жаңа қоныс иелерінің бірі, 20 

жылдан бері бір сәбиге зар болып, 

жуырда нәрестелі бол ған Абаевтар 

отбасы кіш кентай Нұрислам үшін 

облыс әкімінің бата-тілегін алғысы 

келетіні туралы ниетін білдірді. 

Амандық Ғаббасұлы отбасының 

шаңырағына кіріп, нәрестенің 

болашағына жарқын жол тілеп, 

батасын берді.  

Бұдан б�лек, мемлекеттік қыз-

меткерлерге 8 үй берілген, облыс 

басшысы олардың да үйлеріне 

арнайы барып, қоныс иелеріне 

тілегін білдірді. 

Сонымен қатар Нарынқолда 

«Азаматтарға арналған үкімет» 

және аудандық прокуратура ғи-

мараттары пайдалануға берілді. 

Сол сияқты күрделі ж�ндеуден 

кейін ҰҚК ғимараты қолданысқа 

берілді. 

«Азаматтарға арналған үкімет» 

орта лығында халыққа қыз мет к�р-

сету б�лімі, полиция б�лімінің 

Нарынқол ауылында 40-тан астам 
тұрғын үй берілді. Сонымен қатар 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
және аудандық прокуратура 
ғимараттары іске қосылды. Бұл 
игілікті шаралар облыс әкімі 
Амандық Баталовтың қатысуымен 
�тті. 

НҰРЛАН ҚҰМАР

Облыс басшысы Райымбек 

ауданына барған сапарын алдымен 

нарынқолдықтарға тұрғын үйдің 

кілтін беру қуанышынан бастады. 

Бұл 33 үй Нарынқолда салынып 

жатқан 83 коммуналдық үйдің 

1, 2 кезеңі бойынша құрылысы 

аяқталған баспаналар. Қоныс той 

қуанышына кенелгендер ара-

сында к�п балалы отбасылар, 

жетім балалар, мүгедектер, мем-

л е кеттік қызметкерлер мен бюд-

жеттік мекеме қызметкерлері бар. 

Тұрғын үйлердің жалпы алаңы 

3242 шаршы метр. Құрылысын 

«Фуд МС» ЖШС жүргізген.

Жаңа үйдің кілтін салтанатты 

жағдайда табыстаған облыс әкімі 

баспаналы болған ауыл тұр-

ғындарын құттықтап, Нарын-

қол �ңіріне жасалып жатқан мем-

лекеттік қолдаулар және алдағы 

уақытқа жоспарланған жұмыстар 

туралы қысқаша айтып берді. 

Сол сияқты ауданның бұрынғы 

басшысы Жолан Омаровтың 

еңбегін де еске алды.

–Шекараның шебінде, облыс-

тың шетінде қайта шаңырақ к�-

терген Райымбек ауданының 

жаңа  рып, к�ркейіп келе жат-

қа ны к�ңіл қуантады. Елбасы 

Нұрсұлтан [бішұлы Назарбаевтың 

Жарлығымен қайта құрылғаннан 

бері аудандағы халық саны �сіп, 40 

мыңға жуықтады. Соның ішінде 

екі мыңнан аса адам туған жеріне 

қайта оралды. Ауданның дамуына, 

инфрақұрылымын қалпына келті-

руге бюджеттен 17,9 млрд. теңге 

қаржы жұмсалды. Жолдары жаса-

лып, к�шелеріне асфальт т�селіп, 

жаңа ғимараттар салынды. Басқа 

да игіліктердің барлығы жасалуда. 

Соның ішінде бірінші кезекте, 

ауданға жұмыс істеуге келген 

қызметкерлерді  баспанамен 

қамтамасыз ету мәселесін шешіп 

келеміз. Бүгін, міне, салынып 

жатқан 83 коммуналдық тұрғын 

үйдің 33-ін қолданысқа беріп 

отырмыз. Қоныстарыңыз құтты 

болсын! – деді А.Баталов. 

