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Қарағандылық кокс: 
Дамудың жаңа қарқыны       
Еліміздің ең үлкен аймағында Қарағанды құю зауыты қайта жаңғыруда. 
Жаңа инвесторлардың келуімен Qaz Carbon құю зауыттарының 
бірлестігі болып "згерген кәсіпорын жұмысының алғашқы нәтижелері 
елеулі. %ркенді "згеріс 1200 жұмыс орнын, 100 пайыз қазақстандық 
қамтуды және шамамен 3 млрд теңге салық түсімін қамтамасыз етуге 
әкелді. 

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

Еліміздің ірі шикізат базасының бірі саналатын Қарағанды #ңірінің 

бай қорынан сапалы #нім #ндіруге зор мүмкіншілік бар. Бүгінде тәулігіне 

140 тонна құйма бұйымдарын шығаратын зауыт машина жасау, энергети-

ка, тау-кен металлургиясы және теміржол саласын жандандыруға ықпал 

ететіні айқын. 
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 АУЫЛ – ЕЛ БЕСІГІ  ҘУАТТЫ ЭКОНОМИКА 

МӘДЕНИЕТ

Бүгінде ауыл-аймақты 
жаңғырту бағытында нақты 
жобалар бекітіліп, кеңінен 
қолданылуда. Солардың 
қатарында кәсіпкерлік 
негіздеріне оқыту "зін-"зі 
жұмыспен қамтыған және 
жұмыссыз азаматтарды 
кәсіпкерлікпен айналысуға 
тарту арқылы ауыл 
тұрғындарының экономикалық 
белсенділігін арттыруға ықпал 
етеді. 

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

Ақт#бе облысының Қара-

к#л ауылында 25 жастағы 

екі балалы келіншек мемле-

кет ұсынған 500 мың теңге 

грантқа шағын наубайхана 

ашты. Мерей Қалышева әу 

баста кәсіпкерлер палатасында 

«Жас кәсіпкер» бағдарлама-

сы бойынша бір айлық курс 

оқыды. Оқып жүргенде-ақ 

600-ге жуық халық тұратын #з 

ауылынан наубайхана ашуды 

мықтап ойға алыпты. Оқуды 

аяқтап, жобасын қорғаған соң 

оған 505 мың теңге к#лемінде 

к#мектесті. Екі баланы жал-

ғыз #зім асырап отырмын, 

сондықтан бұрын #з бетімше 

кәсіп ашуға жүрексінетінмін. 

Бірақ осы жоба арқылы білім 

алып қана қоймай, жобамды 

қорғап, мемлекеттік грантты 

жеңіп алдым, – дейді Мерей 

Қалышева. 

Шағын бизнес нысанының 

ашылғанына үш ай ғана #ткен. 

Соған қарамастан ол кли-

ент  терінің к#ңілінен шы ғып 

үлгерді. Болашақта Мерей нау-

байхананы кеңейтіп, бір неше 

жұмыс орнын ашпақ. 

«Жас кәсіпкер» жобасының 

тағы бір түлегі, Қандыағаш 

қаласының тұрғыны Айсұлтан 

Рахмет тігін ательесін ашты. 

– Бұл бала күнімнен к#ріп 

#скен, үйреніп, меңгерген 

сүйікті кәсібім. �йткені, анам 

тігін шебері. Ойластыра келе, 

жалға орынжай алдық. Керекті 

құрал-жабдық, тігін #неркә-

сіптік машинасы, пішу және 

зигзаг машиналары грант тық 

қара жатқа алынды.

грант берілді. Ол қаражатқа 

келіншек 30 қалып сиятын 

пеш, қамыр илеуші құрал 

және нан пісіретін қалып 

сатып алды. С#йтіп, үйінің 

ауласындағы жазғы асхананы 

наубайхана етіп жабдықтады. 

Енді  шағын наубайханада 

нан күн сайын пісіріледі. Бір 

б#лкенің бағасы – 100 теңге. 

Жұма сайын кәсіпкер нанды 

10 теңгеге арзандатып сатады. 

Арасында торт, кекс, бәліш 

пісіруге тапсырыс қабыл-

дайды. Мұнымен қоса, Мерей 

бірнеше мұқтаж отбасын #з 

қамқорлығына алып, оларға 

тегін нан беріп тұрады.

– 10-15 жыл бұрын жергілікті 

наубайхана жабылып қалды. Ал 

басқа жақтан әкелінетін нан 

бәріне бірдей жете бермейді. 

Үйде #зің пісірген қолдың 

нанына не жетсін. Мен #зім 

қамырдан әртүрлі тағамдар 

әзірлегенді жақсы к#ремін, тіпті 

аспаздық курсын да аяқтадым. 

Наубайхана ашқанға дейін 

тапсырыспен әртүрлі тағам 

пісіріп жүрдім. «Жас кәсіпкер» 

жобасы арманымды орындауға 

 �ЛЕМДІК �ОР НАРЫ�Ы

АКЦИЯЛАР

Risers Last % 1D % 1M

GB_KZMS
12.02.20 11:41

2 483,99 +3,89 -6,62

KZTK
12.02.20 11:50

24 822,00 +1,31 -6,85

CCBN
12.02.20 11:52

239,90 +1,22 -1,38

KEGC
12.02.20 11:30

1 585,40 +0,48 +5,52

– – – –

Индекс KASE
12.02.20 11:52

2 332,01 +0,77 -1,52

АҚША НАРЫҒЫ

Symbol Last % 1D % 1M

MM Index
11.02.20, 18:15

8,59 -0,22 +0,28

TONIA
12.02.20, 11:53

8,87 +0,16 +0,43

SWAP-1D (USD)
12.02.20, 11:45

7,85 +0,07 -0,07

TWINA
12.02.20, 11:34

9,50 +0,04 +0,30

SWAP-2D (USD)
12.02.20, 11:45

7,99 -0,10 -0,06

KazPrime-3M (KZT)
12.02.20, 11:33

10,25 0 0

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР

Deals Yield DTM

KSYSb1
11.02.20

14.00 29.03.21

BASPb3
11.02.20

10.30 05.04.20

ECTRe1
11.02.20

6.00 22.04.22

FFINb2
10.02.20

– 28.06.20

BASPb4
10.02.20

10.50 26.09.21

FFINb3
10.01.20

– 29.05.21

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

Deals Yield DTM

NTK364_2574
11.02.20

9.80 07.08.20

NTK364_2619
07.02.20

10.09 05.02.21 –

TR_01_2408
06.02.20

0.00 10.08.24 –

TR_02_2904
06.02.20

0.00 26.04.29 –

UA_01_2811
06.02.20

5.90 01.11.28

OM_01_2908
06.02.20

5.28 01.08.29

 �АЗА�СТАН �ОР НАРЫ�Ы

16+

Индекстер

KASE 2314.45        0.61% 

FTSE 100 7499.44        0.71% 

CAC 40 6054.76        0.65% 

S&P 500 3357.75        0.17% 

Dow Jones 29276.34        0.00% 

Nikkei 225 23806.66        0.51% 

DAX 13627.84        0.99% 

SSE Comp 2907.79        0.21% 

12 Ақпан 2019

Тауарлар

Мұнай 54.25        1.59% 

Алтын 1 573.20        0.03% 

Платина 967.00      -0.41% 

Палладий 2 366.00        2.96% 

Никель 12970.00        0.89% 

Алюминий 1705.00      -0.93% 

Күміс 17.79        0.08% 

12 Ақпан 2019

Валюта нарықтары

USDKZT 378.19      -0.22% 

EURKZT 412.64      -0.58% 

USDRUB 63,3759      -0.00% 

USDUAH 24.5025        0.00% 

USDBYN 2.1822        0.13% 

EURUSD 1.0911      -0.03% 

GBPUSD 1.2962        0.09% 

12 Ақпан 2019

ҚАРЕКЕТ ҚЫЛ, 
ПАЙДАСЫ КӨПКЕ ТИСІН

 BIRGEMIZ: ВОЛОНТЕР ЖЫЛЫ 

Күнкөріс   
минимумына 
қарын тоя ма?

- бет6 ҚАРЖЫ- бет3 БИЛІК

Аристотельден    
кейінгі 
екінші ұстаз 

«Жас кәсіпкер»: 
Талап оң болса – табыс мол болады

Сондай-ақ Мемлекет басшысына 

«Qazvolunteеr.kz» онлайн-платфор-

масы к#рсетілді.

Қасым-Жомарт  Тоқаев  #з 

с#зінде  Волонтер жылында к#п-

теген ауқымды жобалар қолға 

алынып, #те маңызды бастама-

лар жүзеге асатынын, мұндай 

орталықтар еліміздің барлық 

#ңірінде ашылатынын атап #тті.

– Игі іспен айналысу, адамдарға 

жақсылық жасау – к#не заманнан 

келе жатқан дәстүр.  Бұл дәстүрді 

міндетті түрде сақтап қалуымыз ке-

рек. Себебі біреуге қол ұшын созып, 

қолдау к#рсету – қанымызға сіңген 

қасиет. Халқымызда осындай 

береке-бірлікке шақыратын АСАР 

дәстүрі бар. Бұл – ғасырлар бойы 

құндылығын жоймаған ата салты-

мыз. «Жұмыла к#терген жүк жеңіл» 

дейді халқымыз. Волонтерлік 

қызметтің басты мақсаты да – бірге 

жұмылып, халыққа қызмет ету, – 

деді Мемлекет басшысы.

П р е з и д е н т  қ и ы н - қ ы с т а у 

уақытта Қазақстанға жер аудары-

лып келген к#птеген ұлт #кілдерін  

қазақ халқы бауырына басып, бір 

үзім нанымен б#ліскенін атап #тті. 

Шынайы жанашырлық к#рсету – 

қазақ халқына тән қасиет. Міне, 

нағыз волонтер болудың озық 

үлгісі деп осыны айтуымыз керек. 

Бұл бастама ұлтты ұйыстырып, 

мемлекеттілікті нығайту үшін 

қажет. Ұлы Абайдың «Қарекет 

қыл, пайдасы к#пке тисін» де-

ген ұлағатты с#зі осындай игі 

істерге үндейді. Сондықтан біз 

волонтерлікті кеңінен дәріптеуіміз 

керек. Береке-бірлігімізді артты-

ратын шараларға бір ел, тұтас ұлт 

болып атсалысуымыз қажет.

 – Волонтерлік нақты істермен 

к#рінетін патриотизмнің жоғары 

деңгейін білдіреді. Отанға деген 

махаббат үлкен ұрандар мен бос де-

кларациялар емес, бұл – күнделікті 

еңбек, соның ішінде халықтың 

игілігі үшін шынайы атқарылатын 

қайырымды істер.  Бұл – күнделікті 

еңбек, бұл – адамның болмысы, 

бұл – терең білім, жоғары мінез-

құлық мәдениеті.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев сәрсенбі күні астанадағы 
ЭКСПО орталығында «Еріктілер 
жылы» деп айдар тағылған биылғы 
жылғы маңызды іс-шараның бірі 
– «Birgemiz» атты республикалық 
Волонтерлер фронт-офисінің ашылу 
рәсіміне қатысып, с"з с"йледі.  

РЫМТАЙ САҒЫНБЕКОВА

Қ а с ы м - Ж о м а р т  Т о қ а е в 

волонтер лік жобаларды үйлестіре-

тін әрі қоғамдық мониторинг 

жасайтын және волонтерлікті 

бүкіл еліміз бойынша оқытып, 

насихаттайтын фронт-офистің 

жұмысымен танысты, деп хабар-

лады Ақорданың баспас#з қызметі.  > [ 3 ]
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ

АПТА ТЫНЫСЫ

 Ақорда

Қоршаған орта: 
Тиісті тапсырмалар берілді 

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев экология, 
геология және табиғи 
ресурстар министрі Мағзұм 
Мырзағалиевті қабылдады.

К е з д е с у  б а р ы с ы н д а 

М.Мырзағалиев министрлік 

жұмысының негізгі бағыттары 

бойынша мемлекет басшы-

сы берген тапсырмалардың 

орындалу барысы туралы есеп 

берді.

Президентке Экологиялық 

кодекстің әзірлену бары-

сы ж#нінде мәлімет берілді. 

М и н и с т р д і ң  а й т у ы н ш а , 

кодекстің жобасын дайын-

дау кезінде жұртшылықтың 

пікірі мен Экономикалық 

ынтымақтастық және даму 

ұйымына мүше елдердің озық 

тәжірибелері ескеріліп, Пар-

ламент қарауына енгізілген.

Сонымен қатар Мағзұм 

Мырзағалиев Қасым-Жомарт 

Тоқаевқа су ресурстарын 

басқару және геологиялық 

барлаудың жаңа мемлекеттік 

бағдарламаларын әзірлеу 

жұмыстары туралы баяндады.

М е м л е к е т  б а с ш ы -

сы министрге тиісті бағдар-

ламаларды дайындау ба-

р ы с ы н д а  е л і м і з д е г і  с у 

қ а у і п с і з д і г і н і ң  б а р л ы қ 

аспектілерін мұқият талдау-

ды тапсырды. Сондай-ақ 

геологиялық барлау саласы-

на шетелдік инвесторларды 

тартудың маңыздылығын айт-

ты.

 Индустрияландыру 

Жеңіл өнеркәсіптің 
желкенді жобалары 

Бүгінде жеңіл "неркәсіп саласын 
дамыту – басым бағыттардың 
бірі болып отыр. %йткені, 
саланың халықты жұмыспен 
қамтуда әлеуметтік маңызы зор. 

