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Пандемия тіпті консервативті салалардың �зіне цифрлық 
технологиялардың енуін жеделдетті. Бүйірден қауіп т�ніп, белгісіздік 
орнаған оқыс жағдайда �неркәсіптік кәсіпорындар жаңа болмысқа 
бейімделудің пәрменді тәсіліне мойын бұрып, сандық жобаларды белсенді 
түрде дамыта түсті. 

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

Елдердің Индустрия 4.0 концепциясына к%шуі %ндіріс шығындарын 

оңтайландыру арқылы кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арт-

тыру мүмкіндігімен, жаңа кіріс к%здерін табумен, еңбек жағдайларын 

жақсарту және жазатайым оқиғаларды, жарақаттарды болдырмаумен 

байланысты. 
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 КИБЕРҘЫЛМЫСПЕН КҮРЕС  ЦИФРЛЫ ИНДУСТРИЯ

әлдебір онлайн-платформада к%рер 

к%зге %рескел ештеңесі жоқ сәбидің 

авто кресло сын сататыны туралы 

хабарландыру орналастырады. 

Айналасы екі сағаттай аралықта 

онымен ықтимал сатып алушы 

хабарласады. 	лдеқандай себеп-

термен карточка н%мірі бойынша 

т%лем жасау әрекеті іске аспай 

қалды деген желеумен, жаңағы 

әйел шотының 20-санды н%мірін 

ж%нелтуін сұрайды. Мұндай %тініш 

күмән туғыза қоймайды. Мәміле 

іске асырылады. 

	йтсе де, кешке қарай сатып 

алушы, %зінің күйеуі Ольганың 

карточкасына басқа тауар үшін 

100 мың теңгені қате аударғанын 

желеу етіп, тағы пайда бола қа-

лады. «Бір жарым ай %ткен соң, 

маған микроқаржылық ұйымның 

коллекторлық агенттігінен теле-

фон соғып, неге %зімнің қары-

зы мды т%лемейтінімді сұрады. 

Мен таңқалдым. Коллектор маған 

Халық банкінен мен жайында 

ақпараттар толықтырылуы түс-

ке нін хабарлады. Сонда ғана 

мұның іс жүзінде менің атымдағы 

микрозайм болғанын түсіндім», – 

дейді Ольга Смирнова.

Алаяқтықтың жаңа тәсілі 
интернетте шұғыл жайыла бастады. 
Қаск�йлер �здері құрбандыққа 
шалатын бейкүнә жапа жегушілерді 
танымал онлайн-жарнамалардың 
сауда платформаларынан тауып 
алады, деп жазады «Хабар 24» 
арнасында.

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ

Шындығында да, «алаяқ-

тың қулығына құрық бойламай-

ды» деуші еді  бұрынғы лар. 

М ұ н д а й л а р  қ а з і р г і л е р д і ң 

шаңына да ілесе алмасы анық. 

�йткені, бүгінгі алдамшы пәт-

шағарлар бүге-шігесіне дейін 

 �ЛЕМДІК �ОР НАРЫ�Ы

АКЦИЯЛАР

Risers Last % 1D % 1M

GB_KZMS
24.02.21 17:30

4 915,00 +1,25 +17,33

KZTK
24.02.21 17:30

26 900,00 +1,24 +4,04

CCBN
24.02.21 17:30

213,00 +0,87 +1,82

KEGC
24.02.21 17:30

1 688,97 +0,12 -0,06

– – – –

KASE Индексі 
24.02.21 17:30

2 973,63 +0,04 +5,52

АҚША НАРЫҒЫ

Symbol Last % 1D % 1M

TONIA
24.02.21 17:15

9,56 +0,65 +1,27

MM Index
23.02.21 18:08

8,90 +0,27 +0,66

TRION
24.02.21 16:59

9,52 +0,54 +1,22

SWAP-1D (USD)
24.02.21 17:05

9,56 +0,81 +1,62

TWINA
24.02.21 15:53

9,05 +0,18 +0,17

SWAP-2D (USD)
22.02.21 17:10

8,02 +0,04 +0,07

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР

Deals Yield DTM

KAFIb9
24.02.21

11.60 –

KFUSb5
24.02.21

10.40 –

KZIKb27
24.02.21

8.10 –

CCBNe3
24.02.21

60.51 –

INBNb4
24.02.21

12.00 –

MFOKb1
24.02.21

16.00 –

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

Deals Yield DTM

NTK029_2703
24.02.21

8.78 –

MUM156_0006
24.02.21

9.40

KZ_05_2410
24.02.21

1.06

NTK182_2702
22.02.21

9.28 –

MUM132_0005
22.02.21

9.50

MUM132_0004
19.02.21

9.77

 �АЗА�СТАН �ОР НАРЫ�Ы

БИЫЛ ҮЙ БАҒАСЫ ӨСЕ МЕ?
 ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК

Төртінші өнеркәсіп
тұжырымы 

Интернеттегі алаяқтан сақ болыңыз

ынан бастап айлық %сім жылына 

орта есеппен 50% болып тұр. Бұл 

– жылжымайтын мүлік нарығында 

әлемнің бірде-бір елінде жоқ %су 

қарқыны. «Соңғы үш жылда ұлттық 

валюта құнсызданды, осы кезеңде 

теңге долларға қатысты 30%-ға 

дерлік арзандады», дейді сарапшы-

лар. Үй бағасы %суінің екінші себебі 

осыған байланысты, дейді олар.

   Ал еліміздегі Біріккен риэлтор-

лар қауымдастығының президенті 

Лариса Степаненко жылжымайтын 

мүлік құнының жыл сайынғы %суіне 

әсер ететін бірнеше факторды атай-

ды. Басты фактордың бірі – әрине, 

доллар бағамы. «Барлық локда-

ун, шектеу және басқа да оқиға 

нарықта %з ізін қалдырды, – дейді 

Л.Степаненко. – Бірінші локдаунға 

кірген кезде доллар секірді. Үй са-

тушылар жылжымайтын мүліктің 

құнын бірден к%тере бастады». 

Сонымен бірге маман «зей-

нетақы жинағын алу бастамасы да 

үй нарығына біршама әсер етті», 

дейді. 

Сонымен, 2021 жылы тұрғын үй 

бағасы %се ме? 

Қазақстан Жылжымайтын мүлік 

федерациясының президенті Ермек 

Мүсіреповтің пікірінше, бастапқы 

нарықтағы шаршы метрдің құны 

биыл  шамалы %седі, әсіресе эко-

номкласс пәтері сұранысқа ие 

болмақ. 

Міне, осы жерде Отбасы банк   -

тің биылғы қызмет к%рсету ба-

ры сын білуіміз керек. �йткені 

23-қаңтар дан бастап Бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қорынан 

берілетін біржолғы зейнетақы 

т%лемін пайдала нуға %кілетті опе-

ратор «Отбасы банк» тұрғын үй 

құрылыс жинақ банкі» болып тұр. 

«Онлайн-платформа жұмы сының 

алғашқы күнінен бастап enpf-otbasy.

kz (25-қаңтардан бастап) 28 мыңнан 

астам адам ипотека ресімдеп, қол-

даныстағы қарызын %теген және 

пәтер сатып алған», деп жазылыпты 

Отбасы банк хабарламасында.

Азаматтардың 46%-ы Отбасы 

банк бағдарламасын пайдалануға 

шешім қабылдапты. Қолданыс-

тағы несиені %теп және жаңасын 

ресімдеп, 11 мыңнан астам адам 

біржолғы зейнетақы т%лемін екінші 

деңгейдегі банктегі несиелеуге және 

ипотека қарызын %теуге жіберген. 

Ал 4 мыңға жуық адам тұрғын 

үйін толығымен зейнетақы қоры  

есебінен сатып алған, дейді Отбасы 

банк. 

Осы тараптағы бір жаңалық: 

Отбасы банк бұдан былай құры-

лыс компаниясымен офтейк-

келісімшарт арқылы жұмыс іс-

тейтін болды. Бұл туралы алдыңғы 

күнгі Үкімет отырысында Банк 

басқармасының т%рағасы Ләззат 

Ибрагимова мәлімдеді. «Тұрғын 

үй бағасының %суіне жол бермеу 

үшін мемлекеттік қаржыландыруды 

тартпай, Нұр-Сұлтан мен Алматы-

да жеке құрылыс салушылармен 

бірігіп пилотты жобаны іске қосуды 

ұсынып жатырмыз», – деді ол.

«2020 жылы тұрғын үй 
бағасының �скенін к�п ел 
байқамай қалды» деп айды 
аспанға бірақ шығарды Halyk 
Finance инвестициялық банкі. 
«COVID-19 пандемиясына 
және оның экономикаға әкелген 
проблемасына қарамастан 
еліміздегі тұрғын үй нарығы 2020 
жылы қарқынды �сті. Бастапқы 
нарықта тұрғын үй құны 5%-
ға ұлғайды, ал екінші нарықта 
бағаның �суі 14%-ға жетті», 
деп атап айтты Halyk Finance 
мамандары. 

Т	УЕКЕЛ БАҚАШ

Ал енді осы қымбаттаудың 

себебі неде? 

Halyk Finance маманда-

рының пікірінше, бағаның 

%суінің негізгі драйвері мем-

лекеттік қолдау болған, осы 

себепті де ипотекалық несиелеу 

11 айда 12%-ға %скен. Сонымен 

қатар, 2020 жылдың тамыз ай-

Индекстер

KASE 2 973,63      5.52% 

FTSE 100 6.615,15    -0.18% 

CAC 40 5.791,31      0.20% 

S&P 500 3.881,37      0.13% 

Dow Jones 31.537,35      0.05% 

Nikkei 225 29.671,70    -1.61% 

DAX 13.955,90      0.65% 

Nasdaq 13.465,20    -0.50% 

24 Ақпан 2021

Тауарлар

Мұнай 64,95      0.73% 

Алтын 64,95    -0.11% 

Платина 1.275,15      2.86% 

Палладий 2.372,25      1.17% 

Никель 19.262,50    -0.64% 

Алюминий 2.147,25    -0.36% 

Күміс 27,837      0.54% 

24 Ақпан 2021

Валюта нарықтары

USD/KZT 415,485      0.17% 

EUR/KZT 505,315      0.28% 

USD/RUB 73,5803    -0.99% 

USD/CAD 1,2570    -0.14% 

USD/JPY 105,76      0.49% 

EUR/USD 1,2162      0.11% 

GBP/USD 1,4157      0.33% 

24 Ақпан 2021

жете түзелген тәсілмен жұмыс 

істейді екен. 

	детте бір ай, ай жарым уа-

қыт  тан кейін әлдебір сайтта хабар-

ландыру жариялаған автор %з 

атына мерзімі %тіп кеткен онлайн-

несиесі тіркелгенін бір-ақ біледі. 

Мұндай тәсіл, жапа шеккендердің 

санына қарар болсақ, алаяқтарға 

қалтқысыз қызметін к%рсетуде-ақ. 

Тек соңғы бір айда ғана астаналық 

полиция департаментіне елудей 

интернет-алаяқтардан зардап 

шеккендер арызданыпты. 

Солардың бірі – Ольга Смир-

нова %зінің алаяқтар «құрбан дығына 

шалынғанын» таяуда ғана біліпті. 

Бір жарым ай бұрын бұл бойжеткен 
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ

АПТА ТЫНЫСЫ

 Ҙоршаған орта

«Арселор» 500 мың ағаш
отырғызуға міндеттелді

Экология министрлігі 
«АрселорМиттал Теміртау» 
компаниясына Теміртауда 
500 мың ағаш отырғызуды 
міндеттеді.

Э к о л о г и я ,  г е о л о г и я 

және табиғи ресурстар 

министрлігі ұйымдастырған 

брифингте министрліктің 

экологиялық реттеу және 

бақылау комитетінің т%р-

ағасы Зұлфұхар Жолдасов 

«АрселорМиттал Теміртау» 

АҚ-тағы жақында болған 

а в а р и я л ы қ  ж а ғ д а й ғ а 

қатысты ақпарат берді. Ко-

митет басшысының с%зіне 

қ а р а ғ а н д а ,  1 9  а қ п а н д а 

к о м п а н и я н ы ң  к о н в е р -

тер цехтарының бірінде 

тазарту жабдықтарының 

жұмысында ақаулар болған. 

Осыған байланысты бір 

сағаттың ішінде бүкіл газ 

к%лемі қоршаған ортаға та-

зартусыз кірген. Аумақтық 

экология департаменті же-

дел түрде бұл факт бойын-

ша жоспардан тыс тексе-

ру жүргізді. «Қазір біздің 

мамандар кәсіпорында 

тексеру жүргізуде. Енді 

уақытылы хабарламау, нор-

мативтерден асып кету, та-

зарту құрылыстарын пайда-

лануды бұзу, сараптамадан 

ауытқу мәселелер бойын-

ша шаралар қабылдаймыз», 

– деді ол.

О л  с о н д а й - а қ  о с ы 

оқиғаға байланысты эко-

логия министрлігінің бас-

шысы Мағзұм Мырзағалиев 

«АрселорМиттал» ком-

паниясының вице-пре-

зиденті Вижай Гоялмен 

кездескенін хабарлады. Кез-

десу барысында министр 

кәсіпорын %ндірісін эко-

логияландыру бойынша 

нақты тапсырмалар берді. 

Атап айтқанда, компания 

жаңа экологиялық кодекске 

сәйкес ең озық қолже тім-

ді технологияларға к%шу-

ді жүзеге асыруы, эмис-

сиялар мониторингінің 

автоматтандырылған жүйе-

сін енгізуі және Темір тауда 

500 мың ағаш отырғызуы 

тиіс. 

«АрселорМиттал Те-

м і р т а у »  ж ұ м ы с ы н д а ғ ы 

жүйелі проблемалардың 

бірі – ЖЭО-ның ескірген 

жабдықтары. Қаз гидро-

меттің мәліметтері бой-

ынша 2 жыл ішінде ла-

стану деңгейінің 10 есе-

ден астамға артуының 67 

жағдайы тіркелген. Тексе-

рулер кезінде кәсіпорында 

ш а ң  б о й ы н ш а  р ұ қ с а т 

етілген нормалардан 125 есе 

асып кету тіркелді.

 ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ

 ЕҤбек нарығы

 Жер қойнауын пайдалану

Қандай мамандар тапшы?

Уран өндіру: 
Заңға өзгерістер енгізілді

Алматы қаласының жұмыспен 
қамту орталығының 
директоры Диляра 
Иманқұлова онлайн брифинг 
барысында мегаполисте 
қандай мамандық иелері 
тапшы екенін айтты.

Оның айтуынша, денсау-

лық сақтау саласында маман-

дар тапшылығы байқалады. 

«Біз «Еңбек» порталы арқылы 

қ а н д а й  м а м а н д ы қ т а р ғ а 

с ұ р а н ы с  ж о ғ а р ы  е к е н і н 

бақылап отырамыз. Қазір 

денсаулық сақтау саласында 

үлкен қажеттілік бар. 	сіресе, 

терапевт пен невропатолог 

дәрігерлері тапшы. Сондай-

ақ білім беру саласында: 

педагогикалық кадрларға 

қажеттілік байқалуда», – деді 

Д.Иманқұлова. 

Бұдан б%лек, ІТ-маман-

да рына сұраныс %сіп келеді. 

«Менің ойымша, IT сала-

сының маманы әлі де бірін-

ші орында тұр. Пандемия 

жағдайында дәрігерлер мен 

мұғалімдердің жұмыспен 

қамтылуына к%п мүмкіндік 

пайда болды. Жастар осы 

үш негізгі мамандыққа ден 

қойса, дұрыс болар еді», – деп 

толықтырды ол. 

Орталық биыл жұмыс-

сыздық деңгейінің %суіне 

жол бермеу мен жұмыспен 

қамтудың бірыңғай цифрлы 

жүйесін құруды к%здеп отыр.

Мәжілістің жалпы 
отырысында палата 
депутаттары жер қойнауын 
пайдалану мәселелері бойынша 
құжатқа Сенат енгізген 
толықтырумен келісті. 

Т%менгі палата Жер қой-

науы және жер қойнауын пай-

далану туралы кодекске уран 

%ндіру мәселелері бойынша 

%згерістер мен толықтырулар 

енгізу ж%ніндегі заң жоба-

сын %ткен жылы желтоқсанда 

екінші оқылымда мақұлдаған 

болатын. Биылғы 17 ақпанда 

Сенаттың жалпы отырысын-

да аталған заң жобасы екі 

оқылымда қаралды. Құжатқа 

толықтыру енгізілгендік-

тен, заң жобасы Мәжіліске 

қайтарылды. Заң жобасы Се-

нат комитетінің кеңейтілген 

отырысында екінші оқылымда 

қаралды. 