Нарынқолдық ардагерлер аты-

нан Медетхан Абиров с�з алып: 

«21 жылдан кейін ауданымыз 

қайта түледі, к�сегеміз к�герді, 

� ш к е н і м і з  ж а н д ы .  А у д а н ғ а 

республикадан да, облыстан да 

қыруар қаржы б�лініп, қарқынды 

жұмыс жасалып жатыр. Осы жақ-

сы  лықтың бәрінің игілі гін халық 

к�ріп отыр», – дей келе, ел аға ла -

рының атына шынайы алғы сын 

жеткізді. 

Баспаналы болу бақытына ие 

болғандар қатарында аудандық 

к�ші-қон қызмет тобы және 

мұрағаты, әлеуметтік қамсыз-

дандыру, жер кадастры б�лімдері 

орналасқан. Орталық күніне 100 

адамды қабылдай алады.

Облыс басшысы орталыққа 

қызмет алуға келген тұрғындармен 

тіл десіп, қызмет к�рсетуші маман-

дар мен әңгімелесті.  Мәселен, 

Ерлан Тоқтабек пен Сымбат 

Мұқаш мұнда жас маман ретінде 

келген. Екеуі де жоғары оқу ор-

нын бітіргеннен кейін алғашқы 

еңбек жолдарын осы орталықтан 

баста ғандарын айтты. Сол сияқты 

мұнда 2018 жылы аудан қайта 

ашыл ғанда Алматыдан ауысып, 

Нарынқолға арнайы жұмысқа кел-

ген мамандар да бар. Ресми қонақ -

тар орталық ішін аралап, мем-

лекеттік қызмет алуға жасалған қо-

лай лы жағдайларды к�ріп, танысты. 

Сапар қорытындысында жур-

налистерге сұхбат берген облыс 

әкімі Амандық Баталов алдағы 

уақытта да Райымбек ауданын 

дамытуда іргелі жоспарлардың бар 

екенін айтты. 

–Елбасының тарихи шешімі-

нің арқасында Райымбек ауданы 

белсенді дамып келеді. Ауданды 

к�ркейтуге республикалық және 

облыстық бюджеттен 18 млрд. 

теңгеге жуық қаржы б�лінді. Ал 

биылғы жылдың �зінде құры-

лыс жұмыстарына 8 млрд. теңге 

қарастырылып отыр. Соның 3 

млрд. теңгесі – «Жұмыспен қамту 

жол картасы» арқылы б�лінген. 

Ауданда жаңа жұмыс орындары 

ашылып, жастар туған �лкесіне 

қайта оралып жатыр. Келесі жылы 

тәулігіне 250 адам қабылдайтын, 

жобалық құны 2,8 млрд. теңгелік 

емхана салына бастайды. Ау дан-

дық аурухана ғимараты күрде-

лі ж�ндеуден �ткізіледі, – деді 

А.Баталов.

 ЦИФРЛЫҘ ҘАЗАҘСТАН

Ана мен балаға арналған
мобильді бөлме ашылды
«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы 
фронт-офистерге келетін 
мемлекеттік қызметтерді 
алушылар үшін барынша 
жағдайлар жасайды. Атап 
айтқанда, зейнеткерлер мен к�п 
балалы аналарға жеке жеңілдік 
терезесінде қызмет к�рсетіледі, 
мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға 
мемлекеттік қызметтерді ыңғайлы 
алу үшін қолайлы орта жасалған.

АЙБОЛ ҚАДЫРБАЙ

Бұдан басқа, «Азаматтарға 

арналған үкімет» мемлекеттік 

к о р п о р а ц и я с ы н ы ң  А л м а т ы 

қ а л а с ы  б о й ы н ш а  ф и л и а л ы 

«Mama Nova» компаниясымен 

бірлесіп, ХҚО-ларда ана мен 

баланың мобильді б�лмелерін 

ұйымдастыруда. Оның алғаш-

қысы Алмалы ауданындағы 

фронт-офиске орналастырылды. 