Ағымдағы жылдың қаңтар 

айында еліміздің жеңіл #нер-

кәсібі саласындағы #ндіріс 

к#лемі біршама #сті. Жеңіл 

#неркәсіп саласының ішінде 

тоқыма бұйымдары #ндірісі 

8,7%, киім-кешек 5,2%, сондай-

ақ былғары және оған жата-

тын #німдер #ндірісі  5,9% 

#сім к#рсетті. Бұл #сім мақта 

т а л ш ы ғ ы ,  д а й ы н  т о қ ы м а 

бұйымдары, сыртқы киім, аяқ 

киім #ндірісін ұлғайту, сондай-

а қ  « Б а л  т е к с т и л ь »  Ж Ш С 

кілем және кілем бұйымдары 

#ндірісі бойынша үшінші це-

хын, «QazProdGroup» ЖШС 

аяқ киім #ндірісін, «ЕKOHIM» 

ЖШС жіптер, синтетикалық 

жіптер, баулар, желілерді #ру, 

арқан-жіп бұйымдарын #ндіру 

жобаларын 2019 жылы іске қосу 

есебінен барлық кіші салаларда 

байқалды. 

2015-2019 жылдары Индус-

трияландыру картасы аясында 

жалпы сомасы 19 млрд теңгенің 

22 жобасы іске қосылды. 1 732 

жұмыс орны ашылды. Жеңіл 

#неркәсіп #ндірісі к#лемі 2015 

жылы 71,6 млрд теңге бол-

са, 2019 жылы ол 112,7 млрд 

теңгеге жетті. Сонымен қатар 

«қарапайым заттар экономи-

касын» несиелеу тетігі аясын-

да екінші деңгейлі банктер 6,6 

млрд теңге сомасына 30 жеңіл 

#неркәсіп жобасын мақұлдады. 

Қазіргі уақытта жеңіл #нер-

кәсіп кәсіпорындарын қолдау 

#нім экспортын дамыту, еңбек 

#німділігін арттыруды ынталан-

дыру, тауарларды ішкі нарыққа 

ілгерілету, «Бизнестің жол кар-

тасы 2020» бағдарламасы сияқ-

ты #ңдеу #неркәсібін дамытуға 

бағытталған жүйелі шаралар 

шеңберінде к#рсетіледі. Бұдан 

басқа,  министірлік  Жеңіл 

#неркәсіпті дамыту ж#ніндегі 

2019-2021 жылдарға арналған 

жол картасын әзірлеп, оны 

Үкімет  мақұлдады.  Жеңіл 

#неркәсіп тауарлары 2019 

жылғы 1  шілдеден бастап 

мемлекеттік сатып алулар ал-

дын ала біліктілік сұрыптаумен 

конкурс тәсілімен #ткізілетін 

т а у а р л а р ,  ж ұ м ы с т а р  м е н 

қызметтер тізбесіне енгізілді. 

Мемлекеттік сатып алуда ал-

дын ала біліктілік іріктеуден 

#ткен кезде индустриялық сер-

тификат беру қарастырылған. 

Бұдан б#лек, киім мен аяқ 

киімді міндетті таңбалау және 

бақылау бойынша пилоттық 

жоба іске қосылды. Қазіргі 

уақытта осы бағытта жол карта-

сы мен әдістемелік ұсыныстар 

әзірленді. «Қазір мақта-тоқыма 

кластерін құру бойынша жол 

картасы әзірленді. Ол мақта 

т а л ш ы ғ ы н  қ а й т а  # ң д е у д і 

2  есе  ұлғайтуды к#здейді . 

Сондай-ақ жеңіл #неркәсіп 

кәсіпорындары пайдалана-

тын шикізатқа – маталарға, 

жіптерге,  фурнитураларға 

к е д е н д і к  ә к е л у  б а ж д а р ы н 

т#мендету мәселесін шешу 

міндеті тұр», – делінген Индус-

трия және инфрақұрылымдық 

даму министрлігі хабарлама-

сында.

 ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ

 ТУҒАН ЖЕР

ҰЛЫТАУ ТАУЛАРЫ

Ұлытау – Сарыарқаның оңтүстік-батысындағы аласа таулы массив. Қарағанды облысы 
Ұлытау ауданы жерінде орналасқан. Солтүстіктен оңтүстікке қарай 200 км-ге созылып 
жатыр. Ұлытауда сақталған ескерткіштер палеолит пен неолит дәуірлеріне жол бастай-
ды. Археолог-ғалымдар өткен дәуірдегі адамдардың мекендерін және еңбек құралдарын тап-
ты. Қаракеңгір өзенінің жағасында палеолит дәуірінің Қазақстандағы ең ірі шеберханасы 
табылды. Осы күнге дейін «мұртты қорғандардың» құпиясы ашылған жоқ. Бір археологтар 
бұл мәйіт басына салынған құрылыстар десе, екіншілері көне обсерватория дегенге саяды.

 Рухани жаңғыру

Мерейтойлық 
маркалар шығарылды
Швейцарияда ұлы ақын 
Абайдың 175 жылдығына және 
түркі философы ?бу Насыр әл-
Фарабидің 1150 жылдығына 
арналған мерейтойлық пошта 
маркалары шығарылды.

Сыртқы істер министр-

лігінің мәліметіне сәйкес, по-

шта маркаларын шығару ба-

с т а м а с ы н  Қ а з а қ с т а н н ы ң 

Ш в е й ц а р и я д а ғ ы  е л ш і л і г і 

к#терген.  Дипломатиялық 

#кіл дік маркаларды күнделікті 

іскерлік хат алмасуда қолда-

натын болады.  Сондай-ақ 

оларды Швейцария бойын-

ша тарату ж#нінде келісс#здер 

жүргізілуде. 

Айта кетсек, аталмыш елде 

халықаралық филателиялық 

к#рмелер бірнеше рет #ткен 

болатын. Бұл мем-

л е к е т т і ң  п о ш т а -

сы мен пошта мар-

калары елдің басты 

брендтері саналады. 

SwissPost маркала-

ры коллекционерлер 

мен туристер ара-

сында #те танымал. 

Ал бұл компанияның 

хат айналымы жы-

лына 2 млрд хат-

қ а  д е й і н  ж е т е д і . 

«Швей  царияда за-

м а н а у и  ц и ф р л ы қ 

технология лар мен 

электрон дық қыз-

мет тердің жоғары дамуына 

қарамастан, пошта ең танымал 

байланыс ресурстарының бірі 

болып табылады. Бұл тек елдің 

азаматтары мен тұрғындарына 

ғана емес, сонымен қатар компа-

ниялар, халықаралық ұйымдар, 

федералды, кантондық және 

муниципалды органдарға да 

қатысты», – делінген Сыртқы 

істер министрлігі мәліметінде.

Премьер-министр Асқар Маминнің 
т"рағалығымен "ткен кезекті Үкімет 
отырысында еліміздің 2020 жылғы 
қаңтардағы әлеуметтік-экономикалық 
дамуының қорытындылары мен 
республикалық бюджеттің орындалу 
барысы қаралды.

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

Экономиканың, банк саласының 

жай-күйі, республикалық бюджеттің 

атқарылуы, мемлекеттік сатып 

алу лардағы жергілікті қамту тура-

лы Премьер-министрдің бірінші 

орынбасары – қаржы министрі 

	.Смайылов, ұлттық экономика 

министрі Р.Дәленов, Ұлттық банк 

т#рағасының орынбасары А.Бай ма-

ғамбетов баяндады.

2020 жылдың бірінші айының 

қорытындысы макроэкономикалық 

к#рсеткіштердің оң серпінін к#рсетті. 

Қаңтарда ІЖ� #сімі 2019 жылғы 

қаңтардағы 2,9%-ға  қарағанда 

3,6%-ға дейін жылдамдады. Негізгі 

капиталға салынған инвестициялар 

3,1%-ға #сті. Экономиканың барлық 

базалық салаларында оң нәтижеге 

қол жеткізілді. Құрылыста – 12,5%, 

саудада – 5,2%, к#лік саласында – 

3,6%, тау-кен #неркәсібінде, #ңдеу 

секторында, оның ішінде машина 

жасауда – 21%, қара металлургияда – 

17,5% #сім тіркелді. Ұлттық қордың 

активтері 6,8%-ға $61,9 миллиардқа 

дейін ұлғайды, республикалық бюд-

жетке түсетін кірістер 929,7 млрд 

теңгеге жетті.

2020 жылғы қаңтарда 732 мың 

шаршы метр тұрғын үй пайдалануға 

берілді. Баспана Нұр-Сұлтан және 

Алматы қалаларында, сондай-ақ 

Маңғыстау облысында к#бірек 

пайдалануға берілген.

Премьер-министрдің бірінші 

орынбасары – қаржы министрі 

	.Смайылов мемлекеттік бюджет 

кірістері есепті кезеңнің жоспа-

рына қарағанда 104,8%-ға, оның 

ішінде республикалық – 86,8%-

ға және жергілікті бюджеттер – 

153%-ға орындалғанын жеткізді. 

Республикалық бюджеттің кірістері 

331 млрд теңгені құрады.

Ұлттық банк т#рағасының орын-

басары А.Баймағамбетов қаңтарда 

жылдық инфляция 5,6% болғанын 

хабарлады. Азық-түлік емес жылдық 

инфляция #ткен айда акциздердің 

жоғарылауына байланысты бензин-

нің қымбаттауы есебінен 5%-бен 

салыстырғанда 5,2%-ды құрады. 

Осы жағдайда, биыл 3 ақпанда Ұлт-

тық банк базалық м#лшерлемені 

және оның пайыздық дәлізін 9,25% 

деңгейінде сақтау туралы шешім 

қабылдады. Үкімет пен жергілікті 

а т қ а р у ш ы  о р г а н д а р д ы ң  а з ы қ -

түлік нарықтарында бәсекелестікті 

арттыру және оңтайлы тарифтік 

саясат жүргізу ж#нінде шаралар-

ды қабылдаған жағдайда базалық 

м#лшерлеменің ағымдағы деңгейі 

инфляция бойынша мақсаттарға қол 

жеткізуді қамтамасыз етеді.

Үкімет басшысы Атырау, Түр-

Орнықты өсім, 
ортақ іс-қимыл: 
Министрлер кабинетінде
не баяндалды?

кістан,  Павлодар және Шығыс 

Қ а з а қ  с т а н  о б л ы с т а р ы н д а  о с ы 

жылдың қаң тар айында негізгі 

к#рсеткіштер бойынша оң динами-

ка байқалатынын, сонымен бірге 

мемлекеттік органдар мен #ңірлер 

басшыларының инвестицияларды 

тарту, шағын және орта бизнесті 

дамыту, еңбек #німділігін және 

халықтың нақты табысын арттыру 

ж#ніндегі жұмысты күшейтуі қажет 

екенін атап #тті.

Жиында күн тәртібіндегі #ткір 

мәселелерге ден қойылды. Қазіргі 

сәтте Үкімет елімізде коронавирустық 

инфекцияның таралуына жол бер-

меу бойынша барлық қажетті ша-

раларды қабылдап жатқандығы 

мәлім. Келтірілген дерекке сәйкес, 

Қазақстанда коронавирустық ин-

фекция жағдайлары тіркелмеген. 

ЖРВИ белгілері мен жоғары темпе-

ратура байқалған 134 адам ауруханаға 

жатқызылды, олардың 106-сы сауы-

ғып шықты, 28-і әзірге стационар-

ларда емделуде. Денсаулық сақтау 

министрі Е.Біртанов хабарлағандай, 

медициналық ұйымдар тұрғылықты 

ж е р і  б о й ы н ш а  Қ ы т а й д а н  к е л -

ген азаматтардың денсаулығын 

бақылауды жалғастыруда. Бұл шара-

мен 24 167 адам қамтылды, оның ішінде 

1298-і – шетел азаматтары. Соңғы 14 

күн ішін де ҚХР-дан келген 8 851 адам 

меди  циналық бақылауға алынған, 

қалған 15 316-сы инкубациялық 

кезеңнің аяқталуына байланысты 

мониторингтен шығарылды. Орталық 

референс-зертхана базасында Аса 

қауіпті инфекциялар ұлттық орталығы 

Ұлттық биотехнология орталығымен 

бірлесіп, коронавирусты жедел диаг-

ностикалауға мүмкіндік беретін 

диагностикалық жүйені әзірледі. Ха-

лықаралық ынтымақтастық аясында 

«Роспотребнадзордан» 2000 зерттеуге 

диагностикалық жүйелер алынды 

және ҚХР-дан 5000 зерттеуге сатып 

алынды.

Министрлер кабинетінің алдын-

да Қордай ауданындағы оқиғаның 

салдарын жою ж#ніндегі комиссия 

басшысы, қазір Жамбыл облысының 

әкімі Б.Сапарбаев с#йледі. Ол қазір 

жағдайдың тұрақталғандығын айт-

ты. Жергілікті атқарушы органдар 

барлық құқық қорғау органдарының 

қолдауымен жұмыстар жүргізуде. 

Соңғы 5 күнде 141 адам медициналық 

к#мекке жүгінді, оның ішінде 19-ы 

– полиция қызметкері.  10 адам 

қаза тапты. Қаза болғандардың от-

б а с ы н а  ә к і м д і к  п е н  ж е р г і л і к т і 

д е м е у ш і л е р д і ң  е с е б і н е н  к # м е к 

к#рсетілді. Медициналық к# мекпен 

Қордай аудандық ауруханасында – 13 

адам, Алматы қаласында – 25 адам 

қамтылды. Алматыдан Қор дай ауда-

нына 10 жоғары білікті дәрі гер келді. 

Қазір Үкімет комиссиясы жергілікті 

тұрғындардың к#мегімен #ртенген 

үйлер мен коммерциялық нысандар-

ды қарап, тексеріп жатыр. Алдағы 1-2 

күнде комиссия олардың нақты саны 

туралы және зардап шеккендердің 

қандай к#мекке мұқтаж екені жай-

лы ақпарат береді. «Үш күнде біз 5 

ауылдың тұрғындарымен кездестік, 

оларға қандай к#мек к#р сетілетінін 

нақтыладық. Жалпы, тұрғындар 

жағдайды дұрыс түсініп отыр. Кеше 

біз ақсақалдармен кез дестік, олармен 

с#йлестік», – деді Б.Сапарбаев.