Мемлекет басшысының 

биылғы 26 қаңтарда Үкімет-

тің кеңейтілген отырысында 

мемлекеттік және жеке опе-

раторларды құруға тыйым 

салу ж%ніндегі берген тапсыр-

масын орындау мақсатында 

Сенат депутаттары заң жо-

басының бірінші бабының 

б е с і н ш і  т а р м а қ ш а с ы  н ы ң 

14,15,16,17,18-ші және 19-

шы абзацын алып тастауды 

ұсынды. Заң жобасындағы 

барлық түзетулер уран сала-

сындағы қарым-қаты нас-

тарды әрі қарай жетілдіруге 

бағытталған.

Үкімет, Ұлттық банк және Қаржы 
нарығын реттеу және дамыту агенттігі 
Макроэкономикалық сая сатты 
үйлестіру туралы келісімге қол қойды. 
Сонымен қатар, Үкіметте тұрғын 
үй саясатындағы жаңа тәсілдер, су 
тасқыны кезеңіне дайындық шара-
лары қаралып, олар бойынша тиісті 
нұсқамалар бекітілді.

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

Премьер-министр аталған келісім 

Үкімет пен қаржы рет теушілерінің 

келісілген іс-қи мылдарын қазіргі 

ж а ғ д а й л а р д а  қ а м т а м а с ы з  е т у -

ге мүмкіндік беретінін атап %тті. 

«Халықтың тұрмыс деңгейі мен 

әл-ауқатын арттыру – еліміздің 

Үйлесімді істе 
іркіліс болмайды

рып, мұқтаж азаматтардың кезе-

гін орталықтан қалыптастырып, 

жүргізетін «Отбасы банк» құрылды. 

Сонымен қатар импортталатын 

құрылыс материалдарының отан-

дық %ндірісін дамыту аясында 

жақын арада газ-бетон блоктарын, 

қасбеттік фиброцементті плиталар, 

жылу оқшаулағыш материалдар, 

сэндвич-панельдер, темір-бетон 

конструкцияларын, керамикалық 

плиталар %ндіру бойынша жалпы 

құны 63 млрд теңгеден асатын жеке 

инвесторлардың жобаларын іске 

асыру жоспарлануда. 

А.Мамин %ңірлерде құрылыс 

маусымын уақытылы бастау, жер 

учаскелерін дер кезінде б%ліп, оларға 

қажетті инфрақұрылым жүргізу ке-

рек қажеттігіне назар аударды. Инду-

стрия және инфрақұрылымдық даму 

минис трлігіне «Самұрық-Қазына» 

Ұ	Қ» АҚ және «Атамекен» ҰКП-

мен бірлесіп, осы жылдың 15 науры-

зына дейін құрылыс индустриясын 

дамыту ж%ніндегі іс-шаралардың 

егжей-тегжейлі жоспарын әзірлеп, 

Үкіметке енгізу тапсырылды.

Ж и ы н д а  т а с қ ы н  к е з е ң і н е 

дайын дық барысы бойынша баян-

далғандай, «Қазгидромет» РМК-

ның %зен бассейндеріндегі  қар 

қорының к%лемі бойынша алдын 

ала болжамдары қолай лы, бірақ 

қардың қарқынды еруі және қатты 

жауын-шашын болған жағдайда 

бірқатар %ңірде су тасқыны жағдайы 

күрделенуі мүмкін. Қазіргі кезде 

елдегі ірі су қоймаларының орта-

ш а  т о л ы м д ы л ы ғ ы  7 0 - 7 5 % - д ы 

құрайды. 6 мың су шаруашылығы 

құры лыстарының 500-ге жуығын 

ж%ндеу қажет. Елді мекендерді су 

тасқынынан қорғау үшін 2021-2023 

жылдарға арналған су тасқынына 

қарсы іс-шаралардың жол карта-

сы бекітілді, оны іске асыруға 160 

млрд теңгеден астам қаражат б%лу 

жоспарлануда. Алдағы су тасқыны 

кезеңіне дайындық аясында %ңір-

лік деңгейде т%тенше жағдайлар 

ж%ніндегі комиссияның отыры-

стары %ткізілді, жанар-жағармай, 

инертті материалдар мен қап қор-

лары қалыптастырылды, шұғыл 

шығындарға арналған т%тенше 

резервтер қарастырылды, саны 38 

мыңнан астам адам, шамамен 13 мың 

бірлік техника, 500-ден астам жүзу 

және 2500-ден астам су айдайтын 

құралдан тұратын азаматтық қорғау 

құралымдары айқындалды. ТЖМ 

авариялық-құтқару б%лімшелерінің 

күштері мен құралдарының тобын 

құрды. Атап айтсақ, 10 мыңнан астам 

қызметкер, 1800-ден астам техника, 

27 тікұшақ, 330 жүзу құралы және 1,3 

мың мотопомпа дайын. Азаматтық 

жүргізуде. Республикалық маңызы 

бар автожолдарды дайындау бойын-

ша су тасқынына қарсы іс-шаралар 

жоспары бекітілді. Орталық және 

аймақтық деңгейде жол қызметі 

%кілдерінен комиссиялар құрылды. 

Қазірде республикалық жолдардың 

ұзындығы 25 мың шақырым. 1 298 

к%пір және 15 070 су %ткізу құбыры 

бар. Оның ішінде 482 қауіпті учаске, 

739 құбыр және 59 к%пір бақылауға 

алынды. 883 жол-пайдалану тех-

никасы бекітілді. Тәулік бойы ке-

зекшілік ұйымдастырылды. Авто-

жолдар мен жолдардағы ғимараттар 

бақылауда. Су тасқыны кезеңінде 

жұмыстарды уақытылы ұйымдастыру 

үшін қазіргі сәтте қажетті материал-

дар 100%-ға дайындалды. Сондай-

ақ су %ткізу құбырлары мен к%пір 

асты аймақтарының арналарын 

қардан тазарту жұмыстары басталды. 

Пойыздардың үздіксіз және қауіпсіз 

қозғалысын қамтамасыз ету, жол-

дарды, ғимараттарды уақытылы 

дайындау мақсатында «Қазақстан 

темір жолы» ұлттық компаниясының 

бұйрығы бекітілген. Онда су тасқыны 

кезінде жол қауіпсіздігін, жолдың 

және ғимараттардың тұрақты жұ-

мысын қамтамасыз етудің ұйым-

дастыру-техникалық іс-шара лары 

қарастырылған.

«Су тасқынының алдын алу 

үшін жүйелі шаралар қабылдау 

қажет», – дей келе, Үкімет басшы-

сы бір ай ішінде гидротехникалық 

құрылыстарды ж%ндеу мерзімдерін 

және су қоймаларын толтырудың 

қауіпсіз к%лемін анықтауды тап-

сырды. Ақт%бе, Қарағанды, Пав-

лодар және Солтүстік Қазақстан 

о б л ы с т а р ы н ы ң  ә к і м д і к т е р і н е 

заңнамаға сәйкес қараусыз жатқан 

г и д р о т е х н и к а л ы қ  қ ұ р ы л ы с т а р 

бойынша меншік құқығын беру 

мәселесін аяқтау тапсырылды. Ин-

дустрия және инфрақұрылымдық 

даму министрлігіне және %ңір лердің 

әкімдіктеріне автомобиль жолдарын-

да су басуға жол бермеу, к%пірлер мен 

су %ткізу құрылыстарын уақытылы 

дайындау тапсырылды. �ңірлердің 

әкімдері қар шығару, арықтарды, 

н%сер кәріздерін тазарту, уақытша 

жер үйінділері мен б%геттерді тұрғызу 

ж ұ м ы с т а р ы н ы ң ,  о н ы ң  і ш і н д е 

ауылдық елді мекендер мен тұрғын үй 

алаптарында уақытылы жүргізілуін 

қамтамасыз етуі қажет.

П р е м ь е р - м и н и с т р  Т Ж М - г е 

%ңірлердің әкімдерімен бір лесіп, 

тиіст і  жедел  штабтар  құру  ды, 

алдағы су тасқыны кезеңіне күштер 

мен құралдардың дайын дығын 

қамтамасыз етуді және су тасқыны 

қаупі болуы мүмкін кезде халықты 

уақытылы хабардар етуді міндеттеді.

Осылайша біз 1 млн жуық отбасын 

үймен қамтамасыз ете аламыз», – 

деді А.Мамин.

Премьер-министр алға қойыл ған 

ауқымды міндеттерді іске асыру үшін 

тұрғын үй саясаты реформаланып 

жатқанын атап %тті. Жаңа шаралар 

кешені тұрғын үйдің қолжетімділігін 

одан әрі арттыруды, жалға беріле-

тін тұрғын үй құрылысына жеке 

құрылыс салушылардың инвес-

тициялар ағынын ынталандыру-

ды к%здейді. Нарық жағдайында 

тұрғын үйді қаржыландыру к%ле-

мін арттыру бойынша тәсілдер 

әзірленді. Бұл жұмыстың негізгі 

құралы «Нұрлы жер» мемлекеттік 

бағдарламасы аясында жеңілдікпен 

берілетін тұрғын үйлерді сата оты-

қорғаныс әскери б%лімдерінде 3 мың 

адамға арналған шатырлы лагерьлер 

дайындалды, Қазавиақұтқару әуе 

кемелері тұрақты дайындықта тұр.

Жалпы, су тасқынына қарсы 

шараларды орындау барысын-

да %ңірлердің ауа-райы жағдайы, 

сондай-ақ %ткен жылдардағы су 

тасқыны кезеңінің нәтижелері 

ескеріледі. �ткен жылдардың талда-

уы бойынша тасқын суларды %ткізу 

бойынша барлық аумақтарда 673 

қауіпті жердің тізімі анықталған. 

Су тасқыны қаупінің алдын 

алу және жою мақсатында Инду-

стрия және инфрақұрылымдық даму 

министрлігі осы жылдың су тасқыны 

кезеңіне автомобиль және темір жол-

дарды дайындау бойынша жұмыстар 

әлеуметтік-экономикалық саяса-

тының негізг і  басымдығы.  Ол 

үшін ақша-несие, салық-бюджет 

және құрылымдық саясаттарды, 

сондай-ақ қаржы секторын дамы-

ту саясатын үй лестіру қамтамасыз 

етіледі», – деді А.Мамин. Бірлескен 

шаралар үш бағыт бойынша іске 

асырылады. «Макроэкономикалық 

тұрақтылықты арттыру» бағыты 

аясында т%мен инфляция, қаржы 

ж ү й е с і н і ң  т ұ р а қ т ы л ы ғ ы  м е н 

экономиканың %суі арасындағы 

тең герімді қамтамасыз ете отырып, 

іскерлік белсенділікті ынталандыру 

бойынша шаралар қабылданады. 

Инфляцияны біртіндеп т%мендету 

және оны орнықты экономика-

лық %сімге ықпал ететін т%мен 

деңгейде сақтау жалғасатын болады. 

«Қаржы нарығын дамыту» екінші 

бағытын іске асыру Қаржы секто-

рын дамытудың 2030 жылға дейінгі 

тұжырымдамасын қабылдауды 

к%здейді. Қаржы жүйесінің тұрақ-

тылығын және экономиканың 

%суін қамтамасыз ету қажеттілігін 

ескере отырып, нарықтық тетіктер 

негізінде экономиканы банктік 

кредиттеуді едәуір кеңейту ж%нінде 

ш а р а л а р  қ а б ы л д а н а т ы н  б о л а -

ды. «Экономикалық %сімнің ұзақ 

мерзімді әлеуетін арттыру» үшінші 

бағыты аясында бәсекеге қабілетті 

шикізаттық емес секторға негіз делген 

экономиканың жаңа құрылымын 

қалыптастыруды ынталандыру, 

қосылған құн ның %ңірлік және 

жаһандық тізбектеріне енгізу бой-

ынша жұмыс жалғасады. Проактивті 

сыртқы сауда саясатын жүргізу, 

сондай-ақ инвестициялардың жаңа 

толқынын тарту жалғасын таба-

ды. «Экономиканың сапалы және 

орнықты дамуы үшін түбегейлі жаңа 

институционалдық жағдай жасалады. 

Ол жаңа эконо микалық жағдайда 

халық тың тұрмыс сапасы мен әл-

ауатының артуына ықпал етеді», – 

деді А.Мамин.

Үкімет басшысы барлық мүдделі 

мемлекеттік органдарға Келісім іс-

шараларының белгілен ген мерзімде 

сапалы орындалуын қамтамасыз 

етуді тапсырды.

Қазақстанда биыл 17 млн шаршы 

метр тұрғын үйді пайдалануға беру 

жоспарланған. «Тұрғын үй саяса-

тын тиімді іске асыру Елбасының 

2030 жылға қарай баспанамен 

қамтамасыз етуді 1 адамға 30 шар-

шы метр ге дейін жеткізу туралы 

тапсырмасын орындауға мүмкіндік 

береді. Мемлекет басшысы Nur 

Otan партиясының сайлауалды бағ-

дарламасын таныстырған кезде 

алдағы бес жылда 100 млн шаршы 

метрден астам үй салуды тапсырды. 
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Fitch Ratings несиелік 
рейтинг тұрақты дейді 

Fitch Ratings рейтингтік агенттігі Қазақстанның 
кредиттік рейтингін «BBB» деңгейінде, болжам 
«тұрақты», деп растады. Агенттіктің пікірінше, 
Қазақстанның тұрақты рейтингі елдің экономикасы 
жоғары деңгейдегі бекемдігімен айқындалады.       

Рейтингтік  агенттік  пікірінше,  мұнайға 

бағалардың айқынсыздығына қарамастан және 

әлемде коронавирус індетінің жайылуына бай-

ланысты да, елде бастан кешіп отырған және 

бәлкім сыртқы есеңгіретулерді жұмсартуға қажетті 

мемлекеттік қарыз бен қазынашылық резервтердің 

айтарлықтай ауқымының т%менгі деңгейі сақталып 

отыр. 

Fitch рейтингтік агенттігі нақты сектордың, 

соның ішінде 2020 жылы ұлттық экономиканың 

тұрақтылығын қамтамасыз етуге %ңдеу %неркәсібінің, 

құрылыс пен ауыл шаруашылығының р%лін атап 

к%рсетті. Агенттіктің бағалауынша, 2021 жылы эко-

номика %сімінің қарқыны 3,5%-ды құрайды.

Satpayev University 
рейтингте ілгеріледі 

Ranking Web of Universities (Webometrics) 2021 
әлемдік рейтинг жариялаған, онда біздің елімізде 
үйреншікті нұсқасы «Политехникалық институт» 
атауымен әйгілі Satbayev University 3783-орын 
иеленіпті.

Осынау жаһандық рейтингке Қазақстаннан 

125 ЖОО енген. Алғашқы үш орынды әдеттегідей 

к%пбейінді университеттер иеленіпті. 

Satbayev University жалпы қазақстандық рейтингте 

4-інші орын алған. Тиісінше, ҚР-дағы техникалық 

бағыттағы ЖОО-лары арасында – бірінші орында. Ал, 

бұл осы жоғары оқу орнының Қазақстандағы н%мірі 

бірінші техникалық ЖОО екендігін тағы бір мәрте 

айқын дәлелдеп отыр. 

Айта кету керек, Webometrics Ranking of World 

Universities, бұл – Мадридте орналасқан, испандық 

Ұлттық зерттеу кеңесінің (CSIC) Cybermetrics Lab зерт-

теу тобы жариялап отыратын, әлем университеттерінің 

жаһандық академиялық рейтингі. Рейтингтің мақсаты 

– ғылыми-зерттеу институттарының интернетте ор-

наластырылуын арттыру және ғылыми зеттеулердің 

нәтижелерін ашық жариялап отыруға ықпал ету. Бұл 

рейтинг 2004 жылдан бастап жарияланып отырады 

және әр жылдың қаңтары мен шілдесінде жаңартылып 

тұрады.