«ХҚО-ға сәбиімен келген 

аналар баласын емізуге немесе 

ж�ргегін ауыстыру үшін оңаша 

орын іздеуге мәжбүр болатын. 

Енді олар ана мен балаға ар-

н а л  ғ а н  б � л м е н і  п а й д а л а н а 

алады», – дейді «Азаматтарға 

арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы Алматы қаласы 

филиалының директоры Данияр 

Қырықбаев.

Ана мен балаға арналған 

мобильді б�лме фронт-офистің 

1-қабатында,  ресепшн қар-

сысында орналасқан. О.Қырық-

баев дәл осы уақытқа дейін 

ана мен балаға арналған б�л-

менің болмауына фронт-офис 

ғимаратында орынның жетіс-

пеушілігі себеп болғанын атап 

�тті. «Mama Nova компа ния-

сының арқасында к�птен күткен 

ана мен балаға арналған б�лмені 

жасау туралы шешім қабылданды. 

[мбебап тығымен ерекшеленетін 

б�лме шағын болса да, балалы 

қызмет алушылар үшін үлкен р�л 

атқарады», – деді ол.

ХҚО-ға сәбиімен келген 

Ақбота Нәби мобильді б�лменің 

алғашқы пайдаланушысы болды. 

Б�бегі Болаттың ж�ргегін жайлы 

жерде ауыстырып, қажетті заттар-

ды да б�лме ішінен таба алды. 

Жая лық,сүрткіш, майлайтын 

жақ па, ұнтақ дегендер де дайын 

тұр.

Компания мобильді б�лмені 

ана мен балаға қажетті заттармен 

қамтамасыз етіп отыруды да �з 

міндетіне алған.

 ДҮБІРЛІ ДОДА

Нокаутпен жеңді
АҚШ-тың Флорида штатындағы 
Seminole Hard Rock Hotel & 
Casino аренасында кәсіпқой 
бокстан бірнеше жекпе-жек �тті. 
Сол бокс кешінде жерлесіміз 
Данияр Елеусінов (9-0, 5 КО) 
намибиялық былғары қолғап 
шебері Джулиус Индонгомен 
(23-2, 12 КО) шаршы алаңда 
жолығып, жұдырықтасты.

АЙЖАН ЖАСБАТЫРҚЫЗЫ

Екі  боксшы да  алғашқы 

р а у н д т ы  б і р д е н  қ а р қ ы н д ы 

бастады. Арада аз уақыт �т-

кенде қазақстандық боксшы 

қарсыласын бір рет нокдаунға 

түсіре алған. Екінші раундта 

Индонго сақ қимылдай баста ды. 

Д.Елеусінов шабуылын бәсең-

детпестен қарсыласын екінші рет 

нокдаунға түсірді. 

Осылайша орта салмақта IBF 

Inter-Continental чемпионының 

бос тұрған белбеуі үшін бол-

ған бұл айқаста қазақстандық 

боксшы екінші раундта техни-

калық нокаутпен жеңіске жет-

ті. С�йтіп Данияр Елеусінов 

�зінің кәсіпқой мансабында-

ғы алғашқы атаққа қол жеткізді. 

Ол �з дивизионында IBF Inter-

Continental чемпионы атанды.

Жерлес іміз  Д.Елеус інов 

кәсіпқой бокстағы оныншы 

жекпе-жегін �ткізді. Ол карьера-

сында алғаш рет белбеу үшін жұ-

дырықтасуға мүмкіндік алып, 

оны сәтті ала білді. Отандасымыз 

жекпе-жектен кейінгі сұхбатында 

жеңіске оңай қол жеткізгенін 

және үлкен айқастарды асыға 

күтетінін жеткізді.