Үш күн ішінде кейбір азамат-

тар Қырғызстанға кетіп қалған, 

екі күн ішінде 8 мыңға жуық аза-

мат қай тарылған. Барлық мектеп-

тер, балабақшалар қалыпты режимде 

жұмыс істеп тұр, барлық дүкендерде 

де жұмыс басталды. «Тұрғын үйлер 

мен сауда нысандарын салуға жер-

гілікті құрылыс компаниялары мен 

тұрғындар тартылады. Біз  іскер 

аза маттармен, Қордай ауданының 

халқымен бірлесіп жұмыс істейміз, 

олар к#мектесуге әзір. Барлығы ба-

қылауда, жағдай қалпына келеді деп 

ойлаймын», – деді Б.Сапарбаев.



3БЕЙСЕНБІ 13 АҚПАН 2020 ЖЫЛ
TENGE MONITOR

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&БИЛІК

ӘЛЕМДІК АҘПАРАТ

Өз жерсеріктеріміз 
шығарылады 

Қазақстан байланыс және Жерді бақылау 
мақсатында, сондай-ақ ғылыми-техникалық 
сынақ ғарыш кемелерін шығаруға мүмкіндік 
беретін "з "ндірістік және "неркәсіптік жер 
серіктерін құруды қолға алмақшы, деп хабар-
лайды https://spacewatch.global сайтынан.   

«Ғарыш техникасының конструкторлық 

бюросы жердег і  к#мекші  жабдықтар 

мен ғарыш аппараттарының қосымша 

б#лшектерін жобалаумен, #ндірісімен ай-

налысуы тиіс. Ғарыш кемесінің құрастыру-

сынау кешені салмағы 100 кг-нан асатын және 

салмағы 6 тонна жер серіктерін құрастыру 

мен сынаудан бастап, сонымен қатар бұл 

аппараттарға қосалқы б#лшектер шығаратын 

толық #ндірістік циклмен байланыстырыла-

ды», – дейді қазақстандық жаңа құрылымның 

ресми #кілі. 

Дегенмен, #з жерсеріктерін жобалау және 

дайындау ниеттеріне қарамастан, Қазақстан 

әлі де болса Airbus Defense and Space, Thales 

Alenia Space және Surrey Satellite Technology 

Ltd. (SSTL) сияқты шетелдік жерсеріктерін 

шығаратын компаниялардың біліктілігі мен 

тәжірибелерін бағалайды, деп атап к#рсетеді 

басылым.

Қытайға мұнай 
экспорттау жалғасады 

Қазақстан Қытайға мұнай экспортын бір-
неше күнде қайта қалпына келтіретін бола-
ды, деп мәлімдеді ҚР энергетика министрі 
Нұрлан Ноғаев. Қытайдың CNPC энергетика 
компаниясының жергілікті құрылымы шикі 
мұнайдың ластануына байланысты "ткен 
айда мұнай экспорттауын тоқтата тұруға 
мәжбүр болған еді, деп хабарлайды www.
hellenicshippingnews.com сайты. 

Бұл ретте,  босап қалған ауқымдар 

Шымкент мұнай #ңдеу зауытына қайта 

бағытталғанын айта кету керек. Сондай-

ақ Павлодар мұнай-химия зауытына #нім 

жеткізу кестесі де #згертілді, деп түсініктеме 

береді «ҚазТрансОйл» АҚ-нан. 

Басқа да ақпарат к#здерінің мәліметтеріне 

сай, Қазақстан арқылы Қытайға ресейлік 

мұнай транзиті тоқтатылмаған. 

AIX жаңазеландиялық 
тәжірибеге сүйенбек  

Астана халықаралық биржасы (AIX) 
Қазақстанның астанасы сияқты жаңадан 
түлеу үстінде.  Нұр-Сұлтан – футуристік 
жоспарлау мен салынған зәулім үйлері бар, 
1998 жылы елдің астанасы болған қала. 20 
жыл "ткен соң ашылған «Астана» (AIFC) – 
бірегей қаржы орталығы болып табылады, 
делінген www.financeasia.com сайты жариялаған 
мақаласында. 

AIFC негізінде құрылған AIX мисси-

ясы – Қазақстан мен Орталық Азияның 

акционерлік және заемдық капиталы на-

рығын дамыту. 2018 жылдың маусымында 

тағайындалған AIX атқарушы директоры Ти-

моти Беннетт #з жұмысында Жаңа Зеландия 

биржасында жинаған тәжірибесін кеңінен 

пайдаланатынын айтады, деп жазады Finance 

Asia журналы. 

Батыр РАХМЕТУЛЛИН

 BIRGEMIZ: ВОЛОНТЕР ЖЫЛЫ 

Қарекет қыл,
пайдасы көпке тисін

� з г е н і ң  д ү н и е - м ү л к і н е  қ о л 

сұғатын, тонаушылықпен айналыса-

тын, жалған патриоттық ұрандарды 

тарататын адамдар патриот емес 

екенін түсінуіміз керек. Мұндай адам-

дар заң бұзған болып саналады, яғни 

олар – қылмыскерлер, қылмыстық 

элементтер. Сондықтан олар қоғам 

мен мемлекет алдында заңға сәйкес 

жауап беруі тиіс, – деді Қасым-

Жомарт Тоқаев.

Патриотизм, қоғамға қызмет ету 

және игілікті іс – адамның тұлғалық 

және рухани дамуының жоғары 

деңгейінің жарқын к#рінісі.

– Волонтерлік қызмет рефор-

маларды жүзеге асыруда, жалпы  

мемлекетімізді жаңғыртуда маңызды 

р#л атқарады. Яғни волонтерлер 

#здерінің іс-әрекетімен аса маңызды 

р е ф о р м а л а р д ы  ж ү з е г е  а с ы р у ғ а 

нақты үлес қосады. Еңбекқорлық, 

әлемге ашықтық арқылы біз озық 

технологияға және жоғары еңбек 

#німділігіне негізделген жаңа эко-

номика құра аламыз. Волонтерлік 

и д е я с ы н  б е л с е н д і  і л г е р і л е т у 

отандастарымыздың ой-санасының 

жаңа парадигмасын жаңғыртуға 

ықпал ететін болады, – деп атап #тті 

Мемлекет басшысы.

Бүгінде дүниежүзінде бұл үр -

діс кең таралып, әлемдік қозғалыс-

қа айналды. Қазірдің #зінде жер 

бетінде 1 миллиардқа жуық адам 

волонтерлікпен айналысады. 

�з с#зінде белсенді ұйымдар ды 

атап #ткен Қасым-Жомарт Тоқаев 

қиын тұрмыстық жағдайға тап болған 

адамдарға к#мек қолын созуға дайын 

мыңдаған белсенділері бар ұлттық 

еріктілер желісінің, «Lider.kz», «Best 

жобаларын іске асыруға к#мектесуі 

қажет.  

 – Волонтер жылы – кезекті науқан 

емес. Осыны халыққа түсіндіруіміз ке-

рек. Еріктілік – ел үшін, қоғам үшін адал 

қызмет. Волон терлік халқымыздың #мір 

салтына айналуы керек. Оны тәуелсіз 

Қазақстанның бүгінгі және болашақ 

сипаты ретінде дәріптеуіміз қажет. 

Еріктілердің бойындағы қайрат-жігер әр 

азаматты ынталандыруы тиіс. Еліміздегі 

әр ауыл-аймақ осы маңызды жұмыстан 

тыс қалмайды деп сенемін, – деді Мем-

лекет басшысы.

Іс-шара  соңында Қазақстан 

Президентіне «Birgemiz: Asyl mura», 

«Birgemiz: Bilim», «Birgemiz: Saýlyq», 

«Birgemiz: Sabaqtastyq», «Birgemiz: 

Taza Álem», «Birgemiz: Úmit» секілді 

жобалар таныстырылды.

for kids», елордалық  «28 петель» клу-

бы мен «Қамқоршылар клубының» 

жұмысына жоғары баға берді.

– Қазақстанда волонтерліктің 

бірте-бірте жалпыұлттық сипатқа ие 

болып келе жатқанын к#ріп отыр-

мыз. Бұл үдеріс Волонтер жылын-

да атқарылатын іс-шаралардың 

арқасында азаматтарымызды одан әрі 

біріктіре түсетініне сенімдімін. Игі 

істер біздің мәдени бірегейлігіміздің 

ажырамас б#лігіне айналды. Елі-

мізде 200-ден астам волон терлік ұйым 

бар. Онда 50 мыңнан астам еріктілер 

жұмыс істейді, – деді Мемлекет бас-

шысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақ-

стан азаматтарын жаһандық және 

аймақтық мәселелерді  шешетін 

халықаралық волонтерлік баста-

маларға белсенді түрде тартуды 

ұсынды.

– Қазақстан 116 елдің 20 мил -

лионнан астам еріктілерін бірік тіретін 

Дүниежүзілік эко логия лық «World 

Clean up day» науқанына қосылуға 

дайын. Отан дастарымыздың БҰҰ, 

ЮНИСЕФ, AIESEC ұйымдарының 

еріктілік бағдарламаларына және 

басқа да халықаралық баста маларға 

атсалысуы әртүрлі мем лекеттердің 

тәжірибесімен таны  суға және елімізге 

үздік волон терлік тәжіри бені тартуға 

мүм кіндік береді, – деді Президент.

Президент мемлекет волонтер-

ліктің инфрақұрылымын қалып-

тастыруға қолдау к#рсетуі тиіс тігін 

атап #тті. Оның ішінде,  аймақ тық 

фронт-офистер барлық еріктілерге #з 

идеяларын немесе нақты волонтерлік 
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 ӨРКЕНИЕТ

Аристотельден 
кейінгі екінші ұстаз
Елімізде ?бу Насыр әл-Фарабидің 
1 150 жылдық мерейтойын ресми түрде 
атап "ту Алматыдағы ғұлама есімі 
берілген Қазақ ұлттық университетінің 
Студенттер сарайында "ткен салтанат-
ты жиыннан бастау алды. Мәртебелі 
жиынға БҰҰ және ЮНЕСКО, 
ТҮРКСОЙ, Ислам ынтымақтастығы 
ұйымы мен дипломатиялық мис-
сиялар "кілдері, мемлекет және 
қоғам қайраткерлері,  жоғары оқу 
орындарының ректорлары, Қазақстан 
мен шетел ғалымдары қатысты.

	бу-Насыр әл-Фарабидің 1150 

ж ы л д ы ғ ы н  р е с м и  т ү р д е  а ш қ а н 

м е м л е к е т т і к  х а т ш ы  Қ ы р ы м б е к 

К#шербаев ұлы ойшыл тек қазақ 

халқының ғана емес, ислам және 

әлем философиясының, әлемдік 

#ркениеттің жарық жұлдызы, сон-

дықтан бұл мерейтой ЮНЕСКО-

н ы ң  а т а у л ы  к ү н т і з б е с і  а я с ы н -

да халықаралық ауқымда аталып 

#тетінін жеткізді. «	л-Фараби ме-

рейтойын атап #тудің басты мақса-

ты – ғалымның мұрасын зерделеуге 

жаңа серпін беру, әлем тарихындағы 

оның р#лін айқындап, есімін ұлттық 

бренд ретінде ұлықтау», – деді салта-

натты жиындағы с#зінде Қырымбек 

К#шербаев.

Ұлы ойшыл, математик, музыка 

т е о р е т и г і  ә л - Ф а р а б и д і ң  1 1 5 0 

жылдық мерейтойы ЮНЕСКО-

ның атаулы күндері мен оқиғалары 

к ү н т і з б е с і н е  е н д і .  М е р е й т о й 

ЮНЕСКО, ИЫҰ, ТҮРКСОЙ және 

тағы басқа ұйымдардың қолдауымен 

халықаралық мәдени алаңда кеңінен 

аталып #теді. Мерейтой аясында 

ә л е м н і ң  б і р қ а т а р  е л і н д е ,  а т а п 

айтқанда, Қазақстаннан #зге Түркия, 

Мысыр, Франция, Италия, Иордания, 

Қытай, Сирия, Болгария және тағы 

басқа елдердегі ғылыми шараларда 

ұлы ғалымның есімі мен еңбегі дәріп-

теледі, ғылыми конференциялар 

#ткізіледі. Сонымен қатар әл-Фараби 

мерейтойы жылы халықаралық экс-

педициялар ұйымдастырылады, 

тарихи-мәдени нысандар жаңар-

тылады, әл-Фарабидің ғылыми 

еңбектері әлем тілдеріне аударыла-

ды. «Аристотельден кейінгі екінші 

к#ркем бейнесін сомдады, ал «	л-

Фараби және Абай» еңбегінде екі 

ғұлама арасындағы ғылыми және ру-

хани байланыстар мәселесін зерделеді. 

Түркі тілдес халықтардың мәдени 

мұраларын, ғылым тарихын, ислам 

ғылымын зерттеуде де к#п тер т#ккен 

ғұлама ғалым.  «	л-Фараби «	рбір 

адамның дүниеде #з орны бар», деп 

ой тұжырымдаса, Абай «Сен де кірпіш 

дүниеге, кетігін тап та, бар қалан!», 

деп әрбір адамзат баласының #мірде 

#з орны бары, ел #мірінде, тағдырында 

елеулі орын алатындығын тілге тиек 

еткен. 	л-Фараби мен Абай арасын 

жақындастыру, оларды үндестіру – 

біздің халқымыздың мыңжылдық ру-

хани, мәдени-рухани дүниесін тірілту 

деген с#з. Демек бұл зор мақсатты 

халықтық іс деп білу керек... Ал, осы 

екі алып тұлғаны жеке-жеке тануда 

едәуір істер жасалғаны рас. Бірақ 

бұлардың арасын жалғастырып тұрған 

ғажайып нәзік, тамаша берік рухани 

жіпті біз әлі таба алмай жүрміз. Бірақ 

оның барын анық сезсек те, оны 

«к#руден» әлі шалғай жатырмыз», – 

дейді Ақжан әл-Машани.