Әуе компанияларына 
Boeing 767 ұшақтарын 
тексеру ұсынылды 

АҚШ Федералдық азаматтық авиация басқармасы, 
Колорадо штатындағы тұрғын үйлердің маңайына 
Boeing 777 лайнерлері бірінің қаптамасы б�ліктері 
шашылып түскеннен кейін, шұғыл түрде ұшақтарға 
тексеру жүргізуді тапсырды. Сонан соң тіпті Boeing ком-
паниясы әуе компаниялары Pratt&Whitney PW4000-112 
қозғалтқышты 777 маркалы ұшақтардың ұшуына тыйым 
салуды ұсынды.

Қазақстандық әуе компаниялары да %з флоты 

құрамындағы Boeing 767 ұшақтарын тексеретін 

болады. Бұл туралы «Қазақстанның авиациялық 

әкімшілігі» АҚ Бас директоры Питер Гриффитс 

мәлімдеді. 

Оның айтуынша, Қазақстанда Boeing 777 ұшақтары 

жоқ. Республика әуе флотында Air Astana және SCAT 

компаниялары еншісіндегі Boeing 777 ұшақтары 

бар екен. «Олар Pratt&Whitney емес, Rolls-Royce 

қозғалтқыштарымен жарақтандырылған. Екі әуе 

компаниясының да инженерлеріне орын алған оқиға 

туралы ақпарат жеткізілді, оларға ықтимал жайсыз 

жағдайлардың алдын-алу мақсатында тексерулер 

жүргізу бойынша тапсырмалар берілді», – дейді Питер 

Гриффитс.

Батыр РАХМЕТУЛЛИН

 ДЕНСАУЛЫҘ

Вакциналаудың
екінші кезеңі басталды
Бүгінгі күні әлемді жайлаған  ко-
ронавирус індетін  жұқтырғандар 
саны 112 млн-ға жетіп, 7 мил-
лионнан астамы �мірден �ткен. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы  мамандарының деректеріне 
сәйкес, аталған инфекцияның 
салдарынан жаһандық  экономика 
3,5 тен 7 миллиард долларға дейін 
қаржы жоғалтыпты.  

ГҮЛМИРА МЕРАЛИНА

Қазіргі кезде к%птеген мем-

лекеттер, солардың қатарында 

Қазақстан Республикасы да бар 

коронавирусқа қарсы 200-ден 

астам түрлі вакцинаның үлгілері 

ДДҰ-ға ұсынды. Оның ішінде 

ағым дағы жылдың 1 ақпанынан 

бас тап елімізде қолданысқа енген 

Мәскеудің Н.Ф. Гамалей атындағы 

ғылыми-зерттеу орталығындағы 

академик А.Гинзбургтің басшы-

лығымен толық сынақтан %ткен 

«Спутник V» вакцинасын атауға 

б о л а д ы .  Д а м ы ғ а н  е л д е р д і ң 

%здері қызығушылық білдіріп 

отырған бұл вакцина Ресей мен 

Қазақстан арасындағы үкіметтік 

келісс%здер нәтижесінде біздің 

ел імізде  %ндір ілуде .  «Спут-

ник V» вакцинасы %ндірістік 

және технологиялық процесі 

«Қарағанды фармацевтикалық 

кешені» ЖШС базасында жолға 

қойылды. 

Б ұ л  в а к ц и н а  в е к т о р л ы қ 

прин  цип негізінде жасалынған. 

Ғалымдар вакцина коронави-

рус инфекциясының к%беюін 

тоқтатуға және эпидемиологиялық 

жағдайды түзетуге к%мектесетінін 

айтуда.  Сондықтан бар үміт 

вакцинада, – деді Қазақтың үз-

діксіз медициналық білім беру 

университетінің профессоры, 

2 томдық «Эпидемиология», 

«Жұқпалы және паразитарлық 

аурулардың стандартты анықта-

малары», «Қолданыстағы имму-

низация» және т.б. кітап тары ның 

авторы, Қазақстан Республика-

сы Ұлттық екпелер күнтізбе сін 

жасауға %з үлесін қосқан рес-

публикаға танымал эпидемио-

логия саласының білікті маманы 

С.	. 	міреев. 

Сондай-ақ осындай әрекетті  

іске асырудың нақты мысалы ре-

тінде кезінде адамзатқа %те к%п 

қи ын дық тудырған шешек (қара 

ше шек), полиомиелит инфек ция-

ла ры да әлем халқының 98,5%-

ы екпе алғаннан кейін біржола 

жой ыл ғанын (эрадикацияланды) 

жет кізді. 

Медицина ғылымдарының 

д о к т о р ы ,  п р о ф е с с о р  С ә к е н 

	мірұлы ның мәлімдеуінше, 

е к і н ш і  в а к ц и н а  Н о в о с і б і р 

қаласындағы «Вектор» ғылыми 

– практикалық орталығы «Эпи-

Вак-Корона» деп аталатын вак-

цина жасап шығарыпты.     Қазіргі 

кезде соңғы, үшінші сы нақтан 

%тіп жатқан вакцинаның (500-

ден астам еріктілер қатысқан) 

жоғары спецификалық қорға-

ныс қалыптасқандығын жария-

ласа, үшінші вакцина – акаде-

мик М.П.Чумаков атындағы 

орталықта, т%ртінші вакцина –

Санпетербор қаласының Л.Пастер 

атындағы микробиология және 

иммунобиология ғылыми-зерттеу 

институтының мамандары дай-

ындауда.

Ал еліміздегі Қазақ аграр-

лық университетінің (Степ-

ногор қаласы) вакцинология 

халықаралық орталығы мен 

Биологиялық қауіпсіздік про-

блемалары (Отырар станса-

сы) ғылыми-зерттеу институ-

т ы  ж ә н е  « N A R U V A X O - 1 9 » 

эксперименталдық препараты 

М.Айқымбаев  атындағы аса 

қауіпті  инфекциялар ұлттық 

ғылыми орталығында сынақтан 

%тіп жатыр екен.

Бүгінг і  күні  коронавирус 

инфек циясына қарсы  екпенің 

айналасында  к%птеген  қар-

сылықтар болса да, әзірге оны 

тек инфекциялық стационар, 

жедел  медициналық к%мек, 

сондай-ақ КВИ ауруын жұқтыру 

қауіпі жоғары басқа да медицина 

қызметкерлері алғашқы екпе сал-

дыру кезеңін  ойдағыдай аяқтады. 

Ек пені жазбаша түрде келісімді 

Egov mobile қосымшасында не-

месе тікелей емханада беріп, SMS-

ха бар лама арқылы шақырту алады. 

Алматы қаласының № 1 ем-

ханасында екпе алғандардың 

арасында Денсаулық сақтау 

министрлігі Санитарлық-эпи-

демиологиялық бақылау ко-

м и т е т і н і ң  А л м а т ы  қ а л а с ы 

санитарлық-эпидемиологиялық 

бақылау департаментінің аса 

қауіпті инфекциялар мен ту-

беркулезді қадағалау б%лімінің 

басшысы, дәрігер-эпидемиолог 

С.А. Қауметбаевпен жолығып 

қалдық. 	ңгіме барысында рес-

публикаға танымал эпидемиолог, 

«Спутник V» және «QazCovid-

In» екпелеріне сенімділікпен 

қарайтынын айтты. 

Е м х а н а  м а м а н д а р ы  е к п е 

алған адамдарға бұл процеду-

раны 21 күннен кейін қайталау 

керек екендігі туралы жаңа SMS-

хабарлама жібереді. Ол хабарлама-

да қай күні және қай уақытта алу 

керектігі к%рсетілген. 

Дәрігерлер екпе алғаннан кейін 

алғашқы күні дене температурасы 

к%теріліп, екпе салынған жерде 

қызару мен ісіну, денеде әлсіздік 

п е н  қ а л т ы р а у  б о л а т ы н д ы ғ ы 

қалыпты құбылыс екендігін атап 

%тті .  Келушілердің бетперде 

тағуы, әлеуметтік арақашықтық 

сақтауы қадағалануда. Емханада 

иммундау жүргізетін салқындату 

құралдары бар жеке вакциналау 

кабинеттерімен жабдықталған. 

Екпе салдыртқандар 30 минут 

д ә р і г е р л е р д і ң  б а қ ы л а у ы н д а 

болуы үшін жеке б%лмелер де 

қарастырылған.

 ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК

Биыл үй бағасы өсе ме?

 Банк басшысының таныстыру-

ынан к%рініп тұрғандай, сатылатын 

тұрғын үйдің бағасы бір шаршы метр 

үшін әзірге шамамен 300 мың теңге 

болады. 

Бұған дейін Ләззат Ибрагимова 

зейнетақы қоры салымшыларына 

«тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін 

жинақты алуға асықпаңыздар» деген 

болатын. Мамыр-маусым айларында 

тұрғын үй бағасы былтырғы деңгейге 

қайта түсетінін де айтқан еді. «Бұл – 

әрине, сатушының нарығы. Кісілер 

сұранысқа ие пәтер үшін к%п ақша 

алғысы келеді. Меніңше, күте тұру 

керек, нарық сұраныс пен ұсыныстың 

арақатынасына қарай келеді. Менің 

ойымша, мамыр айының ортасын-

да, маусым айында сіз бағаның 2020 

жылғы деңгейге түсетінін к%ресіз», – 

дейді Л.Ибрагимова.

Дегенмен кейбір сарапшы лар-

дың 2021 жылға арналған болжамы 

пәтер сатып алушылардың к%ңілін 

к%ншітпейді. Халықтың зейнетақы 

жинағын алып, жылжымайтын мү-

лікке инвестициялауы үй нарығы-

на әсер етеді дейді. Ипотекалық 

бағдарламаны жүзеге асыру процесі 

де ықпалын тигізеді деген болжам 

бар.

Сыртқы фактордың есебінен де 

үй бағасы %суі мүмкін. «2021 жылы 

экономиканы %сіруді ынталандыру 

мақсатында к%п ел инфрақұрылымға 

салымды молайтады, бұл бағаның 

%суімен бірге шикізат пен мате-

риалдың бірқатарына сұраныс туғы-

зады», дейді сарапшылар. 	рине, 

мұның бәрі Қазақстандағы жыл-

жымайтын мүлік бағасына әсерін 

тигізбей қоймайтыны белгілі.

Дегенмен үй бағасы жазға қарай 

түседі деп отырған сарапшылар да 

бар. Мәселен, Біріккен риэлтор-

лар қауымдастығының президенті 

Л.Степаненко: «Менің ойымша, 

2021 жылы жеке сектор, оның ішінде 

саяжай мен 50 шаршы метрге дейінгі 

пәтер сұранысқа ие болады. Ал баға 

түсе ме, %се ме дегенге келетін болсақ, 

біздің нарық қазір ұсынысқа то-

лып тұр, сондықтан үй сатушы жұрт 

нарықты қалай ұстап тұрғысы кел-

се де, жылжымайтын мүлік бағасы 

бірте-бірте түсе береді», – дейді.

Болжам жасау – қадірсіз дүние, 

әйт кенмен ендігі бір жақын екі-үш 

айда үй нарығының бағыты айқын-

далып қалатын секілді.
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немесе қаладағы пәтер нарығына әсер ететін басты факторлар
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&НАРЫҚ

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

  ҮКІМЕТ     

ЕҢ ТӨМЕНГІ ЖАЛАҚЫ 
ҚАШАН КӨТЕРІЛЕДІ?

Жалақының т�менгі м�лшерін арттыру мақсатында 
арнайы жол  картасы әзірленеді.

Мәжіліс депутаттарының сауалына үкімет бас-

шысының берген жауабында осылай айтылды. Ең 

т%менгі жалақы еңбек саласындағы ең т%мен әлеуметтік 

стандарттардың бірі болып табылады. Ол Еңбек 

кодексінің 104-бабына сәйкес тиісті қаржы жылына 

арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан 

Республикасының заңымен жыл сайын белгіленеді 

және ең т%менгі күнк%ріс деңгейінен кем болмауға тиіс. 

«2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап жалақының т%менгі 

м%лшері 1,5 есеге (28 284 теңгеден 42 500 теңгеге дейін) 

арттырылды, бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 

қосымша 259 млрд теңге б%лінді және тұтастай алғанда 

халықтың орташа жалақы м%лшеріне оң әсерін тигізді», 

– деді Асқар Мамин. 

   Жалақының т%менгі м%лшерін арттыру мақсатында 

арнайы жол картасы әзірленеді.  Оның аясында 

еңбекақының т%менгі м%лшерін арттырудың негізгі 

тәсілдері мен тетіктері зерделеніп, ең т%менгі жалақыны 

белгілеу әдістемесі жетілдіріледі. «Жалақының т%менгі 

м%лшерін арттыру республикалық бюджеттен қосымша 

шығыстарды талап етеді. Осыған байланысты бұл 

мәселе елдегі экономикалық жағдайға және мемлекеттік 

бюджеттің нақты мүмкіндіктеріне қарай қаралатын бо-

лады. Қазіргі уақытта Үкімет елдің макроэкономикасына 

жалақының ең т%менгі м%лшерін арттырудың әсерін 

бағалауға байланысты зерделеу жүргізуде және оның 

нәтижесінде Қазақстан Республикасы азаматтарының 

әл-ауқатын арттыруға бағытталған қажетті шаралар 

қабылданатын болады», – деді премьер-министр.

 ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ 

АЛАЯҚТАРДЫҢ ЖОЛЫН КЕСТІ

Павлодар облысында  жүзден астам азамат қаржы 
пирамидасына алданып қалды.   

Қаржылық мониторинг агенттігі Павлодар облы-

сында  осыдан бір жылға таяу уақыт бұрын құрылған 

қаржылық пирамида белгілері бар «Лидер Капитал 168» 

МҚҰ  компаниясы қызметінің жолын кесті. Ұйым-

дастырушылар аз уақыт ішінде 100-ден астам сеніп 

қалған азаматты салым сомасының 10%-ы к%лемінде ай 

сайынғы кіріс алу шартымен қызметіне тартып үлгірген. 

Қазіргі уақытта  қаржы пирамидасын құру дерегі бойын-

ша сотқа дейінгі тергеу ісі қозғалып, осынау алаяқтық 

схемаға тартылған басқа азаматтар анықталуда. Осы рет-

те Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды осындай 

алаяқтықтан сақтануға шақырды. «Құрметті азаматтар! 

ҚР Ұлттық банкінің түсінік беруіне сәйкес, Қазақстан 

аумағында тұрғындардан ақша тартумен уәкілетті орган 

берген лицензия негізінде екінші деңгейлі банктер мен 

Ұлттық пошта операторлары ғана айналыса алады. ҚР 

Қаржылық мониторинг агенттігі күмәнді компанияларға 

қаражатты салудан бас тартуға шақырады», делінген 

агенттік хабарламасында.

 ДЕПОЗИТ: КЕПІЛДІК 

АГЕНТ БАНК  ӨТІНІШТЕР 
ҚАБЫЛДАЙ БАСТАДЫ

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры 
«AsiaCredit Bank» салымшыларына т�лемнің басталу күні 
мен тәртібі туралы хабарлады. 

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры 

(ҚДКБҚ)  агент банк ретінде «Еуразиялық банк» АҚ-

ны таңдады. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» 

АҚ салымшыларына кепілдік берілген %темді қордың 

қаражаты есебінен осы банк т%лейтін болады. «AsiaCredit 

Bank» АҚ депозиттерінде, ағымдағы шоттарында және 

т%лем карточкаларында ақшалары бар жеке тұлғалар 

мен жеке кәсіпкерлер %тем алуға %тініш бере алады. 

�тініштер қабылдау биылғы 24 ақпаннан бастап, 2022 

жылдың 1 мамырына дейін жүзеге асырылады. 

CoviD-19-ға қатысты карантиндік шараларға бай-

ланысты және кезекке тұруды азайту мақсатында агент 

банк қашықтан кепілді %темнің сомасын тексеру, %тініш 

беру және т%лемді алу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Кепілдік берілген %тем банк лицензиясынан 

айырылған күнге қарай есептелген сыйақыны ескере 

отырып, «AsiaCredit Bank» АҚ клиентінің депозитіндегі 

қалдық сома шегінде т%ленеді. Бұл ретте ол: теңгедегі 

жинақ депозиттер бойынша – 15 млн теңгеден; теңгедегі 

басқа депозиттер бойынша – 10 млн теңгеден; шетел 

валютасындағы депозиттер бойынша – валюта балама-

сында 5 млн теңгеден аспайды (банк лицензиясынан 

айырылған күні белгіленген валюта айырбастау бағамы 

бойынша).