Дәл осы Флорида штатын-

да Данияр �зінің алтыншы 

жекпе-жегінде мексикалық 

Сильверио Ортиспен қолғап 

түйістірген болатын. Жетінші 

раундта  Данияр Елеусінов 

қарсыласын нокдаунға жіберді, 

алайда мексикалық боксшы 

жекпе-жекті жалғастыра алды. 

Осылайша, сегіз раундқа со-

зылған жекпе-жекте т�ре ші-

лердің шешімі бойынша қазақ-

стандық былғары қолғап шебері 

жеңіске жетті. Есеп – 79:70, 

79:71, 79:71.

Кештің басты жекпе-жегі 

Головкиннің бұрынғы екі қар -

сыласы – Даниэл Джейкобс пен 

Габриэль Росадоның кездесуі 

болды.

«Таңбалы» қорық-музейінде
жаңа орталық жұмысын бастады

 РУХАНИЯТ

Алматы облысы Қарабастау 
ауылында «Таңбалы» қорық-
музейінің сапар орталығы ашылды. 
Нысанның құрылысы екі жыл 
жүргізілсе, биыл к�рме залы тарихи 
жәдігерлермен толтырылған. 

САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН

Шараның ашылу салтана-

тында ҚР мәдениет және спорт 

вице-министрі Нұрғиса Дәуешов, 

Алматы облысының әкімінің 

орын басары Рустем [ли, Жамбыл 

ауданының әкімі Бағдат [лиев, 

Қазақстан мәдениетінің ғылыми 

зерттеу институтының директоры 

Досбол Байқонақов және ми-

нистрлікке бағынысты мекеме 

басшылары, �зге де қонақтар 

қатысты.

Сапар орталығында ғалымдар 

мен сала мамандарының басын 

қосқан алғашқы жиын �тт і . 

«Жетісудың жартас �нері» атты 

ғылыми-тәжірибелік конфе-

ренцияны «Таңбалы» мемле-

к е т т і к  т а р и х и - м ә д е н и  ж ә н е 

табиғи қорық-музейінің дирек-

торы Мадияр [мірғалиев жүр-

гізді. Онда алдымен «Жетісу-

дың жартас �нері» атты кітаптың 

тұсаукесері болды. Облыс әкім-

дігінің қолдауымен үш тілде жа-

рық к�рген кітап музей қызмет-

керлерінің «Жетісу петроглифтері» 

атты танымдық экспедициясы 

негізінде жинақ талған мәліметтер 

бойынша құрастырылған.

Конференцияда мәдениет 

ж ә н е  с п о р т  в и ц е - м и н и с т р і 

Нұрғиса Дәуешов, тарих ғы-

лым дарының докторы, профес-

с о р  Ж ә к е н  Т а й м а ғ а н б е т о в , 

ЮНЕСКО-ның Қазақстандағы 

клас тер лік бюросының мәдениет 

бойынша �кілі Айгүл Қадырқызы, 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

қамтыған қоныстар, молалар, 

ертедегі тас қашалған орындар, 

петроглифтер және табыну 

ғимараттары (құрбан шалынатын 

жерлер) орналасқан. Олардың 

бәрі бірігіп үш мың жыл бойы 

біздің еліміздің к�птеген ерте-

дегі және қазіргі кездегі ха лық-

тарының тарихын нақтылы 

к � р с е т е т і н  а р х е о л о г и я л ы қ 

кешенді құрайды. Кешеннің 

бар  лық кезең дердегі негізі жар -

тастарында 3000-ға жуық петро-

глифтер сақталған. Ертедегі 

петроглифтер белгілі бір бағытқа 

ғана бағдарланған жазықтықтарға 

ойып жасалған. Аңғарда каньон-

ның әрбір жартасының алдында 

қола дәуірінің барлық суреттері 

күрделі композицияларға дәйек-

тілікпен біріге отырып, бір мезілде 

к�рінетін жер бар. Таңбалы пе-

троглифтер галереясы �зіндегі 

қола дәуірінің тайпаларының 

ертедегі мифологиясы негізін-

дегі к�ркем хикаяны нақтылы 

түрде к�рсетеді. Қола дәуіріндегі 

Таңбалының к�птеген петро-

глифтері – Орталық Азияның 

жар тастағы �неріндегі бірегейі.