Мерейтойдың ресми ашылу-

ына әлемнің 40-тан астам елінен 

келген белгілі  ғалымдар, ЮНЕ-

СКО, ТҮРКСОЙ, ИЫҰ сынды бір-

неше халықаралық ұйымдардың 

#кілдері  қатысты.  Олар Қазақ-

стан ғалымдарымен бірлесіп, әл-

Фарабиді зерттеуге дайын екендерін 

жеткізді. Сондай-ақ ұлы ұстаздың 

1150 жылдығына орай  #з елдерінде 

атқарылатын шаралар туралы ой 

б#лісті. 

Мерейтой аясында ұлттық уни-

верситетте әл-Фараби кітапхана-

орталығы ашылды. Мерейлі жылда 

әл-Фараби орталығы ойшылдың ту-

ындаларымен толықса, қалада олим-

пиадалар мен жарыстар да #ткізіліп, 

сан түрлі шаралар ұйымдастырылмақ.

Алғағали ҚАРТАБАЙ,  
Мадияр САРЫБАЕВ,

?л-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің

физикалық химия, катализ 
және мұнай химиясы  

кафедрасының оқытушылары

ұстаз» атанған ғұлама туралы деректі 

фильмдер тізбегі жасалады. 	рине, 

мерейтойлық шаралар #з бастауын 

	бу-Насыр әл-Фараби дүниеге келген 

Отырар жерінен алары анық.

Мәртебелі мерейтой мінберінен 

с#йлеген с#зінде Алматы қаласының 

әкімі  Бақытжан Сағынтаев әл-

Фарабидің 1 150 жылдығы аясында 

қолға алынуы тиіс бірнеше бастаманы 

атап #тті. «Біріншіден, мерейтойға 

орай ғалымның еңбектерін терең 

зерттеп, аударып, әл-Фараби мұрасын 

жаңғыртуды, екіншіден, жастар ара-

сында әл-Фараби шығармашылығы 

бойынша байқау жариялап, Алматы 

әкімінің стипендиясын тағайындауды 

ұсынамын. Үшіншіден, 2009 жылдан 

бе рі #тіп келе жатқан әл-Фараби олим-

пиадасын жаңа халықаралық деңгейге 

к#теру қажет. Т#ртіншіден, туристерге 

ыңғайлы болуы үшін «	л-Фараби 

ізімен» интерактивті картасын дай-

ындауды қолға алу керек. Бесіншіден, 

әл-Фараби аспан денелерін  де 

зерттегендіктен, Алматыдағы об-

серваторияда әл-Фараби б#лмесін 

ашуды ұсынамын», – деді Бақытжан 

Сағынтаев.

	р кезеңнің ғасырға бергісіз 

б іртуар  адамдары болады.  Сол 

секілді қазақтың маңдайына біткен 

ұ л ы  т ұ л ғ а л а р ы  ә л - Ф а р а б и  м е н 

Абай әр ғасырда #мір сүргенімен, 

олардың #сиет етіп қалдырған ғибрат 

с#здерінде терең ой ұқсастығы бар. 

	л-Фараби мен Абайдың мұрагерлік 

сабақтастығы туралы зерттеу Ауданбек 

К#бесовтің мақаласында алғаш рет 

жарық к#рді. Сонан кейін бұл тақырып 

Мекемтас Мырзахметов пен Ақжан 

әл-Машани еңбектерінде жалғасын 

тапты. Абай мұраларын зерттеуші 

М.Мырзахметов әл-Фараби мен Абай 

еңбектері арасындағы байланыс ту-

ралы #з  еңбектерінде кең к#лемде 

атап #тті. 	л-Фараби мен Абай – ең 

әуелі ұстаз, ағартушы, олардың бүкіл 

философиялық ізденістері адамды 

барынша кемелдендіру мен дамы-

ту мақсатына арналған. 	л-Фараби 

адамдарды шынайы бақытқа жеткізу 

жолдарын табуды мұрат тұтса, Абай 

толық, кемел адамды тәрбиелеп 

шығару мақсатын к#здеген.

	л-Фараби мен Абай үндестігін, 

шығармаларындағы ой-мақсат, 

даналық, ғибрат тереңіне үңіліп, зерт-

теген ғалымдар к#п. Соның ішінде 

екі ойшылдың арасын тарихи сабақ-

тастықпен жалғастыра білген, «	л-

Фараби және Абай» проблемасын 

зерттеуші ғалым Ақжан  әл-Машани 

есімін ерекше атап #тпекпіз.  	бу На-

сыр әл-Фарабидің Дамаскідегі (Си-

рия) Баб ас-Сағир қорымынан қабірін 

тауып, құлпытас орнатуға атсалысқан 

ғалым әл-Машани ұлы ойшылдың 

мұрасын  ислам дінімен және қазақ 

халқының ұлттық дүниетанымымен 

сабақтастыра зерттеу нәтижесінде 

фарабитанудың негізін салушылардың 

бірі ретінде де кеңінен танылды. «	л-

Фараби» тарихи романында оның 

Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығы ресми түрде бастау алды
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  ҰЛТТЫҚ БАНК 

ЕНШІЛЕС КОМПАНИЯЛАР 
БІРІКТІРІЛДІ

Ұлттық банктің екі еншілес ұйымы  – «Баспана» 
мен «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік 
қоғамдарын біріктіру үдерісі аяқталды. 

Бұл екінші деңгейдегі банктердің қаржылық 

тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында қай-

таланатын функцияларды біріктіру үшін жүр-

гізілді. Енді қолданыстағы және жоспарланып 

отырған мемлекеттік бағдарламалар бір опера-

тор – «Қазақстанның орнықтылық қоры» АҚ-

тың қызметіне шоғырландырылатын болады. 

Бұл біріккен ұйым жұмысының тиімділігі мен 

транспаренттілігін арттыруға және сол үшін б#лінетін 

ресурстарды оңтайландыруға мүмкіндік береді. 

Қайта ұйымдастыру  үдерісінен соң «Қазақстанның 

орнықтылық қоры» АҚ-тың рейтингін Fitch 

Ratings халықаралық агенттігі BBB/«тұрақты» деп 

бағалады. Біріккен компания таяу болашақта екінші 

деңгейдегі банктерді қаржылық қолдау арқылы банк 

секторының қаржылық тұрақтылығына жәрдем 

к#рсетуді жалғастыратын болады. Сондай-ақ Ел-

басы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Президенттің бес 

әлеуметтік бастамасы» атты үндеуіндегі бірінші 

бағыт  – әрбір отбасына баспана алудың жаңа 

мүмкіндіктерін беру мақсатында әзірленген «7-20-

25» мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасын  іске асыру 

жалғасын табады.

 AIX: ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙ

«А» ДЕҢГЕЙІНДЕГІ 
Т?УЕКЕЛ БАҒАСЫН БЕРДІ

?лем бойынша сауда-саттықтан кейінгі және 
кастодиандық тәуекелдерді бағалайтын Thomas Murray 
компаниясы Astana International Exchange (AIX CSD) 
Бағалы қағаздар орталық депозитарийіне «Қайта 
қарау» болжамымен «А» деңгейіндегі тәуекел бағасын 
берді.

«А» деңгейіндегі кешенді бағалау тәуекелдің сегіз 

түрі бойынша орташа #лшемді мәнді к#рсетеді және 

«Қайта қарау» болжамымен тәуекелге ұшыраудың 

т#мен дәрежесіне сәйкес келеді. Бұл баға AIX 

CSD Еуразиялық орталық депозитарийлердің (A-) 

арасындағы орташа мәннен жоғары және Thomas 

Murray қамтитын Азия-Тынық мұхиты #ңірі (A+) 

депозитарийлерінің арасындағы орташа мәннен 

т#мен сатыға қояды.

AIX-те сауда-саттық басталған 2018 жылдың 

қараша айынан АХҚО-ның AIX CSD  және оның 

Astana International Exchange (AIX) бас компани-

ясы нарық қатысушыларының қажеттіліктерін 

қарапайым, инновациялық,  салыстырмалы қауіпсіз 

және тиімді бастамалар арқылы қанағаттандыратын 

үлгіде жұмыс істеп келеді. «AIX CSD-дің бір жыл-

дан кем жұмыс істегендігін ескере отырып, оның 

т#мен тәуекелді білдіретін «A» деңгейіндегі алғашқы 

бағасы бізді қатты қуантады. Thomas Murray 

орталық депозитарийлерді бағалаудың бірден-бір 

жаһандық эталоны болып табылады және біз ие 

болған баға бірінші деңгейдегі кастодиандардың AIX 

CSD-ге қосылуына ықпал етеді деп санаймыз. Біз 

сондай-ақ уақыт #те келе AIX CSD қол жеткізілген 

прогресті бағалауда Thomas Murray-мен одан әрі 

ынтымақтастық жасаймыз деп үміттенеміз», – деді 

AIX CSD бас директоры Анна Колесниченко. 

«AIX CSD тәуекеліне алғаш рет кешенді бағалау 

#ткізілгендігін қуана хабарлаймыз.  Оның нәтижелері 

қысқа мерзімде қауіпсіз және тиімді пост-трейд 

инфрақұрылымын енгізген AIX CSD жетістіктерін 

к#рсетеді», – деді #з кезегінде Thomas Murray опера-

циялық бағытының басшысы Джим Миклетуейт. 

Орталық депозитарийдің тәуекелін бағалау ин-

весторларға орталық депозитарий іске асыратын 

және бағалы қағаздарға құқықты қауіпсіз сақтау мен 

есепке алуды қамтамасыз етуге, сондай-ақ мәмілелер 

бойынша уақтылы есеп айырысулар мен клирингті 

жүзеге асыруға бағытталған үдерістердегі тәуекелдер 

деңгейі туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді. 

 АХҚО: ҚАРЖЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 
МЕМОРАНДУМЫНА ҚОЛ ҚОЙДЫ

«Астана» халықаралық қаржы орталығы мен Рос-
геология ынтымақтастық туралы меморандумға қол 
қойды.

«Давос» дүниежүзілік экономикалық форумы 

алаңында қол қойылған бұл келісімде геологиялық 

барлауды қаржыландырудың балама к#здерін тарту 

мақсатында АХҚО базасында цифрлық платформа 

құру к#зделген. «АХҚО-ның құқықтық режимі жаңа 

қаржы құралдарын пайдалануды реттеуге мүмкіндік 

береді. Инвестиция тартуда блокчейн технологиясы 

арқылы активтерді токендеуге болады. Росгеоло-

гиямен ынтымақтастық орнату, ірі қаржылық емес 

ұйымдардың қаржы технологияларды қолдануы – за-

манауи шешімдердің жарқын мысалы»,  – деді АХҚО 

басқарушысы Қайрат Келімбетов.

�з кезегінде «Біз геологиялық барлау мен жеке ин-

вестицияларды тартуда инновациялық құрал болатын 

бастаушы компанияларды ерте қаржыландырудың  

цифрлық платформасын әзірлеу үшін АХҚО-мен 

күш-жігер біріктіруге қуаныштымыз», – деп атап #тті 

Росгеология басшысы Сергей Горьков.

Цифрлық платформа токенделген активтер мен 

#тімділікті қолдау, криптоқорғау цифрлық құралдары 

бар блокчейн технологияларында іске асырылатын 

болады. 

 Рымтай САҒЫНБЕКОВА

1-инфографика

2-инфографика

Кесте

 ШОЛУ: ИНВЕСТИЦИЯ АҒЫНЫ

2019 жыл: 
Негізгі капиталға 
салынған инвестициялар
Негізгі капиталға салынған инве-
стициялар бұрынғысынша ұлғаюда 
–2019 жылы олардың к"лемі 12,7%-
ға артып, 12,5 трлн теңгеге жетті. 
Бұл ретте кәсіпорындар қаржылық 
тұрақтылығын күшейтіп, бұл жоба-
ларды қаржыландыруға мемлекеттің 
қатысу үлесін азайтуға мүмкіндік берді.

ИСА ҚАМБАР

	лемдік экономиканы жаһан-

д а н д ы р у  ж а ғ д а й ы н д а  к а п и -

тал салымдарының маңызы зор, 

# й т к е н і  э к о н о м и к а  с а л а л а р ы н 

тиімді дамытудың, базалық инфра-

құрылымның тұрақты қызметін 

қ а м т а м а с ы з  е т у д і ң ,  с о н д а й - а қ 

елді экономикалық #ркендетуге 

қ о л  ж е т к і з у д і ң  қ а ж е т т і  ш а р -

ты болып табылады. Қазақстанда 

соңғы бес жылда инвестициялық 

саясат негізгі капиталға салынған 

инвестициялардың жылдық #сімінің 

14% деңгейінде болуын қамтамасыз 

етті.

2019 жылы негізгі  капиталға 

салынған инвестициялар к#лемі 12,5 

трлн теңгеге жетіп, 2018 жылмен 

салыстырғанда 1,4 трлн теңгеге #скен. 

Ретроспективадағы соңғы бес жылда 

негізгі капиталды қаржыландырудың 

динамикалық ілгерілеуі байқалады 

– 2014 жылы олардың к#лемі 7 трлн 

теңгені құрады (1-инфографика).

Инвестициялық құйылым #сімінің 

оң әсерінен кәсіпорындардың пайда-

сы арта түсті. Айталық, 2019 жылдың 

тоғыз айының қорытындысы бойын-

ша ірі және орташа компаниялар 13,3 

трлн теңге м#лшерінде жалпы пайда 

тапқан. Ал 2018 жылы бұл к#рсеткіш 

12,6 трлн теңгені құраған болатын.

Кәсіпорындардың пайдасының 

#суі мен жинақтардың инвес ти-

ция ларға айналуы Қазақ станның 

инвестициялық әлеуетінің артуына 

және соның салдары ретінде эко-

номикалық #рлеудің ілгерілеуіне 

алып келеді. Яғни кәсіпорындардың 

табыстылығының #суі капиталдың 

жоғары қарқында жинақталуын қам-

тамасыз етіп, бұл #з кезегінде еңбек 

#німділігінің артуына, нәтижесін-

де ІЖ� қарқынының үдеуіне алып 

келеді.