«AsiaCredit Bank» АҚ салымшысының банкте 

түрі мен валютасы бойынша екі және одан да к%п 

кепілдендірілген депозиттері бар болса, ҚДКБҚ олар 

бойынша 15 млн теңгеден аспайтын к%лемде кепілдік 

берілген жиынтық %тем т%лейді. Бұл ретте әрбір салым 

түрі бойынша белгіленген лимиттер ескеріледі. Мысалы, 

шетел валютасындағы депозиттер бойынша шекті сома 

жоғарыда к%рсетілгеніндей валюта баламасында 5 млн 

теңгеден аспайды. 

Агент банк арқылы кепілдік берілген %темді алу үшін 

«AsiaCredit Bank» АҚ салымшылары «Еуразиялық банк» 

АҚ-ның кез келген б%лімшесіне барып немесе www.

eubank.kz сайты арқылы %тініш бере алады. 

Салымшылар кепілдік берілген %темді %здеріне 

ыңғайлы тәсілмен: агент банктің кассасынан қолма-қол 

ақшамен, сол агент банкте банк шотын (карточка) ашу 

немесе кез келген басқа банкке аудару арқылы алуға 

құқылы. 

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 КИБЕРҘЫЛМЫСПЕН КҮРЕС

Интернеттегі 
алаяқтан сақ болыңыз

Ольга жедел полицияға хабар-

ласады. �тінішті қабылдайды, 

қылмыстық іс қозғалады, соған 

қосарлана бойжеткенге займның 

мерзімін %ткізіп алғаны үшін 

айыппұлдар %сіп жатты. Қарыз 

қазір 140 мың теңгеге жуық %сіп 

кетен. 

Осыған ұқсас жағдайға Нұр-

Сұлтан қаласының тағы бір тұр-

ғыны душар болған, ол – Мак-

сим Ванюков. Қолайсыз жайтқа 

тап болғанын ол, %зінің шотына, 

күтпеген күйдегідей, ақшалар 

түскеннен бастап-ақ сезген. Бұл 

ер азамат та шұғыл полицияға ха-

барласады. 

Алаяқтық құрбаны Максим 

Ванюков былай деп әңгімелейді: 

«Ол әйел маған ақшаны ауда-

рым арқылы ж%нелтуімді сұра-

ды.  Бұл қалыпты жайт.  Иә, 

күдік туындаған, бірақ сонда 

да ж%нелттік. Басқа мәліметтер 

болған жоқ. Таңертең ол, қате-

лікпен 100 мың түсіпті, дегенді 

айтты. Бірден полицияға келіп 

жеттім. Айғақтармен бұғаттау 

мақсатындағы шаралар басталды. 

Кешкісін ол құрықталды, хат-

тама толтырылды. Мен ақшаны 

жаратпауға міндеттенемін, деп 

қолхат жазып бердім. Тексеру 

іс-шаралары 2 ай бойы жүргізіліп 

жатыр, мен қарызымды %тей ал-

маймын, пенясы үстемеленуде». 

Жағдайға Қаржы нарығын 

реттеу және дамыту ж%ніндегі 

агенттікте де түсініктеме берді. 

Қаржылық реттеуші микро қар-

жылық ұйымдар және алаяқ-

тықтың құрбандары арасында 

түсіністік орнату %кілеттігін %з 

міндетіне алуға дайын екен. 

Қаржы нарығын реттеу және 

дамыту ж%ніндегі агенттік бас-

қармасының жетекшісі Рустам 

Г а б д у л к а ф е е в  б ы л а й  д е й д і : 

«Бәлкім, иә, басқа да ақпарат 

к%здерінен, әлдеқайда жылыс-

тау орын алуда. Бәрі бірдей ми-

кроқаржылық ұйымдармен бай-

ланысты да болмауы мүмкін. Бұл 

жерде әрбір жайтпен жеке-же-

ке түсінісуге тура келеді. Мұнда 

микроқаржы ұйымымен диалог 

орнату қажет және %з тарапынан 

қаржы реттеушісі де қазылық 

р%лде міндет атқаруға дайын. 

Ол, жағдайды барлық жағынан 

есепке ала отырып микроқаржы 

ұйымдарына тиісті ұсыныстар 

берер  ед і ,  соның ішінде  не 

борыштың күшін жою немесе 

сыйақы есептеуді, айыппұл ықпал 

шараларын тоқтата тұру талап 

етіледі». 

�здеріңіз аңғарғандай, қыр-

күйек айының басында құқық 

қорғау органдарына астана-

мыздың 50-ге жуық тұрғыны 

%тініш берген. Бұлардың бәрі 

де – алаяқтардың құрбандары. 

Олардың банктік карточкала-

рынан «тапқыр» қаскүнемдер 

еш қиналыссыз 2,5 миллионнан 

астам теңгені жымқырып кет-

кен. Зардап шеккендердің басым 

к%пшілігі зейнеткерлер. «Қазіргі 

уақытта Нұр-Сұлтан қаласы поли-

ция департаментінің Қылмыстық 

істі  тексеру басқармасының 

киберқылмыспен күрес ж%ніндегі 

б%лімінің қызметкерлері бес қыл-

мысты ашқан. Ақша жымқыру 

күдігімен үш адам ұсталған. 

Сотқа дейінгі тексеру жұмыстары 

жүргізілуде», – деді Нұр-Сұлтан 

қа ласы ПД киберқылмыспен күрес 

ж%ніндегі б%лімнің қызметкері. 

Соңғы жылдары интернетте 

жасалған қылмыстардың күрт %суі 

байқалады. Егер 2018 жылы еліміз 

бойынша осы сияқты қылмыстың 

4 мыңдайы тіркелсе, былтыр 

олардың саны 2 есеге %скен. Ал 

2020-шы жылдың тоғыз айын-

да интернеттік алаяқтықтың 8 

мыңнан аса фактісі тіркелген. 

Киберқылмыспен күрес ж%-

ніндегі орталықтың айрықша 

маңызды істер бойынша аға же-

дел уәкілі Жанар Мұғалованың 

айтуынша, «1700-дей интернет 

алаяқтығы ашылған, 400-ге жуық 

адам ұсталды, олар екі және одан 

да к%п интернеттік алаяқтық 

жасағаны үшін күдіктілер бола-

тын». 

Ақпараттық технологиялар 

саласындағы қылмыстар стати-

стикасы рекордтар жасауда. Ал, 

жедел қызметкерлер жүзеге асы-

рылып қойған фактілерді ашу-

мен айналысып әуре болғанша, 

бәлкім, мамандар ұсыныстарына 

құлақ асқандары абзал болар: 

қырағылық танытып, банктік кар-

точкалар мен шоттардың жеке де-

ректер қауіпсіздігін сақтауға жете 

к%ңіл б%лу керек-ақ, әсте. Қазіргі 

таңдағы басты мақсат – нақ осы!
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Тау-кен өндірісі 
неге төмендеді?
_ткен жылдың экономикаға 
ауыртпалығы талай салалардағы 
к�рсеткіштерде жайсыз к�рініс 
тапқаны аян. `сіресе �неркәсіпте 
айтарлықтай зардап шеккеніміз белгілі 
болып отыр. Бұл ретте республика 
бойынша �неркәсіптік �ндірістің жал-
пы т�мендеуі  4 жылдан бері алғаш рет 
байқалған. 

Стратегиялық жоспарлау және 

реформалар агенттігі Ұлттық ста-

тистика бюросының мәліметтеріне 

сәйкес, Қазақстандағы %неркәсіптік 

%ндіріс индексі (��И) 2020 жылдың 

қорытындысы бойынша 99,3%-ды 

құрады. Басқаша айтқанда, бұл – 

кәсіпорындардың %ндірген %нім-

дерінің к%лемі, 2019 жылмен салыс-

тырғанда, аз деген с%з. Мұндай 

жағдай 2016 жылдан бері алғаш рет 

қалыптасқан – ол кезде %ндіріс 

деңгейі соның алдындағы жылдың 

деңгейінен 98,9%-ды құрапты. 

�ндіріс деңгейі т%мендеуінің 

басты себебі – коронавирус пан-

д е м и я с ы н а  б а й л а н ы с т ы   о р ы н 

алған шектеулер және соған орай 

шикізаттық тауарларға, сондай-ақ 

%ңдеу %неркәсібі %німдерінің кейбір 

түрлеріне де сұраныстың қысқаруы 

әсерін тигізген. 

Алты ай  бойында (маусым ай-

ынан қарашаны қоса есептегенде) 

%ндіріс к%лемі алдындағы жылдың 

осындай кезеңіндегі  деңгейден 

т%мен болған – соңғы рет бұдан да 

ұзағырақ серия 2015 жылы (7 ай) 

орын алыпты. Желтоқсанда мұндай 

үрдіс ақыры аяқталған – 2019 жылдың 

желтоқсанына %неркәсіптік %ндіріс 

индексі 100,3%-ды құрапты (1-инфо-
графика).

�НЕРК	СІП 

5 �ҢІРДЕ

ҚҰЛДЫРАП КЕТКЕН

2020 жылдың қорытындылары 

бойынша республикамыздың бес 

%ңірінде т%мендеу орын алған: 

%ндіріс индексі 98,9%-ды құрапты. 

Т%мендеу дизель отыны, жағылатын 

мазут пен бетон %ндірісі қысқаруы 

салдарынан болған. 

1-инфографика

2-инфографика

ды құраған – уранды шығару мен 

%ндірудің т%мендеуінен. 

(93,9%) және Қызылорда (86,7%) об-

лыстарында %неркәсіптік %ндірістің 

т%мендеуі, бірінші кезекте, мұнай 

%ндірудің т%мендеуімен байланысты. 

Бұл ретте Қызылорда облысындағы 

%неркәсіп жағдайы барған сайын на-

шарлай түсуде: %неркәсіптік %ндіріс 

индексі 7 жылдан бері қысқаруда, 

оның үстіне соңғы үш жылда құлдырау 

қарқыны %се түскен. 

2020 жылы %неркәсіп %сімінің 

қарқыны ең жоғары %ңір Қостанай об-

лысы болған (��И 107,4%) – темір ру-

%ндіріс индексінің жалпы мәні 2020 

жылдың қорытындысында 104,8 пай-

ыз болды (2-инфографика). 

ТАУ-КЕН 

�НЕРК	СІБІНДЕ ДЕ

�ңдеу %неркәсібінің к%рсеткіштері 

11 жыл қатарынан %суде. 2020 жылы 

мұндағы %неркәсіптік %ндіріс индексі 

103,9%-ды құрады – айтпақшы, бұл 

соңғы 4 жылдағы ең т%менгі к%рсеткіш 

екен. 

Автомобильдер, тіркемелер мен 

жар тылай тіркемелер %ндірісі 52,5% 

және басқа да к%ліктік құрал дар  – 

38,5%-ға артқан. Тері %німде рінің 

%ндірісі саласындағы %неркә сіптік 

%ндіріс индексі – 231%, фармацев-

тика лық %німдер мен препараттар 

– 147% к%рсетсе, жеңіл %неркәсіп 

к%р сет кіштері жалпы алғанда 15%-ға 

артқан. 

Мұнда жағымсыз жақтары да жоқ 

емес: 

электрондық жабдықтар %ндірісінің 

индексі 10,1%-ға құлдыраған; 

%нім дер – 1,8%-ға; 

%ндірісі – 0,5%-ға; 

деп кеткен. 

Тау-кен %неркәсібіне қатысты 

айтар болсақ, ондағы к%рсеткіштер 

2019 жылмен салыстырғанда, міне, 

қатарынан 7 ай бойына т%мендеп 

отыр. 

2020 жылдың қорытындылары 

бойынша %неркәсіптік %ндіріс индексі 

96,3%-ды құрапты, ал бұл – кем де-

генде соңғы 12 жылдан бергі ең нашар 

к%рсеткіш. 

деп кеткен – 94,6%; 

%ндіріс индексі – 97,8%; 

сет кіш терімен ерекшеленген. 

	рине, %ткен жылдардан бұрын ғы, 

жыл сайын артып отырған,  қоры-

тындыларға қарағанда %неркә сіптің 

осынша т%мендеуі толғандырады. 

	йтсе де, әлемде соңғы кезде орын 

алған оқиғалар мұнай мен газдың да, 

тіпті к%мір %ндірісінің де біртіндеп 

қалпына келуіне к%ңілде үміт оятатын-

дай жайы бар.

 САРАПТАМА

дасы мен қонцентраттарын шығару, ұн 

%ндіру, сондай-ақ  металлургия және 

автомобиль %неркәсібіндегі жағымды 

әсерлер %сімге мүмкіндік берген. 

Ақмола облысында 6,6%-ға %скен 

– мұнда мыс пен алтын коцентратта-

рын %ндіру, цемент, алтын мен ауыл 

шаруашылығы техникаларын шығару 

артқан. Бұл ретте %ңірде %неркәсіптік 

%ндіріс к%рсеткіштері 11 ай қатарынан 

%сіп келеді. 

Бұдан к%бірек тек Солтүстік Қазақ-

стан облысында ғана – %сім кемінде 

12 жыл жалғасуда. Сол уақыттан бері 

оған соңы  біршама қиыншылықтарға 

ұрындырған теңгенің %згермелі айыр-

бас бағамына ауысуы да, тіпті корона-

вирус індеті де әсерін тигізе алмаған. 

2020 жылы мұнда сүт, сарымай, ұн 

%ндіру, кондитерлік %німдер мен есеп-

теу машиналарын шығару к%лемі  

артқан. Бұл %ңірдегі %неркәсіптік 

Жыл қорытындылары бойынша өнеркәсіптік өндіріс индексі 
(ҚР СЖРА Ұлттық статистика бюросының мәліметтері бойынша, 
бұрнағы жыл деңгейінен %-бен)

Жыл қорытындылары бойынша өнеркәсіптік өндіріс индексі 
(ҚР СЖРА Ұлттық статистика бюросының мәліметтері бойынша, 
бұрнағы жыл деңгейінен %-бен) 

Қостанай 
Ақмола 

СҚО 
Алматы қ. 

БҚО 
Жамбыл 

Ақтөбе 
Нұр-Сұлтан қ.

Алматы обл. 
Қарағанды 

ШҚО
Павлодар 

Қазақстан Республикасы
Шымкент қ.

Түркістан 
Атырау 

Маңғыстау 
Қызылорда 
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НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

 БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

АТЫРАУ ӨҢІРІНІҢ 
АЛАТЫН ОРНЫ ЕРЕКШЕ

Атырау облысында балық �ндірісін 2030 жылға 
қарай 15 мың тоннаға дейін арттыру к�зделіп отыр.

Бұл туралы %ңірде балық шаруашылығын дамыту 

ж%нінде %ткен кеңес барысында айтылды. Балық 

шаруашылығын дамытудың %ңірлік бағдарламасы 

аясында 2030 жылға қарай Каспий теңізі есебінен 

кәсіптік балық аулау к%лемін 13 мың тоннадан 25 

мың тоннаға, ал балық %німдерінің экспортын 6 

мыңнан 25 мың тоннаға дейін арттыру жоспарланған. 

«Биыл Атырау облысында жұмыс істеп тұрған 

шаруашылықтар 10 мың тонна тауарлы балық %сіруді 

жоспарлап отыр, бұл – %ткен жылға қарағанда 1,5 

тоннаға артық. 2030 жылға қарай бұл к%рсеткішті 

15 мың тоннаға дейін арттыру жоспарланып отыр», 

– деді экология министрлігі балық шаруашылығы 

комитетінің т%рағасы Нариман Жүнісов.

Кеңесте аквамәдениетті дамыту бағытында атқа-

рылып жатқан жұмыстар мен алдағы межелер туралы 

айтылды. «Мемлекет басшысының Жолдауында 

еліміздің балық шаруашылығын дамытудың маңызы 

ерекше атап %тілді. Жүйелі шаралар қабылданған 

жағдайда елімізде балық %сіру к%лемін 600 мың 

тоннаға дейін жеткізу жоспарланған. Сондай-ақ 

балық экспортын 300 мың тоннаға дейін жеткізу 

к%зделіп отыр. Белгіленген жоспарларды тиімді іске 

асыру үшін министрлік жанынан салалық комитет 

құрылды, ол бірінші кезекте халықты сапалы әрі 

қолжетімді балық %німдерімен қамтамасыз ету және 

елде балық шаруашылығын дамыту үшін қолайлы 

жағдайлар жасау үшін шаралар қабылдайтын бола-

ды», – деді кеңеске қатысқан экология, геология және 

табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев.