университеті тарих факультетінің 

деканы Меңдігүл Ноғайбаева мен 

аталған факультеттің археология-

этнология кафедрасының мең-

герушісі, археология ғылымда-

р ы н ы ң  Р h d  д о к т о р ы  Р и н а т 

Серікұлы лебіз білдірді. «Жетісу 

аумағындағы жартас суреттерін 

музейлендіру» тақырыбындағы 

негізгі баяндаманы «Таңбалы» 

мемлекеттік тарихи-мәдени және 

табиғи қорық-музейінің ғылыми 

зерттеу б�лімінің меңгерушісі 

Ринат Шәріпов жасады. Сонымен 

қатар, «Жартас бейнелерінің 

мән-мағынасы» тақырыбында 

тарих ғылымдарының кандидаты, 

Ұлттық ғылым академиясының 

мүшесі, Ш.Уәлиханов атындағы 

Тарих және этнология инсти-

т у т ы н ы ң  ж е т е к ш і  ғ ы л ы м и 

қызметкері Алтын Уалтаева, «Ту-

ризмді дамытудағы «Таңбалы ның» 

маңызы» тақырыбында ҚР Еңбек 

сіңірген экскурсоводы, ЮНЕСКО-

ның материалдық емес мәдени 

құндылықтар Ұлттық комитетінің 

мүшесі, «Туризм ғылыми-зерттеу 

институты» ЖШС әдіскері Бақыт 

Оразымбетова �здерінің ой-

пікірлерін ортаға салды.

Заманауи үлгіде жабдықталған 

ж а ң а  о р т а л ы қ   к � р м е  з а л ы , 

конференция залы, зертхана, 

кітапхана, кеңсе, келушілер үшін 

асхана және қонақүймен қам-

тылған. Ғимараттың жал пы аумағы 

1478,9 шаршы метр. Оның ішінде 

к�рме залы 136 шаршы метрді 

құрайды. Ғима рат екі қабаттан 

т ұ р а д ы .  С о н  д а й - а қ  ғ и м а р а т 

сыртында ұлттық дәстүріміз, 

тарихымыз бен мәдениетімізге 

негізделген этноауыл алаңы, яғни 5 

киіз үй орналасқан. Онда қазақтың 

дәстүрлі  қол�нері,  зергерлік 

�нер, аңшылық  �нері, тұрмыс-

салт бұйымдары және басқа да 

ақпараттармен қамтылған.  Сапар 

орталығының сыртқы алаңы 

толығымен к�галдандырылып, 

келушілер үшін арнайы авто-

тұрақ пен беседкалар қамтамасыз 

етілген. 

Жетісу петроглифтері жеке-

леген авторлар мен археолог-

тардың еңбектерінде  жалпы 

к�рініс тапқанымен, олар туралы 

толық әрі нақты зерттеулер әлі де 

жоқтың қасы. Кейбір деректерге 

сүйенсек, олардың біразы табиғи 

факторлардың әсерінен жойылу 

қаупін кешуде. 

Таңбалы қорық-мұражайы 

Алматы қаласынан 170 шақырым 

солтүстік-батыста, Қарабастау 

кентінен солтүстік-батысқа қарай 

4 шақырым жерде орналасқан. 

Қорық-мұражайының жалпы ау-

даны 3800 гектарды құрайды, 

ал Визит-орталығы үшін 24 

гектар жер берілген. Таңбалы 

шатқалының аумағында жүзден 

астам әр түрлі уақыттағы ескерт-

кіштер — қола дәуірінен біздің 

заманымызға дейінгі ХІІІ-XIV 

ғасырдың ортасынан XIX-XX 

ғасырлар ға дейінгі аралықты 