А й т а л ы қ ,  к ә с і п о р ы н д а р д ы ң 

ағымдағы статистикасы олардың 

қ а р ж ы л ы қ  т ұ р а қ т ы л ы ғ ы н ы ң 

күшейгенін к#рсетеді –инвестиция 

ағымдарының 78,8%-ы (немесе 9,9 

трлн теңге) меншікті қаражаттар 

есебінен қалыптасады. Салыстыратын 

болсақ: 2014 жылы меншікті салымдар 

инвестициялардың жалпы к#лемінің 

57,9%-ын құрады.

Банк несиелері мен қарыздары 

танымалдығының т#мендеуі себепті 

жобаларды қаржыландырудағы 

меншікт і  капитал  үлес ін ің  ар-

туы байқалады. Жалпы алғанда 

бұл қаржыландыру құралдарымен 

инвестициялардың жалпы к#лемінің 

9,3% ғана қамтамасыз етілді. Ақшалай 

мәніне келгенде несиелер үлесі 400,9 

млрд теңгені, ал қарыздардың үлесі – 

764,7 млрд теңгені құрады.

 Аймақтарға б#ліп қарайтын болсақ, 

инвестициялық сыйымдылығы ең 

жоғары кәсіпорындар Атырау об-

лысында орналасқан, ондағы жете 

капиталдандыру к#лемі 2019 жылы 4,3 

трлн теңгені құрады, бұл 2018 жылдың 

осыған ұқсас кезеңімен салыстырғанда 

Инвестициялық тұрғыдан эконо-

миканың ең тартымды секторы тау-

кен #ндіру секторы болып табылады 

– инвестициялар к#лемі 5,6 трлн 

теңгеге жетті, бұл 2018 жылмен (4,5 

трлн теңге) салыстырғанда 24,5%-ға 

артық. Сондай-ақ инвестиция к#лемі 

ж#нінен ең тартымды салаларға жыл-

жымайтын мүлікпен жүргізілетін опе-

рациялар (1,6 трлн теңге), к#лік және 

қойма қызметтері (1,2 трлн теңге), 

#ңдеу #неркәсібі (994 млрд теңге), 

сондай-ақ электрмен жабдықтау, газ, 

бу беру, ауаны баптау (910 млрд теңге) 

салалары болып табылады.

Бұл ретте #ңдеу #неркәсібінің 

ин вестициялық ағыстары ұлттық эко-

номиканы әртараптандыру процесін 

жеделдетуге мүмкіндік береді. Бұл 

сектордың ІЖ� қалыптастыруға 

қосқан үлесі қазір 12% құрайды, ал 

инвестициялар сектордың дамуына 

серпін береді. Айталық, 2015 жылдан 

бері елімізде инвестициялар к#лемі 

5 трлн теңге шамасындағы Инду-

стрияландыру картасының 500-ден 

астам жаңа жобасы іске қосылды.  

Агро#неркәсіптік кешенде және 

ауыл шаруашылығындағы #ңдеу 

#ндірісінде (156), құрылыс матери-

алдары #ндірісінде (152), машина 

жасауда (59), тау-кен-металлургиялық 

кешенінде (41), химия (31), жеңіл 

#неркәсіпте (22), мұнай #ңдеуде (21), 

энергетикада (15), фармацевтикада 

(6) және басқа да салаларда жаңа жо-

балар іске қосылды. Нәтижесінде 80 

мыңнан астам тұрақты жұмыс орын-

дары құрылды.

Айта кетерлік жайт, Қазақстан Ре-

спубликасы Үкіметінің алдына негізгі 

капиталға салынатын инвестициялар 

к#лемін жыл сайын  орташа есеппен 

20%-ға ұлғайту міндеті қойылды. Алға 

қойылған міндетті іске асыру үшін 

Қазақстан кәсіпорындары жалпы 

сомасы 12,4 трлн теңгені құрайтын 

қа лыптасқан жобаларды ескере оты-

рып, алдағы бес жыл ішінде шамамен 

30 трлн теңгені тартуы қажет (Кесте).

 Алайда экономика салаларының 

басым б#лігі инвестициялық жоба-

ларды қаржыландыруда қаражаттан 

тапшылық к#руде. Қаражаттардың 

жетіспеуі ұлттық экономиканың даму 

қарқынын бәсеңдетіп, Қазақстанның 

әлемдік инвестициялық кеңістіктерге 

#туіне кедергі туғызады. Бұл пробле-

маны қор нарығы әлеуетін пайдалану 

есебінен шешуге болады.

Қазақстанда Astana International 

Exchange (AIX) АХҚО биржасы 

қызмет етуде, оның жуырдағы перс-

пективадағы әлеуеті ұлттық #нді-

рісті дамыту және жаңғырту про-

блемаларын шешуде маңызды р#л 

атқаруы мүмкін. Биржа мүмкіндіктері 

кәсіпорындарға қосымша капитал, 

соның ішінде инновацияларды, биз-

нес шешімдерді және кәсіби кадрлар-

ды тартуға жол ашады.

17,5%-ға артық. Одан кейін негізгі 

капиталға салынатын инвестициялар 

к#лемі 913,7 млрд теңгені құрайтын 

(-13,5%) Нұр-Сұлтан қаласы мен 821 

млрд теңгені құрайтын  (+12,2%) Алма-

ты қаласы алда тұр.

Қарағанды облысы (+70,4%), 

Түркістан облысы (+53,2%) және Ба-

тыс Қазақстан облысында да (+28,9%) 

инвестициялар #сімінің артып келе 

жатқанын к#руге болады. Инвестици-

ялар к#лемі ең т#мен кәсіпорындарға 

тоқталсақ, Шымкент қаласы –194,5 

млрд теңге, Солтүстік Қазақстан об-

лысы – 235,6 млрд теңге және Қостанай 

облысы – 288,1 млрд теңге.

Негізгі капиталға салынатын инве-

стициялар еңбек #німділігінің деңгейі 

мен #ңірдегі жалпы #нім к#рсеткі -

шін ұлғайтуға  мүмкіндік  береді . 

Айталық, 2019 жылдың тоғыз айында 

елдің ІЖ�-не Алматы қаласының (8,2 

трлн теңге немесе ІЖ�-нің 18,5%-ы), 

Атырау облысының (5,8 трлн теңге 

ламалық жабдықтама,  ғылыми 

си паттағы #неркәсіптік техноло-

гиялар, т.б.) жаңарту болып табы-

лады. 	детте, жаңартулар 7-8 жыл 

сайын жүріп тұруы тиіс, әйтпесе 

т о з ғ а н  қ о р л а р  б ә с е к е г е  қ а б і -

леттілігінен айрылып, осылайша 

кәсіп  орындардың экономикалық 

дамуын кешеуілдетеді. Қазақстанда 

қорларды жаңарту жұмысы соңғы 

жылдары жанданып келеді. Егер 

2014 жылы негізгі құралдардың 

тозу дәрежесі 43,7% құраса, 2018 

жылы бұл к#рсеткіш 35,7% ретінде 

айқындалды. �з кезегінде 2019 жылы 

ғимараттар құрылысын жүргізу және 

күрделі ж#ндеу жұмыстарының 

к#лемі бір жыл ішінде 17,9%-ға #сіп, 

6 трлн теңгені құрады, ал машиналар, 

жабдықтар, к#лік құралдары мен 

құрал-саймандарды жаңарту мен 

күрделі ж#ндеуге бағытталған инве-

стициялар 8,6%-ға артып, 3,7 трлн 

теңгеге жетті.

немесе 13%) және Нұр-Сұлтан 

қаласының (4,6 трлн теңге немесе 

10,3%) кәсіпорындары ең к#п үлес 

қосқан. ІЖ� ең жоғары #сімі Шығыс 

Қазақстанда (9%), Атырау облысында 

(8,8%) және Нұр-Сұлтан қаласында 

(7,2%) байқалды (2-инфографика).

 Ел экономикасындағы негізгі 

капиталға салынатын инвестиция-

лардың оң ықпалы 6 жыл қатарынан 

жалғасып келеді. Бұл ретте әдетте 

оның ең үлкен әсері екінші тоқсаннан 

бастап айқын білінеді және жал-

пы #нім шығарылымының 0,07 т.#. 

ұлғаюына алып келеді, ал бір жылдан 

соң жинақталған тиімділігі 0,10 т.#. 

жетуі мүмкін.

Негізгі капиталға салынатын 

инвестициялардың басты міндет -

терінің бірі негізгі қорларды  (ғима-

раттар, жабдықтар, к#лік құрал-

дары, компьютерлік және бағдар-
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ӨНЕРКӘСІП

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

 ИНВЕСТИЦИЯ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ %СІМНІҢ 
ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ 

Былтыр әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі 
салалары бойынша жақсы нәтижелерге қол жеткізіліп, 
ұлттық экономиканың "сімі 4,5% болды. 

Биыл 4,7-5% деңгейінде қарқынды сапалы #сімді 

қамтамасыз ету міндеті тұр. Бұл туралы Мемлекет 

басшысының 24 қаңтардағы Үкіметтің кеңейтілген 

отырысында берген тапсырмаларын іске асыру бой-

ынша қабылданып жатқан шаралар туралы баяндаған 

ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов айтты.

Биыл инвестициялар экономикалық #сімнің 

негізгі қозғаушы күші болады. «Біздің міндетіміз – 

инвестициялар деңгейін жалпы ішкі #німнің 20%-на 

дейін жеткізу. Бұған тұрғын үй салу к#лемін ұлғайту 

ықпал етеді, 2020 жылы біз 15 млн шаршы метр 

тұрғын үй пайдалануға беруді жоспарлап отырмыз, 

бұл #ткен жылмен салыстырғанда 2 миллионға артық. 

Сондай-ақ «Нұрлы жол» бағдарламасын іске асыру 

әсер ететін болады, 2,5 мыңнан астам республикалық 

маңызы бар автожолдар салынады және қайта 

құрылады. Индустрияландыру картасы бойынша 1 

трлн теңгеден астам сомаға 120 жоба жүзеге асырыла-

ды. А�К дамыту аясында – 500 млрд теңгеге 94 жоба. 

Сондай-ақ заңнамаға инвестициялық белсенділікті 

және кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыратын 

түзетулер жекелей дайындалатын болады», — деді 

Р.Дәленов.

Биыл бәсекелестік құралдарының бірі болып 

табылатын биржалық сауданы дамыту бойынша 

тиісті шаралар қабылданатын болады, ол еліміздің 

дұрыс экономикасының жұмыс істеуі үшін берік негіз 

құруға ықпал етеді.

  МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК 

     	РІПТЕСТІК  

ТИІМДІЛІККЕ МАҢЫЗ БЕРІЛУІ ТИІС 

Елімізде мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамы-
туға ерекше к"ңіл б"лініп отыр.

Мақсат – сол кездегі премьер-министрдің орын-

басары Бердібек Сапарбаевтың басшылығымен #ткен 

кеңесте айтылғандай, ел экономикасын, оның ішінде 

әлеуметтік саланы дамыту үшін бюджет қаражатымен 

қатар, жеке инвестициялар тарту. Кеңесте әлеуметтік 

салада мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобала-

рын іске асырудағы түйткілдер мен оларды шешу 

жолдары қарастырылды. «Президент Қ.Тоқаев 

Үкіметтің кеңейтілген отырысында денсаулық сақтау 

мен білім беру саласында МЖ	-ні іске асыру на-

шар жүргізіліп жатқанын атап #ткен болатын. Білім 

және ғылым министрлігінің МЖ	 мәселелерін 

түсіну бойынша нақты пайымы жоқ, жүйелі жұмыс 

жолға қойылмаған. Қазақстандық МЖ	 орталығы 

мен БҒМ жобалары бойынша деректердің елеулі 

айырмашылығы бар», – деді ол.

Кейбір #ңірлер МЖ	-нің кіші түрлері бойынша 

белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін жоба-

ларды ұсынатындығы айтылды. Атырау, Жамбыл 

және Батыс Қазақстан облыстарында білім беру 

жүйесіне инвесторлардың қаражаты тартылмаған. 

Ақт#бе, Алматы, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, 

Қызылорда облыстары мен Нұр-Сұлтан қаласында 

Бес әлеуметтік бастама аясында салынуы тиіс жа-

тақханалардың құрылысы созылуда. Осы ретте 

ағымдағы жағдай мен қабылданып жатқан шаралар 

туралы денсаулық сақтау вице-министрі Камалжан 

Надыров, білім және ғылым вице-министрі Бибігүл 

Асылова, ұлттық экономика вице-министрі Жаслан 

Мәдиев, Шығыс Қазақстан, Ақт#бе облыстары мен 

Шымкент қаласы әкімдерінің орынбасарлары баян-

дап берді.

Бердібек Сапарбаев бірқатар денсаулық сақтау, 

білім және ғылым министрліктеріне ұлттық эко-

номика министрлігімен, әкімдіктермен бірлесіп, 

нақты тізбесі және ай сайынғы іске асыру мерзімдері 

жоспарланып отырған МЖ	 жобаларының кестесін 

қалыптастыруды, онлайн режимде бақылауды 

тапсырды. Сонымен бірге қаражатты пайдалану 

және құрылыстардың үлгілік жобаларын пайдалану 

тиімділігіне баса назар аударды.

  	ЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ: ТҮРКІСТАН  

«ҚАМҚОРЛЫҚ» КЕШЕНДІ 
БАҒДАРЛАМАСЫ ҚОЛҒА АЛЫНДЫ

Түркістан облысында 500-ге жуық отбасы «Қамқор-
лық» кешенді бағдарламасы бойынша жан-жақты 
к"мек алды. 

�мір қиындығына ұшыраған жандарға қосымша 

әлеуметтік қолдау к#рсетуге бағытталған жаңа жоба 

аясында жалпы 1534 отбасына, яғни 6643 адамға 

к#мек к#рсетілмек.  Бұл мақсатта жергілікті бюд-

жет арқылы 1,6 млрд теңге к#лемінде қаржылай 

қолдау к#рсету қарастырылуда. Осы және #зге де 

маңызды мәселелер облыс әкімі �мірзақ Ш#кеевтің 

т#рағалығымен #ткен лездемелік мәжілісте қаралды. 