Министр еліміздің балық шаруашылығы саласын-

да Атырау %ңірінің алатын орны ерекше екендігіне 

назар аударды. «Қазақстанда ауланатын балықтың 30 

пайызға жуығы осы облысқа тиесілі. Каспийге құятын 

екі ірі балық шаруашылығы су айдындары – Жайық 

пен Қиғаш %зендерінде 20 табиғат пайдаланушы %з 

кәсібін жүргізіп отыр», – деді ол.

Айта кетейік, ведомство басшысы %ңірде жаңа 

Экология кодексінің нормаларын түсіндіру мақса-

тында жұмыс сапарымен болды.

  ЕҢБЕК НАРЫҒЫ 

ЖАҢА МАМАНДЫҚТАР АШЫЛАДЫ 

Қарағанды облысының колледждері еңбек нары-
ғында сұранысқа ие жаңа мамандықтарға оқытады.

Осы орайда білім беру саласының дамуына ар-

налған аппараттық кеңесте білім басқармасының 

басшысы Гүлсім Қожахметова: «Техникалық және 

кәсіптік білім беру саласында талап етілмеген 

мамандықтарды жабу және жаңаларын ашу бойынша 

жұмыс жалғасуда. Биыл Саран қаласында автобу-

стар мен арнайы техника шығаратын зауыт және 

автомобиль шиналарын шығару ж%ніндегі жоба іске 

асырылады. Осыған байланысты екі колледж база-

сында «Шиналар %ндірісі», «Резеңке техникалық 

%ндіріс», «Дәнекерлеу ісі» мамандықтары бойынша 

дайындықты бастаймыз. Сонымен қатар жаңа оқу 

жылында тағы да әлеуетті он мамандық ашу жоспар-

ланып отыр», – деп хабарлады.

Облыс колледждерінде жылыжай шаруашылығы, 

жаңартылатын энергетика, құрылыстағы цифрлық 

жобалау және модельдеу, газбен жабдықтау жаб-

дықтары мен жүйелерін монтаждау және пайдалану 

бойынша мамандарды оқыту жоспарланып отыр. 

�ңірдегі он бес колледж «Жас маман» жобасы-

на к%лік, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жеңіл 

%неркәсіп, сервис және т.б. бағыттар бойынша 

қатысады. Олардың бірінің базасында жаттығу 

лагерін құру к%зделген. Жыл соңына дейін осын-

дай сегіз орталық ашылады. Сондай-ақ 39 колледж 

базасында жұмысқа орналастыру және мансап 

орталықтарын құру жоспарланған.

  ЖАСЫЛ ЭНЕРГЕТИКА   

БАЛАМА ҚУАТ КӨЗДЕРІ ӨСТІ

Елімізде �ндірілетін «жасыл» энергияның шамамен 
20 пайызы Жамбыл облысының үлесіне тиесілі.

Үкімет отырысында Жамбыл облыс әкімі 

Бердібек Сапарбаев %ңірде жаңартылатын энергия 

к%здерін дамыту Жасыл экономикаға к%шу ж%ніндегі 

тұжырымдамаға сәйкес жоспарлы түрде жүзеге 

асырылып отырғанын айтты. Қазіргі күні облыста 

баламалы қуат %ндірумен 16 нысан айналысады. 

Оның бесеуі су, алтауы жел және бесеуі күн электр 

станциясына тиесілі. �ткен жылы барлығы 318,4 

МВт энергия к%зін қамтыды. Қазіргі уақытта бұл 

республикалық к%рсеткіштің шамамен 20 пайы-

зын құрап отыр. Жалпы былтыр облыста 2,5 млрд 

кВтсағ электр энергиясы %ндірілсе, оның 24 пайызы 

жаңартылатын энергия к%здері арқылы %ндірілген. 

2019 жылмен салыстырғанда, былтыр жаңартылатын 

энергия к%здері 47 пайызға %сті.    

Қазір %ңірде екі жел, екі су электр станциясының 

құрылысы жүріп жатыр. Олардың мүмкіндігі қосымша 

96,7 МВт энергия қуатын береді. Облыс басшысы 

осы 4 нысанның іске қосылуының нәтижесінде, 

2022 жылы %ңірде жаңартылатын энергия к%здері 

арқылы %ндірілетін электр энергиясы 415,1 МВт-

қа жеткізілетін атап %тті. «Жоспар бойынша 2025 

жылға дейін қосымша тағы 4 станцияны іске қосуды 

жоспарға енгіздік. Сонда қосымша 218 МВт энер-

гияны %ндіретін боламыз. Тартылатын инвестиция 

96 млрд теңгені құрайды. Қосымша 845 жұмыс орны 

ашылады», – деді облыс басшысы.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

Төртінші өнеркәсіп
тұжырымы 

Ал тосыннан келген індет интел-

лект технологияларын мемлекеттік 

бағдарламалар қабылданған елдер-

де ғана емес, сонымен қатар оны 

дамытудың бірыңғай саясаты жоқ 

елдерде де енгізуге түрткі болды. 

Т%тенше, карантиндік жағдайларда 

т%ртінші %неркәсіп элементтері 

күтпеген %згерістерге тез бейімделудің 

қолайлы әдісіне, бәсекелестік ая-

сында %мір сүрудің тиімді құралына 

айналды. �ндірісті тоқтатпауға, кә-

сіпорындардың ел экономикасында %з 

позициясын оңтайлы деңгейде сақтап 

қалуларына мүмкіндік берді. Панде-

мия жағдайында озық технология лар 

қашықтықтағы коммуникация ны 

қам тамасыз етіп, %ндірістік проце-

стерге адамның араласуын барынша 

т%мендетті. «Ақылды» технологиялар 

р%лі кәсіпорындардың үдерістерін 

қашықтық режиміне қысқа мерзімде 

қайта бағдарлауда айқындала түсті. 

Үлкен деректерді талдау, сенсорлы 

жабдықтар операциялық жұмыстарды 

барынша тез және оңтайлы жүргізіп, 

және дәл технологиялық шешімдер 

қабылдауға к%мектеседі.

Маңыздысы, Индустрия 4.0 тех-

нологияларын қолдану %ндірістің %те 

зиянды және қауіпті салаларында 

жарақаттар мен кәсіби аурулардың 

деңгейін т%мендетудің тиімді әдісі бо-

лып табылады. Осыған орай цифрлық 

шешімдерге назар аудара отырып, 

%неркәсіптік қауіпсіздік ережелеріне 

түзетулер енгізілді. Мысалы, шахтер-

лерге арналған позициялау жүйесін 

қолдану барлық уақыттағы диспет-

черге және объектінің командалық 

пунктіне ақпаратты жедел жібере оты-

рып, барлық тау-кен жұмыстарында 

адамның орналасқан жерін анықтауға 

мүмкіндік береді. Сондай-ақ балқыту 

немесе құю %ндірісі сияқты аса қауіпті 

жерлерде %ндірістік роботты пайда-

лану арқылы %ндірістік жарақаттың 

алдын алуға болады.

Индустрия 4.0 жұмысшылар-

дан түбегейлі жаңа дағдыларды та-

лап ететіндіктен, кейбір жұмыстар, 

негізінен бірсарынды қол еңбегі 

уақыт %те келе жоғалып, жаңа ма-

мандықтар пайда болады. Компания-

лар персоналға цифрлық технология-

ларды үйренуге және қайта даярлау-

дан кейін жаңа жұмыс орындарына 

ауысуға жағдай жасайды. Мысалы, ірі 

фармацевтикалық компания «Хим-

фарм» АҚ модельдік цифрлық фабри-

калар арасында к%шбасшы цифрлық, 

инженерлік-техникалық білім беру 

орталығын ашты. Онда кәсіпорын 

қызметкерлерін, колледж бен уни-

верситет студенттерін сандық %ндіріс 

технологияларына үйрету, орталықты 

3D-мен жабдықтау жоспарланып 

отыр. Сондай-ақ «Химфарм» ком-

паниясы %ндіріст ің  тиімділ іг ін 

және бизнес-шешімдерді қабылдау 

жылдамдығын арттыруға мүмкіндік 

берген бірқатар цифрлық шешімдерді 

табысты жүзеге асырды. Машина 

жасау саласындағы «Maker» ЖШС %н-

ді ріс процесін жобалаудан %ндіріске 

дейін толықтай автоматтандырды. Сол 

секілді «Проммашкомплект» ЖШС 

қатты прокат теміржол д%ңгелектерін 

шығарудың толық циклді жоғары 

технологиялық автоматтандырыл-

ған кешенін іске қосты. Жаһандық 

%ндірістік тізбектерге интеграция-

лану процесі туралы айта отырып, 

Оңтүстік Кореяның «POSCO» компа-

ниясымен бірлесіп «POSUK Titanium» 

ЖШС бірлескен кәсіпорнын құрған 

�скемен титан-магний комбинатын 

да ерекше атап %ту қажет. Қазіргі 

уақытта бұл кәсіпорында %ндірістің 

барлық сатыларын автоматтандыру 

және бақылау бойынша жоба жүзеге 

асырылуда. Бұл кейіннен ірі кеме 

жасаушы компанияларға сату үшін 

шығарылатын %німге расталған %нді-

рістік паспорты бар электронды сер-

тификат беруге мүмкіндік туғызады. 

Жалпы, жаңа технологиялар ар-

қылы әлемдік %ндіріс тізбегіне ену 

процесі «Made in KZ» брендінің таны-

мын арттырумен қатар, салаға жаңа 

инвестициялар тартуға да ықпал етеді. 

қашықтықтан басқаруға мүмкіндік 

береді .  Компанияда %ндірістік 

процестерді цифрландыру үрдісі 

үлкен нарықта бәсекеге қабілеттілік-

ті арттыруға жол ашты. Пандемия 

кезінде ерекше %зектілік танытқан 

цифрлық шешімдер компанияда 2017 

жылдан бастап сәтті жүзеге асыры-

лып келеді. Қысқа уақытта цифрлық 

технологиялар бизнес-процестерді, 

компанияның ұйымдық құрылымын 

басқаруды оңтайландыру мен икем-

деу жағына қарай %згертті.

Жүйе құраушы тау-кен %неркәсібі 

кешендерін цифрландыру жобаларын 

іске асыру шеңберінде «Казцинк» 

ЖШС, «ERG» және «�скемен ти-

тан-магний комбинаты» АҚ ком-

паниялары мобильді персоналмен 

басқарудың Pitram, ERP жүйелерін, 

балансты есептеуді, «ақылды ка-

рьер» жобасын іске қосты. Алдыңғы 

қатарлы ERP датчиктері, борттық 

компьютерлер, спутниктік орна-

ластырулар кәсіпорындарға әлеу-

меттік қашықтықтан жаңа жұмыс 

режиміне к%шуге мүмкіндік берді, 

барлық жұмыстардың монито-

рингі операторлардың минималды 

 ЦИФРЛЫ ИНДУСТРИЯ

қатысуымен нақты уақыт режимінде 

тиімділікті жоғалтпай жүргізілді. 

�неркәсіпте жасанды интел-

лект қолдану тәжірибесімен ERG 

тобы ерекшеленеді.  Топ кәсіп-

орындарының бірі – Ақсу ферро-

қорытпа зауытында балқыту процесі 

мен пештің жағдайын басқару үшін 

жасанды интеллект енгізілді. Доғалы 

болат балқыту пешінің сандық 

кеңесшісі деп аталатын жоба ал-

тыншы балқыту цехында жүзеге 

асырылды. Ноу-хау бригадирлерге 

агрегаттың техникалық құрылымын 

жедел анықтауға және %ндірістегі 

шығындарды азайтуға мүмкіндік 

б е р е т і н  д ұ р ы с  т е х н о л о г и я л ы қ 

шешімдер қабылдауға к%мектесуге 

арналған. Цифрлық кеңесші зауытта 

сегіз айдан бері қолданылып келеді. 

Бұл ретте жұмыс математикалық 

модельдер негізінде жүріп, компо-

ненттерді араластыру процесі тал-

данады, бригадирге кеңестер бері-

ліп,  металды балқыту процесін 

оңтайландыру үшін қоспалардың 

қашан және қандай құрамын қолдану 

керектігі айқындалады. Осылайша, 

жасанды интеллект бірнеше есе тез 

уақытылы әрекет етуге, %ндіріске 

түзетулер енгізуге қол жеткізді. 

�кінішке қарай, цифрлық техноло-

гияларды ең баяу қолданған компа-

ниялар қиындыққа душар болып, 

технологиялық дамудың артта қалу 

қаупімен бетпе-бет келді. Панде-

миядан цифрланбаған %ндірістік 

процестердің үлесі жоғары салалар 

к%п зардап шеккені мәлім.

Бүгінде заманауи ақпараттық 

технологиясыз тиімді %ндіріс ойға 

келмейді. «Ақылды» %німді енгізу 

экономиканың басым секторлары 

мен кәсіпорындарын дамыту үшін 

%те қажет. Сондықтан %неркәсіптік 

кәсіпорындар т%ртінші %неркәсіп 

элементтерін толық к%лемде енгізу 

жобаларын жалғастыруда. Еліміздің 

к%птеген кәсіпорындары %ндірісті 

басқарудың онлайн режиміне ең аз 

шығынмен к%шудің бірде бір шешімі – 

цифрлық технологияларды %ндіріске 

қарқынды енгізе бастады. Бұл рет-

те экспортқа бағытталған, жоғары 

қосылған құны бар, яғни тау-кен 

металлургиялық кешені,  маши-

на жасау, химия %неркәсібі, фар-

мацевтика кәсіпорындары цифр-

ландыру жоспарларының басын-

да тұр. Бұл түсінікті де, %йткені 

олардың %німдерінің халықаралық 

нарықтардағы бәсекеге қабілеттілігі 

%ндіріс тиімділігіне тікелей байланыс-

ты. Бұл салалардағы кәсіпорындарда 

цифрландыру жобаларын жүзеге 

асыруға жеткілікті ресурстар бар. 

Сәйкесінше, Индустрия 4.0 техноло-

гияларын отандық %ндірістерге енгізу 

мен қолданудың к%птеген мысалда-

рын атап %туге болады. 

Қазақстандағы танымал ал-

тын құймаларын %ндіруші «Алтын 

алмас» АҚ Ақтоғай филиалының 

алтын %ндіру фабрикасына жа-

санды интеллект енгізу ұнтақтау 

процесін технологиялық үдеріс пен 

үлкен деректерді басқарудың бол-

жамды негізінде нақты режимде 

> [ 1 ]



6 БЕЙСЕНБІ 25 АҚПАН 2021 ЖЫЛ
TENGE MONITOR

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ҚАРЖЫ

ШОЛУШЫ БАҒАНЫ

Пайда мен шығынның тайталасына т%релік ететін 
экономикада жалпылама ұғым жоқ, нақтылық ба-
сым. «Екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат» дегеніңіз 
нақ осы. �йткені, оның %зегі – %ндіріс. Күндіз-түні 
бір тынбай тауар шығарып, тасы %рге домалаған осы 
%ндіріс атаулы сонымен қатар инфляция мен дефляция, 
девальвация сынды «сауып ішер сүті жоқ», қолға ұстап, 
салмағын сезбейтін қаржылық құбылыстарға да себеп-
кер болатыны бүгінде баршамызға аян. �рісін шиырлай 
қоймаған Сиыр жылының соңғы тәуліктеріндегі ақша-
кредит нарығына к%з салғанда ұлы Абайдың «қараша, 
желтоқсан мен сол бір екі айы» ойға оралады. Сол бір 
екі айы – қаңтар мен ақпан. Қаражат т%ңірегіндегі 
түбегейлі шешімдер нақ осы екі айда қабылданады. 
Осылайша алынған шешімдердің бірі – базалық 
м%лшерлемені жылдық 9 пайыздық деңгейде сақтау 
ж%ніндегі ұйғарым. 