Аймақ басшысының тапсырмасына сәйкес жүзеге 

асырыла бастаған жаңа бағдарлама аясында тұрмыс 

тауқыметін тартқан жандарды қажетті азық-түлікпен 

қамту, медициналық жәрдем беру, тұрақты жұмысқа 

орналастырып, жұмыссыз азаматтарды қайта да-

ярлау курстарына жіберу, демеушілерді тарта оты-

рып баспанамен қамту мәселесін шешу к#зделген. 

«Елдігімізді к#рсетуіміз керек. Бұл шараны жүйелі 

түрде, тұрақты түрде жүзеге асып отыру қажет. 	р 

әкім #зі жүріп, нағыз к#мекке зәру отбасын анықтап, 

олармен тығыз байланыста болсын. Қазіргі тізіммен 

тоқтап қалмайық. Осы отбасыларға «аяғынан тұрып 

кететіндей» жағдай жасап, к#мекті нағыз қажет 

ететін жандардың әрқайсысына жеткізу керек», – деп 

түйіндеді облыс басшысы. 

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 САЛАМАТТЫ ҘАЗАҘСТАН

Сақтандырылмаған 
азаматтар қалай емделеді?
Биылдан бастап Қазақстанда 
медициналық к"мек үш деңгей 
бойынша к"рсетіледі. Біріншісі 
– кепілдендірілген тегін 
медициналық к"мек пакеті. 
Екіншісі – сақтандырылғандарға 
арналған М?МС пакеті. Үшінші 
деңгейге – ерікті медициналық 
сақтандыру және ақылы қызмет 
пакеті жатады. 

ТОМИРИС КЕРІМҚҰЛОВА

Мемлекет қаражатына к#р-

се ті летін тегін медициналық 

к#мек пакетін сақтандырылған-

сақтан дырылмағанына қара-

мастан, елі міздің барша тұр-

ғындары мен республикада 

тұрақты тұратын шет елдіктер 

пайдалана алады. Ал сақ тан-

дыру пакеті  медициналық 

к#мекті кеңейтілген тізім бой-

ынша ала алады.

Халық арасында #зін-#зі 

жұ мыспен қамтыған, бірақ 

сақтан дыру жарнасын т#леп 

үлгермеген азаматтар, сондай-

ақ, оралмандар мен елімізде 

уақытша тұрып жатқан шетел 

азаматтары бар. Олар міндетті 

әлеуметтік медициналық сақ-

тандыру шеңберінде к#рсе-

тілетін медициналық к#мекті 

пайдалану үшін не істеуі керек?  

Біріншіден, барлық азамат-

тар мен Қазақстанда тұрақты 

тұратын шетелдіктер тегін 

к#мек пакетін теңдей пайда-

лана алады. Атап айтқанда, 

олар бұрынғыша емханаға ба-

рып учаскелік дәрігерге қарала 

алады, негізгі анализ түрлерін 

тегін тапсырады, жедел жәрдем 

шақырта алады. Сонымен қатар, 

шұғыл жағдайға душар болғанда 

кез-келген медицина ұйымында 

алғашқы к#мек к#рсетіледі. 

Тегін медициналық к#мек 

пакетіне енетін қызмет түрлері:

Жалпыпрактика дәрігеріне 

(учас келік дәрігер/терапевт) 

қаралу жә не консультация алу;

Зертханалық және диагнос-

тикалық зерттеудің негізгі түр-

лері (жалпы қан талдауы, жалпы 

несеп талдауы, био химиялық 

қан талдауы, ультра дыбыстық 

зерттеу, ЭКГ т.б.);

Профилактикалық тексеру-

лер – онкологиялық скрининг-

тер (жатыр мойны обыры, сүт 

безі және тоқ ішек обыры) ;

Салауатты #мір салты мен 

репро дуктивтік денсаулыққа 

қатысты консультациялар.

Оған қоса, әлеуметтік маңы-

зы бар аурулар мен негізгі созыл-

малы сырқат тарға шал дыққан 

пациенттерге консультативтік-

диагности  калық к#мек, гепа-

тит, туберкулез, қант диабеті, 

артериалды гипертензия, ВИЧ/

СПИД сынды т.б. ауруларға 

жос парлы стационарлық және 

стацио нарды алмастыратын 

к#мек к#рсетіледі. Дәрі-дәрмек-

пен тегін қамтамасыз етіледі.

Сақтандырылмаған азамат-

тардың кез-келген уа қыт та 

жарна т#леп, М	МС жүйе сіне 

қатысуына және сақ тандыру 

пакетіне енетін қызмет түрлерін 

пайдалануына толық жағдай 

жасалған. Жар наны екінші 

деңгейлі банктер, «Қазпошта» 

б#лімшелері мен емдеу меке-

мелерінде ор наласқан т#лем 

терминалдары  арқылы т#леуге 

болады.

М	МС жүйесіне қатысты 

толық мәліметті Медициналық 

сақтандыру қорының 1406 

бірыңғай байланыс н#мірі ар-

қылы немесе www.fms.kz сайты-

нан алуға болады.

 ҘУАТТЫ ЭКОНОМИКА 

Қарағандылық кокс: 
Дамудың жаңа қарқыны       

Айталық, бұл локомотивтер 

үшін тежегіш қалып шығаратын 

елдегі жалғыз кәсіпорын. Бұйым 

Қазақстанмен қоса, Ресей, басқа 

да Достастық елдерінің ірі #нер-

к ә с і п т і к  к о м п а н и я л а р ы н ы ң 

қажеттілігін жабады. Осылай-

ша, болашақта компания жет-

к і з і л і м д е р і н і ң  г е о г р а ф и я с ы 

кеңейе бермек. Ішкі нарықтағы 

сұранысты ескере отырып, кәсіп-

орын басшылығы құю #нім дерін 

#ндіруді ұлғайтуды ұйғарып отыр. 

Кәсіпорын кен байыту фабри-

калары үшін шойын шарлар, 

құрылыс саласы үшін шойын 

цильпебстер, теміржол к#лігі үшін 

тежегіш қалыптар, сондай-ақ бір 

қалыпқа келтіріліп құйылған құйма 

шығарады.

Қ а з і р г і  у а қ ы т т а  қ о с ы м ш а 

құны жоғары #нім шығару үшін 

#ндірісті жаңғырту жалғасуда. 

Дәстүрлі  түрде еліміздің бұл 

бағытта үлкен әлеуеті бар, оның 

ішінде дамыған инфрақұрылым, 

тамаша шикізат базасы және бұл 

істі игеруге қабілетті білікті ма-

мандар жетерлік. Бұл факторлар 

компанияның жақын болашақтағы 

дамуын лайықты қамтамасыз 

етеді деген сенімде компания бас-

шылығы. Таск#мірлі жартылай 

кокс #неркәсіптің химия және 

ферроқорытпа салаларында шой-

ынды балқыту үшін қолданылады. 

Жергілікті нарықта бұл #німнің 

жетіспеушілігі сезілетіндіктен, 

к#птеген отандық металлургиялық 

кәсіпорындар оны #зге елдерден 

сатып алады.

– Нарық үдерісін талдай оты-

рып, біз Қазақстанда осы #німнің 

тапшылығы бар деген қорытындыға 

келдік. Қазіргі уақытта барлық 

озық #неркәсіптік елдер қазіргі 

заманғы технологияларды пайдала-

на отырып, қосылған құны жоғары 

#німдерді алу үшін қарапайым 

к#мірді  терең #ңдеуге к#шті. 

Қазақстан осы бағытты дамыту 

үшін үлкен әлеуетке ие. Біздің 

зиян келтірмей #ндіруге мүмкіндік 

беретін жаңа индукциялық пеш-

тер орнатылды. Жаңа жабдықты 

қолданумен алынған қорытпа 

құрамында зиянды қоспалар 

анағұрлым аз. Енді зауыт жыл сай-

ын 36 мың тонна жартылай кокс 

шығаруға дайын. 2020 жылы екін-

ші пеш іске қосылғаннан кейін 

зауыттың #ндірістік қуаты 72 мың 

тоннаға жетпек, ал инвестицияның 

жалпы сомасы – 140 миллион теңге. 

Инновациялық технология ларды 

енгізудің, процестерді автомат-

тандырудың арқасында кәсіп-

орында осы #ндірісті іске қосумен 

50 жаңа жұмыс орны ашылды. Qaz 

Carbon жоспары – ірі к#лемді құю 

#ндірісі бойынша жаңа цех салу. Ал 

бұл қосымша жұмыс орын дарының 

ашылуына себеп болады.

зауыт жобалық қуатқа шығатын 

ішкі нарықтың қажеттілігін 100%-

ға қамтамасыз ете алады және 

экспортқа шыға алады, – дейді 

«Qaz Carbon» ЖШС акционері Да-

вид Кемертелидзе.

Жаңғырту аясында негізгі екпін 

абсолюттік жаңа технологиялар 

трансферінің к#мегімен еңбек 

#нім ділігін арттыруға қойылады. 

Жоба толығымен жеке инвестиция 

есебінен іске асты.

– Қазірг і  таңда Мемлекет 

басшысының еңбек #німділігін 

арттыру, жеке инвестицияларды, 

соның ішінде шетелдік инвести-

ция   ларды тарту арқылы жаңа тех-

нологиялар трансферін қалып тас-

тыру бойынша тапсырма ларын 

орындау үшін тәжірибелік шаралар 

жүзеге асырылуда, – дейді «Qaz 
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Carbon» ЖШС акционері Ерлан 

Нығматулин.

�неркәсіптік кәсіпорынның 

бірегейлігі сол, онда соңғы буынды 

энерготиімді және экологиялық 

таза әзірлемелер енгізілуде. Барлық 

процесс автоматтандырылған, бұл 

зауыттың жұмысын экономикалық 

тұрғыда  тиімді  етед і .  Мыса-

лы, б#лінетін газдар қазандықта 

жанып, ішкі температура үшін 

қолданылады да, қазандықты түсіру 

кезінде атмосфераға тек таза бу 

б#лінеді.

Ауқымды жаңғыртудың ар-

қасында зауытта ескірген жаб-

дықтар, соның ішінде 60 жыл 

бойы жұмыс істеп тұрған шойын 

балқытқыш пештер ауыстырылды. 

Сондай-ақ жоғары сапалы шой-

ын мен болатты қоршаған ортаға 

«Жас кәсіпкер»: 
Талап оң болса – 
табыс мол болады

Негізінен ұлттық киімге тапсырыс 

түседі, қыздың жасауы қашанда 

сұраныста, сондай-ақ киімді қайта 

ж#ңдеуге де тапсырыстар бар, –  дейді 

Айсұлтан.

Бүгінгі таңда Ақт#бе облысында 

«Жас кәсіпкер» жобасымен 1 100 

тыңдаушы оқып шықты. Соның 

ішінде 454 адам грант алды, тағы 5 

адам жалпы сомасы 219 млн теңгеге 

жеңілдікпен несие алды. «Бастау» жо-

басымен облыста 3 484 адам оқыды. 

Соның ішінде 812 адам 1 068 млн 

теңгеге қаржыландыру алды, 70 жұмыс 

орны құрылды. Облыстың Мұғалжар 

ауданындағы кәсіпкерлер палатасы 

филиалының мәліметінше, бүгінде 

ауданда 3 202 кәсіпкерлік нысаны 

жұмыс істеп тұр. 2019 жылы 470 аудан 

тұрғыны «Бастау» бағдарламасымен 

білім алып, оның 195-і бизнес-жо-

басын қорғаған. 90 адам мемлекеттік 

грантқа ие болды. «Жас кәсіпкер» 

жобасы аясында 118 адам біліп алып, 

оның 79-ы жобасын қорғады. 54 жас 

грант алып, кәсібін бастады.

 АУЫЛ – ЕЛ БЕСІГІ
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ШОЛУШЫ БАҒАНЫ

Қаңтар мен ақпан мемлекет қоржынындағы пұлдың 

парқын безбенге тартатын кезең. Қаржыгерлердің 

мәліметіне қарағанда резиденттердің депозиттік 

ұйымдардағы депозиттерінің к#лемі бір айда 4 пайызға 

ұлғайып, #ткен жылғы желтоқсанның соңында 19 021,9 

млрд теңге болған. Заңды тұлғалардың депозиттері 9 

851,1 млрд теңгеге дейін 4,8 пайызға ұлғайған, жеке 

тұлғалардың депозиттері 9 170,9 млрд теңгеге дейін 3,2 

пайызға #скен. Ұлттық валютадағы депозиттер к#лемі 

бір айда 10 821,2 млрд теңгеге дейін 4,1 пайызға, шетел 

валютасындағылары 8 200,7 млрд теңгеге дейін 3,9 

пайызға артқан. Долларландыру деңгейі желтоқсанның 

соңында 43,1 пайыз болған.

Заңды тұлғалардың ұлттық валютадағы депозиттері 

желтоқсанда 5 439,5 млрд теңгеге дейін 2,6 пайызға, 

шетел валютасындағылары 4 411,6 млрд теңгеге дейін 

7,7 пайызға ұлғайды. Жеке тұлғалардың теңгемен 

депозиттері 5 381,7 млрд теңгеге дейін 5,8 пайызға 

ұлғайды, шетел валютасындағылары 3 789,1 млрд теңгеге 

дейін 0,2 пайызға азайды. Мерзімді депозиттердің к#лемі 

бір айда 2,3 пайызға ұлғайып, 12 461,4 млрд теңгені 

құрады. Олардың құрылымында ұлттық валютадағы са-

лымдар 7 193,6 млрд теңгені, шетел валютасындағы са-

лымдар 5 267,7 млрд теңгені құрады. Банктік емес заңды 

тұлғалардың ұлттық валютадағы мерзімді депозиттері 

бойынша орташа алынған сыйақы м#лшерлемесі 7,4 

пайызды, жеке тұлғалардың депозиттері бойынша 9 

пайызды құрады. Банктердің экономиканы кредиттеу 

к#лемі бір айда 1,4 пайызға ұлғайып,  желтоқсанның 

соңында 13 863,8 млрд теңге болды. Заңды тұлғаларға 

берілген кредиттер к#лемі 7 202,5 млрд теңгеге дейін 

1,2 пайызға, жеке тұлғаларға 6 661,3 млрд теңгеге дейін 

1,6 пайызға ұлғайды. Ұлттық валютамен кредиттер 

к#лемі бір айда 11 559,7 млрд теңгеге дейін 1,5 пайызға 

ұлғайды. Олардың құрылымында заңды тұлғаларға 

берілген кредиттер 0,7 пайызға, ал жеке тұлғаларға 2,2 

пайызға артты. Шетел валютасымен кредиттер к#лемі 

2 304,1 млрд теңгеге дейін 1,1 пайызға #сті. Олардың 

құрылымында заңды тұлғаларға берілген кредиттер 

2,6 пайызға ұлғайды, жеке тұлғаларға 24,5 пайызға 

азайды. Теңгемен кредиттердің үлес салмағы 2019 

жылғы желтоқсанның соңында 83,4 пайызды  құрады. 

Ұзақ мерзімді кредиттер к#лемі бір айда 11 822,4 млрд 

теңгеге дейін 1,7 пайызға #сті, қысқа мерзімді кре-

диттер к#лемі 2 041,5 млрд теңгеге дейін 0,1 пайызға 

азайды. Шағын кәсіпкерлік субъектілерін кредиттеу 

2019 жылғы желтоқсанда 2 108,8 млрд теңгеге дейін  1,3 

пайызға ұлғайды, бұл экономикадағы кредиттердің жал-

пы к#лемінің 15,2 пайызы. Салалар бойынша б#луде 

банктердің экономикаға кредиттерінің айтарлықтай 

сомасы #неркәсіп – жалпы к#лемдегі үлесі – 13,6 

пайыз, сауда – 12,6 пайыз, құрылыс – 4,9 пайыз және 

к#лік – 3,6 пайыз сияқты салаларға тиесілі. 2019 жылғы 

желтоқсанда банктік емес заңды тұлғаларға ұлттық ва-

лютамен берілген кредиттер бойынша орташа алынған 

сыйақы м#лшерлемесі 12,1 пайызды, жеке тұлғаларға 

16,8 пайызды  құрады. 

�ткен жылдың қорытындысы бойынша т#лем 

жүйелері 2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 

ел аумағында 17 т#лем жүйесі, оның ішінде Ұлттық 

банктің т#лем жүйелері, ақша аударымдары жүйелері, 

т#лем кәртішкелері  жүйелері жұмыс істейді. 2019 

жылы Ұлттық банктің т#лем жүйелері, атап айтқанда 

банкаралық ақша аудару жүйесі және банкаралық кли-

ринг жүйесі  арқылы 762,1 трлн теңге сомаға 41,6 млн 

транзакция #ткізілді. Тиісінше 2018 жылмен салыс-

тырғанда саны мен сомасы 3,1 пайызға және 8,7 пайызға 

азайды. Бір күнде аталған т#лем жүйелері арқылы орта-

ша алғанда 3,1 трлн теңге сомаға 169,3 мың транзакция 

жүргізілді. �ткен жылы қазақстандық эмитенттердің 

т#лем кәртішкелерін пайдалана отырып жасалған опе-

рациялар к#лемі 30,9 трлн теңге сомаға 1,6 млрд тран-

закцияны құрады, с#йтіп 2018 жылмен салыстырғанда 

транзакциялар саны 93,9 пайызға, сомасы 54,7 пайызға 

#сті. Қазақстандық эмитенттердің т#лем карточкала-

рын пайдалана отырып жасалған операциялардың жал-

пы құрылымындағы қолма-қол ақшасыз т#лемдердің 

үлесі саны бойынша 76,1 пайызға дейін, к#лемі бой-

ынша 46,9 пайызға дейін #сті. 2020 жылғы 1 қаңтарда 

елімізде т#лем кәртішкелерін шығаруды 22 банк пен 

«Қазпочта» АҚ жүзеге асырды, эмиссияланған және 

таратылған т#лем кәртішкелерінің жалпы саны 32 

млн бірлікті құрады, ақы т#леуге т#лем кәртішкелерін 

қабылдайтын 96,4 мың сауда кәсіпорны жұмыс істеді, 

т#лем кәртішкелеріне қызмет к#рсету желісі 11,3 

мың банкомат пен 170,4 мың POS-терминал арқылы 

ұсынылды. 2019 жылы халықаралық ақша аударымдары 

жүйелері арқылы жіберілген ақшаның жалпы к#лемі 

701,7 млрд теңге сомаға 2,9 млн аударымды құрады. 2018 

жылмен салыстырғанда ақша аударымдары к#лемінің 

артуы 4 пайызды құрады. Қазақстаннан тыс жіберілген 

аударымдардың жалпы к#лемінен транзакцияның 

жалпы санының 90,6 пайызы, яғни 2,6 млн транзакция 

және жалпы сомасының 93,4 пайызы немесе 655,2 

млрд теңге бағытталды. Қазақстан бойынша ақша ау-

дарымдары жүйелері арқылы ақша аударымдарының 

жалпы санынан 9,4 пайыз, яғни 0,3 млн транзакция 

және жалпы сомасынан 6,6 пайызға, яғни 46,5 млрд 

теңгеге жүргізілді. Шетелден халықаралық ақша ауда-

рымдары жүйелері арқылы 344,6 млрд теңге сомаға 1,7 

млн транзакция алынды. Осы ретте желтоқсанда халық 

нетто-негізде 269,5 млрд теңге баламасындағы сомаға, 

ал қарашада 307,5 млрд теңгеге қолма-қол шетел ва-

лютасын сатып алғанын, шығыстардың негізгі к#лемі 

АҚШ долларын, Ресей рублін және еуро сатып алуға 

жұмсалғанын атап #туіміз керек.

Жетпісбай 
БЕКБОЛАТҰЛЫ,

әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ

профессоры

e-mail: 
Zhetpisbay.Bekbolatuly@kaznu.kz 

Депозит нарығы 
мен төлем жүйелерінің 
жағдайы жақсарып келеді   

Күнкөріс минимумына 
қарын тоя ма?
Күнк"ріс минимумының к"лемі 
Қазақстанның он жеті аймағының ал-
тауында ғана орташа республикалық 
к"лемнен асып жығылады екен. 
2020 жылдың қаңтарына күнк"ріс 
минимумының ауқымы ҚР халқының 
жан басына шаққанда орта есеппен бір 
жылда 11,6%-ға артып, 30 мың теңгеге 
жеткен. %ткен жылдың тиісті кезеңіне 
бұл к"рсеткіш жылдық 4% "сімімен 
26,9 мың теңгені құраған. 

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ

	йтсе де ағымдағы жылдың қаң-

тарына тауарлар мен қызметтерге 

баға лар, #ткен жылдың осы айына, 

5,6%-ға артқан. Соның ішінде бағалар 

азық-түліктік тауарларға 9,2%-ға, 

 ҘАРЖЫ 

 СЫРТҘЫ ФАКТОР

31 қаңтар – 7 ақпан аралығындағы жекелеген 
дамушы елдердің валюталары бойынша шолу*
7 ақпанда сауда-саттықтың 
қорытындылары бойынша теңгенің 
нарықтық бағамы бір аптада 0,2%-ға 
(379,02-ден) нығайып, бір АҚШ дол-
лары үшін 378,31 теңге деңгейінде 
қалыптасты. 

Сыртқы валюта нарығында 2020 

жылғы 31 қаңтар-7 ақпан аралығындағы 

кезеңде бірқатар маңызды оқиғалар 

орын алды. АҚШ-тың #неркәсіптегі 

б е л с е н д і л і к  и н д е к с і  е к і  а й л ы қ 

құлдыраудан кейін қаңтар айында 50,9-

ға жетті. Ұлыбританияның премьер-

министрі мен Брекзит мәселесі бойын-

ша ЕО бас #кілі #тпелі кезеңнен кейінгі 

тараптар арасындағы қатынастар ту-

ралы қарама-қарсы пікірлер ұсынды. 

АҚШ сенаты импичмент ісі бойын-

ша Д.Трампты ақтады. Қытай Халық 

банкі коронавирустың таралуының 

жағымсыз экономикалық салдарын 

еңсеру үшін экономикаға шамамен 1,2 

трлн юань құйғаны туралы мәлімдеді. 

АҚШ-тың қаңтардағы еңбек нарығы 

бойынша қатаң есеп жарияланды: 

ауылшаруашылық емес сектордағы 

жұмыс орындарының саны 225 мыңға 

артты, жұмыссыздық деңгейі 3,6%-ға, 

жалақы 0,2% м/м артты. 

Осы факторлар АҚШ доллары 

бағамының дамыған елдердің валю-

таларымен салыстырғанда нығаюына 

әкелді. 

Дамушы елдер валюталары ның** 

АҚШ долларына қатысты бағамда-

рының серпіні былайша қалыптасты:  

стра те  гиясының тартымдылығына және 

МБҚ-ның жоғары кірістілігіне бай ла-

нысты капитал ағынының аясында 0,4%-

ға (18,84-тен 18,77-ге дейін) нығайды;  

байланысты инвес торлардың тәуекел 

дәрежесінің нашарлауы және АҚШ 

долларының жаһандық нығаюы аясын-

да 0,1%-ға (71,36-дан 71,40-қа дейін) 

әлсіреді;  

шер лемені 6%-ға дейін т#мен дету ту-

ралы шешімі аясында 0,1%-ға (63,96-

дан 64,05-ке дейін) әлсіреді, реттеуші 

инфляцияның күрт баяулауы жағдайын-

да ақша-кредит саясатының болашақ 

бағыты туралы жеңіл белгіні сақтады;  

айында ОАР #ңдеу #неркәсібіндегі 

сентименттің т#рт айда ең т#менгі 

деңгейге дейін нашарлауы туралы 

деректердің шығуы аясында 0,2%-

ға (15,02-ден 15,06-ға дейін) әлсіреді, 

#йткені  сұраныстың әлсіз  болуы 

кәсіпорындардың #ндірісіне әсер етті; 

делдетілуі туралы деректердің бол-

жанған мәндерден асып түсуі аясында 

0,5%-ке (5,98-ден 6,01-ге) дейін әлсіреді, 

ол нақты м#лшер лемелердің н#лден 

т#мен Жапония дағы кірістілікпен салы-

стырылатын деңгейге дейін т#мендеуіне 

әкелді;  

ай қатарынан #неркәсіп #нді рісінің 

т#мендеуі туралы статис ти каның жари-

ялануы аясында 0,8%-ға (4,28-ден 4,32-

ге дейін) әлсіреді, нәтижесінде бір жыл 

ішінде #неркәсіп 1,1%-ға т#мендеді, 

бұл Орталық банктің м#лшерлемелерді 

т#мендету ықтималдығын арттырады. 

* шолуды Қазақстан Республика-

сының Ұлттық банкі ашық дерекк�з дердің 

негізінде апта сайын дайындайды;

** АҚШ долларына қарағанда к� лемі 

жағынан неғұрлым к�п сатылатын даму-

шы елдердің валюталары.

Дамушы елдер валютасының серпіні 
(2020 жылғы 24 қаңтар =100, индекстің өсуі – валютаның нығаюы)

жылда баяу экономикалық #су туралы 

деректердің шығуы аясында 0,1%-ға (13 

655-тен 13 675-ке дейін) әлсіреді, 2019 

жылы  жылдық + 5,02%;  

ынша нақты дерек тердің шығуына 

Күнкөріс минимумының ауқымы. 
Қаңтар (мың тг) 

Тұтыну бағаларының индексі. 
Қаңтар 

ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің мәліметтері негізінде

Күнкөріс минимумының ауқымы. Қаңтар (мың тг)

Маңғыстау 

Нұр-Сұлтан қ. 

Алматы қ. 

Алматы 

Түркістан 

Шығыс Қазақстан 

Атырау 

Ақмола 

Қызылорда

Қарағанды

Шымкент қ.

Қостанай 

Жамбыл 

Солтүстік Қазақстан 

Ақтөбе 

Батыс Қазақстан 

Павлодар

2020

2019

Барлығы 

Өсімі

ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің мәліметтері негізінде

азық-түліктік емес тауарларға – 5,2%-

ға, ақылы қызметтерге – 1,4%-ға 

ұлғайған (1-кесте). 

Күнк#ріс минимумының ба-

сым к#лемі дәстүрге сай Маңғыстау 

облысының еншісінде: 35,4 мың тг 

– орташа республикалық #лшемнен 

18%-ға артық. Сондай-ақ үздік 

үштікке Нұр-Сұлтан (33,5 мың тг) 

және Алматы (33,1 мың тг) қалалары 

еніп отыр, бұл аймақтардағы күнк#ріс 

минимумының ауқымы республика 

бойынша орташа мәннен тиісінше 

11,6%-ға және 10,4%-ға артық. 

Аймақтардың ТОП-5 құрамын 

Алматы және Түркістан облыста-

ры тұйықтайды: тиісінше 30,7 мың 

тг және 30,3 мың тг. Жалпы еліміз 

бойынша күнк#ріс минимумының 

к#лемі тек алты аймақта ғана орташа 

республикалық мәннен асады. 

Күнк#ріс  минимумының ең 

т#менгі ауқымы Павлодар (26,3 мың 

тг), Батыс Қазақстан (26,9 мың тг) 

және Ақт#бе (27,2 мың тг) облыста-

рында байқалады. 

Еске салар болсақ, Қазақстанда 

күн к#ріс минимумы – базалық зей-

нет ақы т#лемі, мүгедектігі бойынша 

мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы, 

асыраушысын жоғал туына байла-

нысты, мүгедек балалар дың күтімі 

бойынша жәрдем ақы сияқты – 

әлеуметтік т#лемдерге тә уелді (2-кес-

те). 