�ткен жылғы соңғы шолуымызда «халықтың 
ақшалай нақты кірісінің әлсіз серпіні және күтіліп 
отырған әлемдік азық-түлік тауарлары бағасының 
т%мендеуі 2020 жылы инфляцияның %суін шектеді. 
2021 жылдың соңына таман инфляция 4-6 пайыздық 
нысаналы дәліздің жоғары шегіне қарай баяулай-
ды… инфляциялық үдерістер азық-түлік тауарлары 
бағасының жоғары %суінің сақталуы, айырбастау 
бағамының баға белгілеу процестеріне ауысу әсері және 
ақылы қызметтер инфляциясының жеделдеуі аясында 
үдейді», деп жазған болатынбыз және осы орайда баға 
тұрақтылығының елдегі әлеуметтік ахуалға әсерін с%з 
еткенбіз. Былтыр бас банк  дағдарысқа қарсы баста-
маларды жалпы сомасы  2,3 триллион теңгеге дейін 
қаржыландырғанын, бұл пандемияға қатысты шаралар-
ды демеуге арналған үкімет қаражатының жартысынан 
к%бін құрағанын айтқанбыз. Енді солармен бірге осы 
кезеңде баға тұрақтылығын қамтамасыз етуді к%здейтін 
жұмыстар жүргізілгенін де атап %туіміз керек. Мұның 
негізгі құралы базалық м%лшерлеме болды. Уақытында 
қабылданған шаралардың арқасында инфляцияның 
оңтайлы к%рсеткішіне қол жеткізілді – экономикада 
оң баға сақталып, теңгемен к%рсетілген активтердің 
инвестициялық және жинақтық тартымдылығы 
қамтамасыз етілді. Инфляцияның қалыптасуына азық-
түлік құнының %суі үлес қосқанын айта кету керек. �ткен 
жыл тұтастай алғанда 2014 жылдан бері қарай бүкіл 
әлемде азық-түлік бағасының %суі жағынан рекордтық 
к%рсеткіш берді. С%йтіп, бұл жағдай барлық дерлік елде 
азық-түлік инфляциясының жеделдеуіне алып келді. 
Сонымен қатар, к%п жағдайда монетарлық факторларға 
және ақша-кредит саясатының %тімділігіне әсер ететін 
еліміздегі инфляцияның азық-түлікке жатпайтын б%лігі 
былтыр 2015 жылдан бері қарайғы к%рсеткіштен т%мен 
мәнде қалды, ол 5,5 пайыз шамасында. Инфляцияның 
үдеуі бүкіл Еуразиялық экономикалық одақ елдері үшін 
ортақ үдеріске айналды. Ең үлкен %сім Қырғызстанда 
байқалды – ол 3,1 пайыздан 9,7 пайызға дейін немесе 
6,6 пайыздық тармаққа жетті, ал ең азы   Қазақстанда 
– 5,4 пайыздан 7,5 пайызға дейін немесе 2,1 пайыздық 
тармақ болды. Бұл орайда еліміздегі инфляция тұтыну 
бағасының жедел %суінің к%зі болып табылатын 
экономикамыздағы құрылымдық теңгерімсіздіктердің 
әсерінен де туындағанын атап %ткен ж%н. Азық-түлік 
нарықтарындағы баяу бәсекелестік, шағын және орта 
ауыл шаруашылығы тауар %ндірушілерінің ірі сауда 
кәсіпорындарына қол жетімділігінің болмауы, тауар 
нарықтарындағы к%лік-тарату инфрақұрылымының 
т%мен деңгейі осыған алып келді. 

Енді базалық м%лшерлемеге келейік. Ашығын айту 
керек, қазіргі уақытта сыртқы  және ішкі инфляциялық 
қысым күшейіп тұр, азық-түлік бағасының одан 
әрі %су қаупі артты. Елде және әлемде коронавирус 
инфекциясының таралуына байланысты белгісіздік 
сақталып отыр. Міне, сондықтан да 9 пайыздық 
базалық м%лшерлеменің қазіргі деңгейі экономикадағы 
ақшаның құнын к%рсетеді, ол инфляцияға қарсы қазіргі 
және болашақ тәуекелдерді теңестіреді, экономиканың 
қалпына келуі мен %суінің алғышарттарын құрайды. 
Осы орайда кейбір сарапшылар тарапынан базалық 
м%лшерлемені кеміту, с%йтіп несие құнын арзандату 
ж%нінде ұсыныстар айтылып жүргеніне тоқтала кетейік. 
Ал, білікті мамандар болса қазіргі жағдайда Қазақстанда 
базалық м%лшерлемені бәсеңдету %зінің қысқа мерзімді 
әсерін ғана тигізеді, бірақ бұл қаржылық тұрақтылыққа 
қауіп т%ндіреді, деген орынды уәж айтуда. �йткені 
бұл жағдайда теңге құралдарының тартымдылығы 
кемиді, теңгеге қысым жүріп, девальвациялық күтулер 
күшейеді, депозиттерде долларлану жоғарылап, бан-
ктерде қаржыландыру қысқарады. Қаржы жүйесі үшін 
қосымша қиындықтар туындайды, бұл сайып келгенде 
экономиканы жандандырып, несиелік ресурстардың 
құнын т%мендетіп қана қоймай, керісінше, дағдарыстық 
құбылыстарды күшейтеді. Мысалға 2018-2020 жылдары 
Түркиядағы қаражат жағдайын жеңілдетуге бағытталған 
ақша-кредит саясатын алайық. Онда инфляцияның, 
валюта бағамының және қаржылық тұрақтылықтың 
айқын тәуекелдеріне қарамастан, екі жылда базалық 
м%лшерлеме 24 пайыздан 8,5 пайызға дейін т%мендетілді. 
Осыдан кейін елдегі инфляция қос таңбалы санға дейін 
к%теріліп, лира тарихи максимумға дейін арзандады. 
Депозиттердің долларлануы үдеп, елден капитал шыға 
бастады,  халықаралық агенттіктер Түркияның несиелік 
рейтингтерін т%мендетіп жіберді. Нәтижесінде елдің 
орталық банкі м%лшерлемені 17 пайызға дейін к%теруге 
мәжбүр болды. Теңгерімсіз ақша-кредит саясатының 
бұл тәжірибесінен сабақ алуымыз керек. Бүгінгі таңда 
Қазақстан экономикасындағы нақты м%лшерлеменің 
қазіргі мәні, яғни жылдық инфляция деңгейін алып 
тастағандағы номиналды базалық м%лшерлеме 1,5 
пайыз құрайды. Бұл біздің экономикамыз үшін нақты 
м%лшерлеменің тепе-теңдік деңгейінен айтарлықтай, 
3,5-3,7 пайызға  т%мен. Демек, экономикадағы нақты 
м%лшерлеме белсенділіктің қалпына келуін ынталан-
дыратындай деңгейде.

Жетпісбай 
БЕКБОЛАТҰЛЫ,

әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ

профессоры

e-mail: 
Zhetpisbay.Bekbolatuly@kaznu.kz 

Базалық мөлшерлеменің
бүгінгі бәсі хақында

 ЕҢБЕК НАРЫҒЫ

Уақытша жұмыс істемейтіндер
саны екі есе артқан

Орта және ірі кәсіпорындарда өндірістің тоқтап қалуына байланысты уақытша жұмыс істемейтін жұмыскерлердің саны (мың адам) 

_ндірістің тоқтап қалуы жұмыспен 
қамтылуды қиындата түскен: 
ірі және орта кәсіпорындардың 
тоқтап қалуға мәжбүр болуы 
себебінен уақытша жұмыс 
істемейтін қазақстандықтардың 
саны �ткен жылы бірден екі есеге 
�скен. Уақытша жұмыс істемеуге 
мәжбүрлердің жартысы еліміздің 
үш аймағында ғана: Алматы 
қаласы, сондай-ақ Маңғыстау 
және Алматы облыстарында 
қоныстанғандар екен. Бұл туралы 
Finprom.kz �з сайтында жазады.  

ИСА ҚАМБАР

2020 жылдың т%ртінші тоқ-

санында елдегі орта және ірі 

кәсіпорындарда %ндірістің тоқтап 

қалуына байланысты 7,5 мың 

адам – бұдан бір жыл бұрынғыға 

қарағанда 2 есе к%бірек – жұмыс 

істемеген. Сонымен қатар, %ткен 

жылдың екінші тоқсанымен 

салыстырғанда %ндірістегі іркі ліс 

1,5 есе қысқарса, негізгі каран-

тиндік шектеулер үлесіне ти-

ген, үшінші тоқсанда – 4,4 есе 

қысқарыпты. 

Анықтама үшін айтар болсақ, 

«карантинге дейінгі» 2019 жылдың 

т%ртінші тоқсанында 3,8 мың адам 

елімізде жұмыссыз болған (1-ин-
фографика).

    Аймақтарға б%лгенде уақытша 

барлық жұмыс істемейтіндердің 

жартысы Алматы қаласының, 

сондай-ақ Маңғыстау және Ал-

маты облыстарының орта және 

ірі кәсіпорындарында жұмыста 

болғандар екен. Нақ осы жерлер-

де, кәсіпорындарының тоқтап 

қалуы салдарынан, жұмыс істеме-

ген қызметкерлер санының не-

ғұр лым к%бірек %сімі тіркелген. 

Мәселен, Алматыда соңғы жылда 

к%рсеткіш 7,6 есе артса, яғни, 1,8 

мың адамға дейін, Маңғыстау об-

лысында – 5 есеге, 1,2 мың адамға, 

Алматы облысында – 4,4 есе, 813 

адамға дейін артқан. 

Уақытша жұмыс істемей-

тіндердің барлық аймақтардағы 

%сіміне қарамастан, кейбір об-

лыстар мұндай жағдайдан аман 

қалған.  Мысалы,  Солтүст ік 

Қазақстан облысында к%рсеткіш-

тің 62,6%-ға, 174 адамға дейін 

т%мендегені, Түркістан облысын-

да – 19%-ға, 459 адамға дейін, 

1-инфографика 

2-инфографика 

3-инфографика 

 СЫРТҘЫ ФАКТОР

12-19 ақпан аралығындағы жекелеген дамушы 
елдердің валюталары бойынша шолу*
Сауда-саттықтың қорытындысы 
бойынша 19 ақпанда теңгенің 
нарықтық бағамы апта ішінде 
0,2%-ға (418,86-дан) нығайып, бір 
АҚШ доллары үшін 417,97 теңге 
деңгейінде қалыптасты.

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

2021 жылғы 12-19 ақпан аралығын-

дағы кезеңде дамушы елдер валю-

таларының серпіні әртүрлі бағытта 

болды. ФРЖ ашық нарық комитетінің 

мүшелері қаңтар айындағы отырыс-

тың қорытындысы бойынша обли-

гацияларды сатып алуды қысқарту 

ш а р т т а р ы  о р ы н д а л м а с  б ұ р ы н 

уақыттың қажеттілігі туралы айт-

ты. Қаңтарда АҚШ-тағы б%лшек 

сауда, %ндірістік белсенділік және 

%ндірушілердің бағалары тура-

лы мәліметтер сарапшылардың 

күткенінен асып түсті. АҚШ Қаржы 

министрі жұмыссыздықтың жоғары 

деңгейіне байланысты фискалдық 

және монетарлық ынталандыру 

қажеттілігін атап %тті. Ынталанды-

ру шараларының топтамасын тез 

қабылдау бойынша күтулер аясында 

АҚШ МБҚ кірістілігі алғаш рет 2020 

жылғы ақпандағы деңгейден асты.

Дамушы елдер валюталарының** 

АҚШ долларына қатысты бағамда-

рының серпіні т%мендегідей қалып-

тасты:

жеделдеуін күту кезінде ОБ-ның 

негізгі м%лшерлемені қатарынан 

екінші рет 17% деңгейінде сақтау 

ж%ніндегі шешімі аясында 0,9%-ға 

(7,03-тен 6,97-ге дейін) нығайды;

4% таргетке жақындауы туралы де-

рек тердің шығуы (қаңтарда 4,06% 

ж/ж құрады) және желтоқсанда 

%неркәсіптік %ндірістің (қарашада 

құлдырағаннан кейін) 1%-ға %суі ая-

сында 0,2%-ға (72,76-дан 72,65-ке 

дейін) нығайды;

бағамының жаһандық нығаюы және 

АҚШ МБҚ кірістілігінің %суі аясын-

да 0,2%-ға (5,38-ден 5,39-ға дейін) 

әлсіреді;

тілігінің %суіне байланысты ФҚО 

тар тымдылығының т%мендеуі аясын-

да 0,6%-ға (73,64-тен 74,05-ке дейін) 

әлсіреді;

базалық м%лшерлемені 3,5%-ға 

дейін (-0,25 п.т.) т%мендету туралы 

шешімінің аясында 0,7%-ға (13 973-

тен 14 065-ке дейін) әлсіреді. ОБ ай-

ырбастау бағамын тұрақтандыру үшін 

валюталық интервенция жүргізді;

қа зы нашылық облигациялары кіріс-

тілігінің %суіне байланысты капитал-

дың әкетілуі аясында 1%-ға (14,55-тен 

14,69-ға дейін) әлсіреді;

-

ры бағамының жаһандық нығаюы, 

сондай-ақ АҚШ-тың к%ршілес Техас 

штатындағы энергетикалық дағдарыс 

салдарынан елде электр энергия-

сын %ндірудегі проблемалар аясын-

да 2,4%-ға (19,95-тен 20,43-ке дейін) 

әлсіреді.

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

** АҚШ долларына қарағанда к�-
лемі жағынан неғұрлым к�п сатыла-
тын дамушы елдердің валюталары.

Шығыс Қазақстан облысында 

– 6,4%-ға, 393 адамға дейін т%мен-

депті (2-инфографика).

Салаларға б%ліп қарастыр-

ғанда, уақытша жұмыс істемеген 

қызметкерлердің жартысы %нер-

кәсіптік секторға қатысты қызмет-

керлер: 3,7 мың адам, бір жыл 

бұрынғыға қарағанда – 33,1%-ға 

қатысты адамдар. Қызметкерлердің 

тағы 22,9%-ы к%лік пен қоймалау 

саласындағылар: 1,7 мың адам 

– бір жыл бұрынғыға қарағанда, 

бірден 49,2 есе к%бірек. Құрылыс 

саласы да зардап шеккен: 643 адам, 

бір жылда минус 20,8% (3-инфо-
графика).

 I тоқсан       II  тоқсан             III тоқсан                 IV тоқсан

ҚР СЖжРА Ұлттық статистика бюросының мәліметтері негізінде 

ҚР СЖжРА Ұлттық статистика бюросының мәліметтері негізінде 

ҚР СЖжРА Ұлттық статистика бюросының мәліметтері негізінде 

Орта және ірі кәсіпорындарда өндірістің тоқтап қалуына байланысты уақытша 
жұмыс істемейтін жұмыскерлердің саны. 2020 ж., төртінші тоқсан (адамдар) 

Орта және ірі кәсіпорындарда өндірістің тоқтап қалуына байланысты уақытша жұмыс істемейтін жұмыскерлердің саны. 
2020 ж., төртінші тоқсан (адамдар) 

Өнеркәсіп 
Көлік және қоймалау 
Құрылыс 
Кәсіби, ғылыми және 
техникалық қызметтер 
Басқалары

Қазақстан 

Нұр-Сұлтан 

БҚО 

Атырау 

Маңғыстау 

Ақтөбе 

Қостанай Ақмола 

СҚО

ШҚО 

Алматы обл 

Алматы 

Павлодар 

Қызылорда 

Түркістан 

Жамбыл 

Қарағанды 

Шымкент 
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 	ЛЕУМЕТ

ЖАЙЫЛЫМДЫҚ ЖЕРЛЕР 
ҚАЙТАРЫЛАДЫ

Түркістан облысында жайылымдық жерлерді 
қайтару жобасы қолға алынды.

�ңір басшысы �мірзақ Ш%кеевтің  т%р-

ағалығымен %ткен лездемелік мәжілісте жер 

қатынастары бас қармасының басшысы Са-

мат Рамазанов облыс әкімінің тапсырмасымен 

дайындалған аталмыш жоба туралы баяндады. 

Қазіргі таңда жайылым тапшы болған 152 елді мекен 

маңындағы халықтың мұқтажына алынатын уча-

скелер анықталған. Бекітілген іс-жоспарға сәйкес, 

биыл бірінші жартыжылдықта 66,4 мың га, екінші 

жартыжылдықта 63,2 мың га, жалпы 130 мың гектарға 

жуық жайылымдық жерді халықтың мұқтажына 

алу к%зделіп отыр. Қазір алынатын жер телімдері 

нақтыланып жатыр. Нәтижесінде жылдың соңына 

дейін халық пайдаланатын жайылым жерлердің 

к%лемі 742 мың га немесе 21%-ға артады. 

Ж а л п ы  о б л ы с т а  3  м л н  2 0 0  м ы ң  г е к т а р 

жайылымдық жер бар. Жайылымдар елді мекендер 

шегіне енгізу жолымен ауыл округтері әкімдерінің 

тікелей жауапкершілігіне беріледі. Тұрғындардың 

басқа да мұқтаждығына қажет болған жерді алу 

үшін жергілікті қоғамдық бақылау ұйымдарының 

келісімі қажет. Бұл бағыттағы жұмыстар халықты 

жайылымдық жермен толық қамтылғанша тұрақты 

бақылауда болады. 

Сонымен қатар жиында Түркістан қаласы аума-

ғын к%галдандыру, к%ктемгі су тасқынының алдын 

алу жұмыстарының барысы туралы баяндалды. 

Апаттың алдын алу мақсатында 71 шақырымнан 

астам қорғаныс дамбалары мен %зендер жағалауы 

бекітіліп, Ақсүмбе, Бақырлы, Ащы су қоймалары 

күрделі ж%ндеуден %ткен. Сырдария %зені бойындағы 

22 елді мекенді қаматамасыз етіп отырған «Үлкен су» 

дабыл беру жүйесі жаңартылған. «2021-2023 жылдарға 

арналған су тасқынына қарсы іс-шаралар кешені» 

жол картасында қарастырылған жұмыстардың 

уақтылы аяқталуы бақылауда болады. 

  QOLDAU: АГРОКЕШЕН  

ОНЛАЙН-САҚТАНДЫРУ 
ЖАҚСЫ НӘТИЖЕ КӨРСЕТТІ 

Фермерлер егіс алқаптарын құрғақшылықтан сақ-
тандыра алады. 

Сақтандыру құнының жартысын мемлекет 

т%лейді. Ауыл шаруашылығы министрлігінің 

ақпаратына сәйкес, %ткен жылы басталған онлайн-

сақтандыру жақсы нәтиже к%рсетті: фермерлер-

ге 535 млн теңгенің сақтандыру т%лемі берілді. 

Осы ретте сақтандыру жағдайы туындағанын ко-

миссия мүшелері емес, спутниктік мәліметтерге 

негізделген ақпараттық жүйе анықтаған. Бұл 

сақтандыру т%лемі тетігінің объективтілігі мен 

ашықтығын қамтамасыз етті. «Биыл агросақтандыру 

шығындарын субсидиялауға 3,3 млрд теңге б%лу 

жоспарланып отыр. Агросақтандыру саласындағы 

оператор – «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ-ның еншілес компа-

ниясы Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры. 

Мемлекет оператор арқылы ауыл шаруашылығы тау-

арын %ндірушілерге сақтандыру сыйақысын т%леуге 

арналған шығындардың бір б%лігін %тейді. Барлық 

сақтандыру үдерісі «Agroinsurance» сервистік жүйесі 

орналасқан Qoldau.kz платформасында іске асыры-

лады», делінген ведомство хабарламасында.

Сақтандыруға дәнді дақылдар (бидай, арпа, 

жүгері, сұлы) және майлы дақылдар егістігі (күнбағыс, 

рапс, зығыр) жатады. Егіс алқаптарын Ақмола, 

Ақт%бе, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, 

Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан 

облыстарының шаруалары сақтандыра алады. 

Барлық үдеріс автоматтандырылған және сақтандыру 

шартына сәйкес сақтандыру жағдайы тіркелген 

сәттен бастап 15 жұмыс күн ішінде т%лем жасалады.

  ОТАНДЫҚ �НІМ 

ДӘРІ-ДӘРМЕК ЭКСПОРТЫ АРТТЫ

Елімізде шығарылатын дәрілік препараттар экс-
порты артты.

Коронавирус кең таралған былтырғы жылы ішкі 

нарықты фармацевтикалық %німдермен қамтамасыз 

ету %зекті мәселенің бірі болды. Осыны ескере отырып 

отандық %ндірушілер 2020 жылдың қорытындысы 

бойынша саладағы %ндіріс к%лемін 47%-ға %сірген, 

деп хабарлайды Үкіметтің баспас%з қызметі. 

«Бұған отандық кәсіпорындарда шығарылатын 

%нім к%лемінің ұлғаюы себеп болды. Бұдан басқа 

к%рсеткіштердің %суіне «СҚ-Фармация» бірыңғай 

дистрибьюторы арқылы тегін медициналық к%мектің 

кепілдік берілген к%лемі шеңберінде дәрілік заттарды 

к%птеп жеткізу, дәрілік заттар мен медициналық 

бұйымдарға халықтың жоғары сұранысына байла-

нысты б%лшек саудада сатылымның ұлғаюы себепші 

болған», делінген хабарламада.

Мәселен, «Химфарм» АҚ шығаратын %нім 

к%лемі 2 есеге артқан. Сонымен қатар соңғы 2 

жылда компания экспорт к%лемін 2,5 есе арттыр-

ды. Кәсіпорынның дәрілік препараттары Орталық 

Азия және ЕАЭО нарықтарында кеңінен сұранысқа 

ие. Сондай-ақ химфарм %німдері Қырғызстан, 

Тәжікстан, Түрікменстан, Моңғолия және Ресей 

елдеріне экспортталады. Сондай-ақ �збекстан, 

Еуропалық Одақ нарығына шығу жоспарланып отыр. 

Осылайша, 2023 жылға қарай экспорт к%лемін 16 

млрд теңгеге дейін ұлғайту к%зделген. Қазіргі таңда 

кәсіпорын қоржынында 11 %ндірістік желіде 9 түрлі 

формадағы 120-дан астам дәрі-дәрмек атауы бар.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 ҘАЙЫРЫМДЫЛЫҘ

«Вираж» холдингінің бас директоры 
Владимир Котельников Талғар ауданы 
Қызылқайрат ауылында 2,5 гектар 
жерге спорт кешенін салуды жоспар-
лап отырғанын айтып, жалпы алаңы 1 
мың шаршы метрлік екі қабатты спорт 
нысанының эскиздік жобасын к�рсетті. 
Онда күрес залы, волейбол, баскетбол, 
футбол алаңдары қарастырылған. 

НҰРЛАН ҚҰМАР

Жобаға шамамен 450 мың доллар 

инвестиция салынады. В.Котель-

н и к о в т ы ң  а й т у ы н ш а ,  қ ұ р ы  л ы с 

жұмыстарына 1-1,5 жылдай уақыт 

кетеді. Кәсіпкер ғимарат салынып 

біткеннен кейін оны күтіп ұстау, 

нысанда жұмыс істейтін жаттық-

тырушылық құрамды қалыптастыру, 

халықты спортпен айналысуға тарту 

ісін жандандыру үшін нысанды мем-

лекет меншігіне бермек. 	кімдік тара-

пынан спорт кешені мен негізгі трас-

саны жалғайтын 200 метрлік жолды ас-

фальттау мен жарық шам дарын орнату 

жоспарға енгізілсе деген ұсынысын 

айтты.

Осы және %зге де ұсыныстарымен, 

бірнеше инвестициялық жобалары-

мен келген кәсіпкерлерді облыс әкімі 

Амандық Баталов қабылдады. 

Кәсіпкерлерді Азия құрлығындағы 

Күрес федерациясының президенті, 

Грек-рим және еркін күрес, әйел-

дер күресі федерациясының вице-

пре зиденті,  Бүкіләлемдік Күрес 

федерациясының вице-президенті, 

«СемАз» АҚ акционері Дәулет Тұр-

лых анов бастап келді. 

А л м а т ы  о б л ы с ы н ы ң  ә к і м і 

Амандық Баталов %з кезегінде спорт 

кешенінің құрылысын бастауға 

қажетті техникалық шарттар, рұқсат 

қағаздарының кедергісіз берілетінін 

жеткізді. Жалпы облыста 11 спорт 

кешені салынғанын тілге тиек етіп, 

мұндай нысандардың жас ұрпақты 

спорт арқылы тәрбиелеуге тигізетін 

ықпалы зор екенін атап %тті. 

Сонымен қатар В.Котельников 

компаниясының Қазақстанның 

авток%лік нарығындағы к%шбасшы-

лардың бірі екенін айтты. Холдинг 

шетелерден к%лік құралдары мен 

арнайы техникаларды жеткізумен 

қатар Семей және К%кшетау қала-

ларындағы  «СемАз» и Daewoo 

Bus зауыттарында %з %ндірістерін 

іске қосқан. Компания басшы-

сы автобустарының, ауыл шаруа-

шылығы, коммуналдық, жол және 

құрылыс техникаларының, УАЗ 

жедел жәрдем к%ліктерінің және 

басқа да к%лік құралдарының ката-

логын к%рсетті. «Еліміздегі ірі қала-

ларда техникалық қызмет к%рсету 

орталықтарымыз жұмыс істейді. 

Бізге жер б%ліп берсе,Талдықорған 

қаласынан да осындай орталық 

ашсақ дейміз. Инвестиция к%лемі 

900 млн. теңгеден басталады. 50-

70 адамға жұмыс орны ашылады. 

Басты мақсатымыз – техникалық, 

кепілдік қызмет к%рсету үшін ша-

руаларды Алматыға сабылдырмай, 

осы жерден қызмет к%рсету», – деді 

В.Котельников.

Таяуда Талдықорған қаласының 

автопарктері жаңартылғанын, сол 

сияқты аудан-қалалардың комму-

налдық шаруашылыққа қажетті техни-

каларының да қатары толығады. Сол 

сияқты қант қызылшасын, жүгері 

%сіруді жандандыру бары сында да 

бірқатар жаңа ауыл шаруа  шылығы тех-

никалары сатып алынған. Сондықтан 

алдағы уақытта «Вираж» холдингі 

ұсынып отырған к%лік құралдарын 

да қарастыруға болатынын облыс 

басшысы А.Баталов жеткізді. Сол 

сияқты техникалық қызмет к%рсету 

орталығының жобасы да қолдауға 

лайық жоба екенін айтты.

Кездесуде «Техноград» ЖШС бас 

директоры Балалдин Ушуров та с%з 

алып, ол Талғар ауданы аумағында 

жүзеге асыруға ниетті инвестициялық 

жобаларын таныстырды. Олар  –  

тұрмыстық техника мен жиһаз сататын 

арнайы сауда үйі мен жол бойында 

қызмет к%рсететін орын. Біріншісіне 

250 млн. теңге, екіншісі 650 млн. теңге 

к%лемінде инвестиция салынбақ. Об-

лыс басшысы жобаны қолдайтынын, 

дегенмен оны іске асыру барысында 

жол бойындағы бір де бір ағашқа зиян 

келтірмеуі керектігін ескертті және 

оны қадағалауды аудан әкімдігіне 

тапсырды.

Өз қаржысына спорт 
кешенін салып бермек 

Табиғат тазалығы – халық саулығы 
 ТАЛБЕСІК

Қазақстанда 2019  жылмен 
салыстырғанда орманмен қамтылған 
алқап 188 мың гектарға ұлғайды. 
Осыған байланысты орман 
шаруашылығын, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтарды дамытуға және 
биоәртүрлілікті сақтауға бағытталған 
«Жасыл Қазақстан» ұлттық жобасын 
әзірлеу жоспарда бар.

САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН

Бұл ж%нінде ҚР Экология, геология 

және табиғи ресурстар министрлігінің 

кеңейтілген алқа отырысында вице-

министр Ерлан Нысанбаев орман 

шаруашылығы саласындағы 2020 

жылғы жұмыс қорытындылары туралы 

баяндамасында айтылды. 

«Мемлекет басшысының ор-

ман қорында 5 жыл ішінде 2 млрд. 

ағаш отырғызу ж%ніндегі тапсыр-

масын орындау аясында облыс 

әкімдіктерімен бірлесіп %ңірлер бой-

ынша Ормандарды молықтыру мен 

орман %сіру ж%ніндегі кешенді жо-

спарлар әзірленіп, бекітілді. Орман  

ағаштарын отырғызудың ең к%п к%лемі 

Түркістан, Қызылорда және Жамбыл 

облыстарында, сондай-ақ Семей мен 

Ертіс орманы орман резерваттарының 

аумағында болжанып отыр», – деді %з 

с%зінде вице-министр.

Ол министрліктің орман шаруа-

шылығы және жануарлар дүниесі 

комитетінің табиғатты қорғау мекеме-

лерінің және облыс әкімдік терінің ор-

манды қорғау мекемелерінің күшімен 

5 жыл ішінде 843 мың гектар алаңда 

1,7 млрд. ағаш отырғызылатынын атап 

%тті. К%рсетілген шаралар 2030 жылға 

қарай елдің ормандылығын 5%-ға 

дейін жеткізуге мүмкіндік береді.

«Мемлекеттік орман қоры аума-

ғында орман %рттерінің 701 жағдайы 

тіркелді, олардың ауданы 41,8 мың 

гектар құрады, республика бойынша 

жалпы залал –  2,1 млрд.теңге», – деп 

мәлімдеді Ерлан Нысанбаев.

Орман %рттерінің ең к%п ауданда-

ры Жамбыл, Шығыс Қазақстан, Батыс 

Қазақстан, Павлодар және Түркістан 

облыстарында, сондай-ақ «Семей 

орманы» резерватының аумағында 

тіркелген.

Вице-министр %ткен жылы заңсыз 

ағаш кесу саны 25%-ға т%мендегенін, 

алайда заңсыз кесілген ағаш к%лемінің 

%суі тіркелгенін хабарлады.

«Ағаштарды заңсыз кесу, жою 

және бүлдіру жауапкершілігін арттыру 

мақсатында қолданыстағы заңнамаға 

айыппұлдарды ұлғайту және бұзу-

шыларға санкцияларды қатаң дату б%-

лігінде %згерістер мен тол ықтырулар 

енгізілді», – деді минис трдің орын-

басары.

2020 жылдың қорытындыларының 

қатарында «�сімдіктер әлемі тура-

лы» заң жобасын әзірлеу де бар. Со-

нымен қатар, вице-министр ұлттық 

саябақтарды экологиялық туризмді 

дамытуға к%п к%ңіл б%лінгенін атап 

%тті.

«Алматы тобындағы Іле – Алатау, 

К%лсай к%лдері, Шарын, Алтын-

емел сияқты т%рт мемлекеттік ұлттық 

табиғи саябақтардың тұжырымдамасы 

қабылданды. Осы ұлттық саябақ  тар-

дың жанынан Қоғамдық кеңестер 

құрылды. 2020 жылы Іле-Алатау 

ұлттық саябақтардың жобасын жүзеге 

асы руға 900 млн. теңге инвестиция-

ланды», – деді Ерлан Нысанбаев.

Осы жұмыстар шеңберінде 2025 

жылға қарай ұлттық саябақтардың 

Алматы тобына жеке инвестициялар-

дың к%лемі 31 млрд.теңгені құрайды, 

ұлттық саябақтардың рекреациялық 

жүктеме нормаларын ескере отырып, 

туристер 2 млн. адамнан асады деп 

күтілуде.

Сонымен қатар ол басқосу ба-

рысында былтырғы жылдың жұмыс 

қорытындылары мен жануарлар дү-

ниесін қорғау саласындағы ағым дағы 

жылға арналған жоспарлар туралы 

хабардар етті. Оның айтуынша, Ор-

ман шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі комитетінің инспекторла-

ры %ткен жылы киіктерге қатысты 

браконьерліктің 85 фактісін тіркеді, 

727 киік ұшасы мен 9743 мүйізі тәр-

кіленді. 71 браконьер қылмыстық 

жа уапкершілікке тартылды, жалпы 

шығын 2,4 млрд.теңгені құрады.

«2020 жылы ІІМ және ҰҚК бірлесіп 

«Киік» табиғатты қорғау акциясын 

іске қосты, оның аясында алдын алу 

іс-шаралары жандандырылды, киіктер 

мен басқа да жабайы жануарлардың 

браконьерлігіне мамандандырылған 

бірқатар қылмыстық топтардың жол-

дары кесілді», – деді вице-министр.

Бұдан басқа, Қазақстанның бар-

лық аумағында киіктерді, олар дың 

б%ліктері мен дериваттарын пай-

далануға тыйым салу 2023 жылға дейін 

ұзартылды, ПҰА, бейнетіркегіштер, 

бейнежетондарды қолдана отырып, 

«Smart патрульдеу» пилоттық жо-

басы іске қосылды. Инспекторлық 

құрам ІІМ оқу орталықтары базасында 

біліктілікті арттырудан %тті.

Е.Нысанбаев 2021 жылға арналған 

басымдылық міндеттерінің қатарында 

Қ а з а қ   с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 

«Жануар  ларға жауапкершілікпен 

қ а р а у  т у р а л ы »  з а ң  ж о б а с ы н ы ң 

қабылда нуын, сондай-ақ жануар-

лар дүниесін сақтау және аңшылық 

шаруашы лық  тарын дамыту ж%ніндегі 

2030 жылға дейінгі мастер-жоспардың 

бекітілуін атады.

Шара аясында вице-министр 

Серік Қожаниязов 2020 жылдың 

қоры тындылары мен су ресурстары 

сала сындағы биылғы жылға арнал ған 

жоспарларды жариялады. Оның айту-

ынша, жыл бойы шектес елдермен су 

мәселелері ж%ніндегі бірлескен комис-

сиялардың отырыстары %ткізілді.

Мәселен, суармалы судың тап-

шылығын шешу мақсатында қырғыз 

тарапымен келісс%здер барысында 

электр энергиясымен тауар алмасу 

бойынша келісімдерге қол жеткізілді. 

Нәтижесінде Тоқтоғұл су қоймасынан 

330 млн. текше метр к%лемінде суар-

малы суды қосымша ағызу қамтамасыз 

етілді. Сондай-ақ ұқсас сызба бой-

ынша Тәжікстан аумағынан Бахри 

Точик су қоймасы нан 300 млн. текше 

метр к%лемінде қосымша су ағызу 

қамтамасыз етілді.

«Сырдария %зенінің бассейні бой-

ынша ынтымақтастық мәселелерінде 

�збекстан Республикасымен әріп-

тестік маңызды р%л атқарады. �ткен 

жылы елдер арасындағы су қаты-

настарының барлық бағыттары бой-

ынша ынтымақтастықты тереңдету 

ж%ніндегі жұмыс тобының 11 оты-

рысы %ткізілді, оның шеңберінде 

жоспарланған мәселелерден басқа 

Сардоба су қоймасы б%гетінің бұзы-

луына байланысты мәселелер қарал-

ды», –  деп атап %тті С.Қожа ния зов.

Ресей Федерациясымен ынтымақ-

тастық шеңберінде 2020 жылғы қа-

занда Жайық және Ертіс %зендерінің 

бассейндерінде ынтымақтастық және 

зерттеулер жүргізу ж%ніндегі Жол кар-

тасына қол қойылды. «Нәтижесінде 

тараптар трансшекаралық %зендердің 

гидрологиялық ағынын, бірінші ке-

зекте Жайық %зені бассейнін жақсарту 

бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар 

әзірлейтін болады», – деп атап %тті 

Серік Қожаниязов.
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Ибрагим БЕКМАХАНҰЛЫНЫҢ

қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына қайғысына ортақтасып 

к%ңіл айтады.

 БАЛА – БАУЫР ЕТІҢ

мен «Жас%спірімдер үйлері 

туралы» заңның қабылдануы 

Қазақстанның қоғамдық %мірі-

нің тарихындағы және Сара 

Алпыс қызының тағдырындағы 

шешуші сәт болды, ол заң арқылы  

балалар проблемаларын шешу 

және балалық шақты әлеумет тік 

қолдауда мемлекеттің жауапкер-

шілігі ресми түрде бекітілді. 

«SOS Қазақстанның балалар 

ауылы» корпоративтік қоры-

ның ұлттық директоры Гүлжан 

Асанова балалардың, әсіресе же-

тім бала лар дың проблемаларын 

шешуге Сара Назарбаеваның 

қосқан үлесі туралы %з пікірімен 

б%ліст і .  «Сара Алпысқызы 

SOS балалар ауылдарын үнемі 

қолдап жүреді ,  сыйлықтар 

жіберіп, балалармен тілдеседі. 

�ткен жылы карантин кезінде 

Сара Алпысқызы балалар-

дың қажеттіліктеріне бірінші 

болып к%мек қолын созды», 

– деді Г.Асанова. Спикердің 

айтуынша, Сара Назарбаеваның 

қолдауының арқасында балалар 

а у ы л д а р ы н д а  б а л а л а р  м е н 

қызметкерлердің денсаулығы 

мен қауіпсіздігіне қамқорлық 

жасау үшін дәрі-дәрмектер, 

дезинфекция және қорғаныш 

құралдары жеткілікті болған. 

Оқушылар мен студенттер 

қашықтықтан оқу режиміне оңай 

к%шті, себебі әрбір отбасылық 

үйде ыңғайлы оқу үшін қосымша 

Қазақстанның Бала құқықтары 
туралы конвенцияны қысқа 
мерзімде ратификациялау фактісі 
елдің Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Жарғысында жарияланған 
қағидаттарды ұстануға 
ұмтылатынын білдіреді.

НҰРЛАН ҚҰМАР

ЮНИСЕФ-тің еліміздегі 

жұмысының перспективалық 

бағыт тарын қарастыра отырып, 

Артур ван Дизен: «Біз Қазақстан-

ның мүмкіндігі шектеулі бала-

ларға қоғамның толыққанды 

мүшесі болуға және %з әлеуетін 

іске асыруға мүмкіндік беретін 

дамыған инклюзивті қоғамы бар 

елге айналуын армандаймыз», – 

деп атап %ткен болатын. 

Еліміздегі бала құқығының 

мәселесі ж%нінде Нұрсұлтан 

Назарбаев Қорының жанында-

ғы 	лемдік экономика және 

саясат  институты (	ЭСИ) 

алаңында Сара Алпысқызының 

қайырымдылық және педа-

гогика саласындағы қоғам-

д ы қ  б а с т а м а л а р ы н  т а л қ ы -

лауға арналған онлайн-конфе-

ренциясында талқыланған бола-

тын. Шара барысында бала-

ларға қатысты зорлық-зомбы-

лыққа қарсы іс-қимыл тетік-

терін жетілдіруді жалғастыру 

қажет тілігіне аса назар аударды.

А л м а т ы  қ а л а с ы н д а ғ ы 

	ЭСИ кеңсесінің басшысы 

Лидия Пархомчик іс-шараның 

жүргізіп отырды. Ол %зінің 

кіріспе с%зінде Сара Назарбаева-

н ы ң  п е д а г о г и к а л ы қ  ж ә н е 

г у м а н и т а р л ы қ  м ұ р а с ы н ы ң 

м а ң ы з д ы л ы ғ ы н ,  с о н д а й -

ақ пандемиялық шынайы-

лық жағдайында жас ұрпақтың 

мүдделерін қамтамасыз ету 

ж ә н е  о н ы ң  а д а м г е р ш і л і к -

рухани тәрбиесі мәселелерінің 

ерекше %зектілігін атап %тті. 

Онлайн-конференцияны ашқан 

қоғам қайраткері, Қазақстан 

Республикасындағы Бала құқық-

тары ж%ніндегі уәкіл (2016-

2018), Қазақстан Республикасы 

Пар ламенті Мәжілісінің IV 

және VI шақырылымдарының 

д е п у т а т ы  З а ғ и п а  Б а л и е в а , 

С.Назарбаеваның жобалары 

қайырымдылық пен педагогика 

саласында эта лонға айналғанын 

тілге тиек етті. Атап айтқанда, 

З . Б а л и е в а  к о н ф е  р е н ц и я ғ а 

қатысушылардың назарын 

Қазақстан аумағындағы SOS 

б а л а л а р  а у ы л д а р ы  ж о б а -

сын масштабтау қажеттілігіне 

аударды: «Бүгінгі таңда SOS 

балалар ауылдары 4 %ңірде 

жұмыс істейді. Оның үстіне, 

біз мекеме тәжірибесін балалар 

үйле рін трансформациялау үшін 

де пайдалануымыз керек. 	р 

балаға отбасы керек, ал жобада 

қолданылатын тәсілдер қолдау 

тауып, құпталуы керек».

П і к і р т а л а с т ы  « Б % б е к » 

ҰҒПББСО РМҚК бас директоры 

Елена Сакенова жалғастырды, 

ол Сара Назарбаеваның қайы-

рым дылық мұрасына және 

оның педагогика саласына 

қосқан үлесін бағалады. «Б%бек» 

балалар қоры Президентінің 

әлеумет  т ік-педагогикалық 

қызметінің кең ауқымына жүріп 

%ткен  жолының шыңынан 

қарасақ, қоғамның салауатты 

жарқын күштерін жұмылдыра 

б і л г е н  ж ә н е  ә р қ а й с ы с ы  

сүйіспеншіл әрі жанашыр қуат 

қайнарынан бастау алатын 

ізгілікті де жасампаз істердің 

ү з д і к с і з  ж а л ғ а с ы н  т а б у ы 

рухымызды асқақтатады», – 

деп лебіз білдірді Е.Сакенова. 

Сара Назарбаеваның тұлғалық 

феноменін сипаттай отырып, 

спикер оның қоғамдық баста-

маларының негізгі  сәттерін 

атап %тті.  Оның пікірінше, 

«Отбасылық балалар үйлері» 

ноутбуктер, мониторлар және 

басқа да жабдықтар орнатылған 

болатын.

Д%ңгелек үстел соңында 

ЮНИСЕФ-тің Қазақстандағы 

%кілі Артур ван Дизен балалар-

дың құқықтарын қорғау мәселе-

лерінде республиканың елеулі 

ілгерілегенін атап %тті және Сара 

Назарбаеваның %зінің барлық 

қайы рымдылық қызметін – 

әрбір баланың отбасында тұруға 

құқығы бар деген қағидатқа 

н е г і з д е г е н  к ү ш - ж і г е р і н е 

ризашылығын біл дірді.

Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в 

Қорының жанындағы 	лем-

дік экономика және саясат 

и н с т и т у т ы  ( 	 Э С И )  2 0 0 3 

жылы құрылды. Оның қызметі 

әлемдік экономика, халық-

аралық қатынастар, геосаясат 

мәселелері,  Қазақ стандағы 

әлеуметтік-саяси және әлеу-

меттік-экономикалық про-

цестер аясында ғылыми зерт-

теу лер жүргізумен, сондай-

ақ ҚР Тұңғыш Президентінің 

саяси мұрасын зерделеумен 

байланысты.

	ЭСИ %з қызметінде зерт-

теу лердің тәуелсіз сипатын 

қоғамдық пікірталасқа белсенді 

қ а т ы с у  ж ә н е  т а л д а у  м е н 

болжау саласында мемлекетті 

сараптамалық сүйемел деуге 

жүйелі түрде атсалысу арқы лы 

үйлестіреді.

 СЕРПІН

Болашақ 
чемпиондарға тарту
Биылғы жылы Алматы қаласында 
10 спорт кешені салынып, 52 орта 
мектептің стадиондарын жаңарту 
жоспарда бар.

АЙЖАН ЖАСБАТЫРҚЫЗЫ

Б ұ л  т у р а л ы  қ а л а  ә к і м і 

Бақытжан Сағынтаевтың халық-

қа есеп беру кездесуінде мәлімде-

ген еді. «Біз қазір кешенді бағ-

дар лама жасадық, яғни бұл – 

спорт кешендерін салу. Биылдың 

%зінде бюджеттің есебінен алты 

спорт кешені салынады. Бұдан 

б%лек жеке кәсіпкерлер де 

кешен соғып жатыр. Екіншіден, 

ашық алаңдар жасалынуда. Біз 

осы ашық алаңда балаларды 

спортпен шұғылдандыру үшін 

тәжірибелі жаттықтырушыларды 

шақырып жатырмыз», – деді 

қала басшысы. 

Жалпы биыл 10 спорт ны-

санының құрылысы жоспар-

лануда, оның алтауы жергілікті 

бюджет есебінен. Бұл 5 дене 

шы нықтыру-сауықтыру кеше-

нінің құрылысы, оның ішінде 

қала шетінде Жетісу ауданы-

ның «Айнабұлақ-2» шағын 

ауда нында, Медеу ауданының 

«Алатау» шағын ауданында, 

Түрксіб ауданындағы «Жас 

Қанат», Жетісу ауданында ғы 

«Кемел» және «Құлагер» ша-

ғын аудандарында орналаспақ. 

Сондай-ақ, Алатау ауданында 

жабық және ашық корттары 

б а р  т е н н и с  о р т а л ы ғ ы н ы ң 

қ ұ р ы л ы с ы  ж о с п а р л а н ғ а н . 

Құрылыс жұмыс тары басталды, 

үстіміздегі жылы аяқталады деп 

күтілуде.

Балаларды тегін спорт сек-

ц и я л а р ы м е н  қ а м т у д ы  а р т -

тыру үшін мектеп спорты феде-

рациясымен бірлесіп қала мек-

тептерінде спорт клубтарын 

ашу жұмыстары жүргізілуде. 

«Сұңқар» халықаралық шаң-

ғ ы  т р а м п л и н і  к е ш е н і н і ң 

2 - ш і  к е з е к т е г і  қ ұ р ы л ы с -

монтаждау және «Жаңа Ал-

маты» бағдарламасына сәйкес 

спорт секцияларын кеңейту 

жұмыстары жүргізілуде, оның 

басымдықтары Наурызбай, 

Алатау, Түрксіб және Жетісу 

аудандарының тұрғындары үшін 

спорттың қолжетімділігі болып 

табылады.

Қор көмек қолын созып отыр

 ДҮБІРЛІ ДОДА

Нағыз талант 
тасада қалмайды

Ауылдық жерлерден жиналған 
талантты балалардың жас 
алмасу кезеңінде қиындыққа 
душар болатыны бар. Осы 
кезде шынайы спортшының 
бағыты қалыптасады. Қаншама 
қиындықтарға шыдай алатын 
дара спортшы �зін әлемдік 
аренада к�рсетіп үлгерері анық. 

САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН

Жеңіл атлетика «Спорт 

падишасы» деп тегіннен-тегін 

айтылмаса керек. Бұл спорт 

түрін жақсы меңгерген адам 

басқа да сайыста %з қабілетін 

к%рсете алатыны дәлелденген.  

Бір  қуанарлығы,  елімізде 

	мин Тұяқов пен Ғұсман 

Қосанов сынды аты аңызға 

айналған спортшылардың 

ізін жалғастырып келе жатқан 

жастардың қарасы к%бейіп 

келеді.

Елордадағы жаңа жеңіл 

а т л е т и к а л ы қ  « Q a z a q s t a n » 

кешенінде  жас%спір імдер 

арасында биылғы жылдың 

алғашқы ірі жарысы %тті. Екі 

күнге созылған біріншілікке 

Ақмола, Солтүстік Қазақстан, 

Қ о с т а н а й  о б л ы с т а р ы н а н , 

сондай-ақ Қарағанды, Нұр-

Сұлтан қаласынан 175 спортшы 

қатысты. 2004-2005 және 2006-

2007 жылғы жас%спірімдер 

жеңіл атлетиканың бес түрінен, 

яғни ядро лақтырудан, жүгіру-

ден, эстафетадан, ұзындыққа 

секіруден және жеңіл атле-

тикалық жүрістен сынға түскен 

болатын.

Ж а р ы с  қ о р ы т ы н д ы с ы 

бойынша жалпы командалық 

есепте 1-орынды 13 алтын, 

8  күміс,  7  қола жүлдемен 

Қ а р а ғ а н д ы  қ а л а с ы  ж е ң і п 

алды. Екінші орында – Нұр-

Сұлтан қаласы. Елордалық 

жеңіл атлеттер еншісінде 12 

алтын, 11 күміс, 11 қола жүлде 

бар. Үздік үштікті 8 алтын, 

14 күміс, 10 қола жүлдемен 

Солтүстік Қазақстан облысы 

қорытындылады.

 «Ақжайық» 
мемлекеттік табиғи 
резерваты – Атырау 
облысының Махамбет 
ауданында және Атырау 
қаласының аумағында 
орналасқан.
2009 жылдың 1-сәуірінде 
Жайық өзенінің сағасы 
мен Каспий теңізі 
жағалауының аумағы 
халықаралық маңызы 
бар сулы-батпақты 
жерлер қатарына 
енгізілді.Ол көлемі 
жағынан осы тізімге 
енген Теңіз-Қорғалжын 
көлдер жүйесінен кейінгі 
екінші қазақстандық 
аймақ болды.
2014 жылы резерват 
ЮНЕСКО-ның 
биосфералық резерват-
тарының Дүниежүзілік 
жүйесіне кірді.

 ТУҒАН ЖЕР

«АҚЖАЙЫҚ» МЕМЛЕКЕТТІК ТАБИҒИ РЕЗЕРВАТЫ