Қаңтарда ет және балық #німде-

рінің күнк#ріс минимумының жал-

пы сомасындағы үлесі 2019 жылғы 

20,5%-дан 2020 жылы 21,1%-ға 

дейінгі #сімі тіркелген. Нан мен жар-

ма #німдерінің де үлесі – күнк#ріс 

минимумының ауқымынан 8%-ға 

дейін артқан. 

Бұл ретте сүт, май, ерітілген май-

лы #німдердің және жұмыртқалардың 

үлесі 16,5%-дан 15,9%-ға дейін, 

жеміс-жидек пен к#к#ністің үлесі – 

8,2%-ға дейін қысқарған. Қанттың, 

шай мен дәмдеуіштердің үлесі де 

2,2%-дан 1,8%-ға шейін азайған. 

Айта кету керек, азық түліктік 

емес және қызметтерге қатысты 

үлес, заң бойынша, 45%-ды құрайды 

(3-кесте).

Күнкөріс минимумының ауқымы. Қаңтар (%) 

Ет және балық өнімдері 

Майлы өнімдер және жұмыртқалар 

Нан және жарма өнімдері 

Жеміс-жидек және көкөніс 

Қант, шай, дәмдеуіштер 

Азық-түліктік емес тауарлар мен қызмет-р

ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің мәліметтері негізінде
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НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

 ЕЛОРДА: КЕШЕНДІ ДАМУ  

ИНВЕСТИЦИЯ САЛУҒА 
ҚОЛАЙЛЫ ЖАҒДАЙ ЖАСАЛҒАН

Елордамызда алдағы бес жыл ішінде 50 мектеп са-
лынады.

Осы орайда  халық алдында есеп беруге арналған 

жиында Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Алтай К#лгінов: 

«Бүгінде халық саны #сіп отыр. Осыған орай мектеп-

тер санын к#бейтуіміз керек. Қазіргі уақытта қалада 

үш ауысымда оқытатын 8 мектеп бар. 14 мектепте 

оқушылар саны шамадан тыс к#п. Бұл балалардың 

білім сапасына әсер етеді және мұғалімдерге де салмақ 

түсіреді, – дей келіп, бұл мәселенің шешімі қалай та-

бы латындығына тоқталды. – �ткен жылы елордада 5 

мың орындық 6 мектеп аштық. Ол үш ауысымды мек-

теп мәселесін шешті. Бірақ әлі де 8 үш ауысымды мек-

теп бар. Биыл #ткен жылдағыдан екі есе к#п мектеп 

пайдалануға беріледі. Құрылысы былтыр басталған 10 

мың орындық  білім ошақтары биыл іске қосылады. 

Бұл  жағдайды біршама жеңілдетеді, дегенмен мектеп 

саны бәрібір жеткіліксіз. Сол себепті біздің кешенді 

даму жоспарымызда бес жыл ішінде кем дегенде 

50 мектеп салу жоспарланған. Тек бюджетке қарап 

отыра бермей, жеке инвестицияларды да тартудамыз. 

�йткені Нұр-Сұлтан қаласында инвестиция жасауға 

қолайлы жағдай жасалған».

  АГРО�НЕРК	СІП

АҚШ ИНВЕСТОРЛАРЫ – ТҮРКІСТАНДА

Түркістан облысында АҚШ инвесторлары елімізде 
теңдесі жоқ бірегей жобаны жүзеге асырмақ.

Бұл туралы Түркістан облысының әкімі �мірзақ 

Ш#кеевтің АҚШ-тың «Lindsay» компаниясы 

#кілдерімен кездесуінде айтылды. Облыстың егін 

және мал  шаруашылығы саласын дамыту мәселелері 

талқыланған кездесу барысында әлемдік нарықта 

жоғары сапалы технологиясымен танымал болған 

әйгілі компания #зінің ұтымды жобаларын ұсынған 

болатын. Осы орайда «Turkestan agro.kz» компания-

сымен бірлесе Арыс қаласында 4 мың гектар жерде 

жаңбырлатып суару әдісін енгізіп, мал азығын егуді 

қолға алады.

Америкалық инвесторларды аймақтың егін 

шаруашылығы үшін қолайлы климаты қызықтырып 

отыр. Шетелдік ірі компания иелері #німді ішкі 

нарықты қамтамасыз етумен қатар, экспортқа 

шығара отырып, аймақтың экономикалық  даму 

қарқынын к#теруді к#здейді. АҚШ инвесторларының 

қашықтықтан басқарылатын технологиялары су, 

электр жарығын тұтынуда да #те үнемді. Бірлескен жоба 

аясында ең алдымен жаңбырлатып суару жүйелерін 

орнату және қолданыстағы инфрақұрылымды 

жетілдіру жұмыстары жүргізілетін болады. Сонымен 

қатар шетелдік компания #кілдері мал шаруашылығы 

саласын дамытуға да #з үлестерін қоспақ. Арпа мен 

жүгері егіп, мал азығы қорын молайту,  сондай-ақ 20 

000 бас ірі қараны бордақылауға арналған ашық алаң 

салу жоспарланған.

Кездесу соңында с#зін қорытындылай келіп, 

�мірзақ Ш#кеев екі тарапқа да тиімді әрі #ңірдің 

экономикасына ұтымды жобаға әкімдік тарапынан 

қолдау к#рсетілетіндігін, елімізде теңдесі жоқ бірегей 

жоба басқа аумақтарда жалғасын табуы керек екенін 

атап #тті.

  ЕҢБЕК НАРЫҒЫ

ЖҰМЫС КҮШІН ТАРТУҒА 
КВОТА ҚЫСҚАРТЫЛДЫ 

Қазақстанда шетелдік жұмыс күшін тартуға 
б"лінетін квота 40%-ға қысқартылды.

Үкімет ішкі еңбек нарығын қорғау мақсатында 

жыл сайын елімізге шетелдік мамандарды тартуға 

квота белгілейді. 2020 жылға 29 мың бірлік к#лемінде 

квота бекітті. �ткен жылы бұл к#рсеткіш 49 мың адам 

болған еді. Осы ретте еңбек заңнамасын, оның ішінде 

шетелдік жұмыс күшін тартуда заң бұзушылыққа жол 

бермеу мақсатында қабылданып жатқан шаралар 

туралы айта келіп, еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрі Біржан Нұрымбетов: «Квота #ткен 

жылдың к#рсеткішіне байланысты емес, жұмыс 

берушілердің берген #тініштеріне сәйкес болады. 

Бүгінде заңнама бойынша барлық компаниялар мен 

кәсіпорындар жергілікті атқарушы органға келесі 

жылы #здерінің қанша және қандай мамандарды 

тартқысы келетіні туралы #тінім береді. 1 тамыздан 

бастап 1 қазанға дейін жергілікті атқарушы органдар 

жанындағы комиссия заңнама талаптарына сәйкес 

жұмыс берушілердің барлық #тінімдерін қарастырады 

да, басқа орталық мемлекеттік органдармен бірге #з 

#тінімдерін еңбек министрлігіне тапсырады. Еңбек 

министрлігі Үкіметке #з ұсыныстарын жеткізеді», – 

деді.

Б.Нұрымбетов жергілікті атқарушы органдар мен 

орталық мемлекеттік органдар 2020 жылға 43 мың 

шетелдік жұмыс күшін тартуға #тінім бергенін, бірақ 

министрлік бұл мәселені қайта қарап, 29 мың адамға 

дейін қысқартуды ұсынғанын атап #тті. 

Ол қолданыстағы заңнама бойынша қайсыбір 

санаттағы шетелдік маманды тартқаны үшін компания 

жергілікті бюджетке алым т#леуі тиіс екенін еске сал-

ды, алым м#лшері әрбір маман үшін 346  мың теңгеден 

631 мың теңгеге дейінгі соманы құрайды. Былтыр 8 

млрд 230 млн теңге к#лемінде осындай алым т#ленді. 

Қабылданған квоталар ішкі еңбек нарығын біліксіз 

шетелдік жұмыс күшінен қорғап, қазақстандық кад-

рларды жұмыс орындарына к#бірек орналастыруға, 

сондай-ақ жұмыс берушілердің білікті шетелдік 

жұмыс күшіне деген сұранысын қанағаттандыруға 

мүмкіндік береді.  

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

Kazakhstan in the New Silk Road 
Project’s context: prospects and risks

 GEOPOLITICS
Why is it that the great powers’ stakes as-
sociated with Kazakhstan in the context 
of the New Silk Road Project are not just 
higher, but much higher than the West’s 
and Russia’s stakes associated with 
Ukraine?!

KAIRAT KAZAKPAYEV

It has been noted time and again that 

Nur-Sultan’s multi-vectored foreign pol-

icy continues to justify itself, insofar as it 

allows the Kazakh leadership to effectively 

exploit the contradictions between the 

great powers. At first glance, it seems that 

this is indeed the situation. But as they say, 

politics is the art of the real. And the real-

ity is otherwise. For its part, Kazakhstan is 

eager to play a proactive role on the world 

stage, and efforts are therefore being made 

by Nur-Sultan in that direction. Taking 

active steps in the international field in 

order to raise the country’s prestige is 

of course a good thing and a high policy 

priority.  No one would challenge the 

relevance of such work. Yet doing so by 

exploiting the contradictions between the 

great powers is dangerous to begin with, 

especially for those trying to play like that. 

Mike Pompeo just reiterated the position 

of his State with regard to Ukraine. In 

Kyiv, US Secretary of State was clearly 

being cautious, probably keeping in mind 

a faux pas he had made a week before his 

arrival. In an interview with National 

Public Radio news anchor Mary Louise 

Kelly, Pompeo lost his temper when she 

raised the Ukrainian question. He replied 

by asking the following rhetorically for-

mulated question:  «Do you think Ameri-

cans care about Ukraine?». This was a 

very awkward thing to bring up, especially 

on the eve of his travel to that country. 

Hence, the main aim of the visit was to 

show Ukrainians - and Moscow - that 

Americans do care. It was, therefore, no 

surprise that Kremlin spokesman Dmitry 

Peskov, being asked about Pompeo’s visit 

to Kyiv on Friday, showed little concern. 

«It is the sovereign right of every country to 

develop international relations», he told 

reporters. 

In Minsk where he arrived after visit-

ing Kyiv, Mike Pompeo behaved even 

more respectfully and courteously to-

wards the host country. He didn’t push 

Belorussia against its neighboring great 

power. He didn’t even warn Belorussian 

authorities of Russia’s influence. Mike 

Pompeo said the United States seeks 

closer ties with Belorussia, but added 

Minsk did not need to take sides between 

Washington and Moscow. «There’s a long 

history with Russia. It’s not about picking us 

between the two. We want to be here», US 

Secretary of State said. Well, word is he 

was strictly following rules of diplomatic 

etiquette, while being in Ukraine and 

Belorussia as part of a five-nation tour.

Arriving here in Kazakhstan shortly 

thereafter, US Secretary of State began 

acting quite differently. His concilia-

tory rhetoric toward Russia was quietly 

dropped. Mike Pompeo’s doing so now 

proceeded presumably from the US ad-

ministration’s National Security Strategy 

that views Moscow and Beijing as Wash-

ington’s global rivals. In Nur-Sultan, he 

pressed the host country’s leadership to be 

wary of Russian and Chinese investment 

and influence. US Secretary of State «was 

telling senior Kazakh officials on Sunday 

that the attractiveness of such investment 

comes with a cost to sovereignty and may 

hurt, instead of help, long-term develop-

ment». And what is, according to him, the 

alternative to Russian and Chinese invest-

ment?! The answer is simple. «We fully 

support Kazakhstan’s freedom to choose to 

do business with whichever country it wants, 

but I am confident that countries get the best 

outcomes when they partner with American 

companies», US Secretary of State Mike 

Pompeo said. «You get fair deals. You get 

job creation. You get transparency in con-

tracts. You get companies that care about 

the environment and you get an unsur-

passed commitment to quality work».  

How should those remarks be charac-

terized? That is what Alexander Gabuev 

(informburo.kz, 4th of February), a senior 

fellow and the chair of the Russia in the 

Asia-Pacific Program at the Carnegie 

Moscow Center, said on this: «The Secre-

tary of State comes and says that American 

companies are good and Chinese ones are 

bad. There aren’t any alternative tools of-

fered, there aren’t any American investors 

accompanying him who would have said 

«We are willing to invest in the areas where 

the Chinese investors have entered, but we 

are not allowed to go there». It’s just that a 

person comes and says that China is bad. 

Yet China is a major investor and trade 

partner of Kazakhstan. It all looks naïve».  

If only it would be explained by just 

naivety. Things are somewhat different 

from what those presented here. This 

impression is strengthened by the fact 

that Pompeo’s statements in Kazakhstan 

caused clear concern in Moscow and 

a sharp negative reaction of Beijing’s 

diplomatic envoy to Nur-Sultan. Ambas-

sador of China to Kazakhstan Zhang Xiao 

described his comments about Russian 

and Chinese investment and influence «as 

lies». According to Beijing’s diplomatic 

envoy, they have shown a clear geopo-

litical intention the aim of which is «to 

foment hostility in the region and establish 

their (Americans’) regional monopoly».

Katie Stallard-Blanchette, in an 

article entitled «The Coming US-China 

Competition in Central Asia: Washington 

signals a new pushback against China in 

the former Soviet republics» and pub-

lished by Diplomat, said:  «The reason for 

this sudden surge of interest in the former 

Soviet republics is simple. The Central 

Asian countries occupy key locations along 

what China calls the Silk Road Economic 

Belt, part of its amorphous Belt and Road 

Initiative (BRI), with the region shaping up 

to be a critical nexus of great power com-

petition between the United States, Russia, 

and China… This is the context in which 

Pompeo’s visit, and the new U.S. Central 

Asia Strategy, must be understood – as the 

start of a concerted American pushback 

against China in the region. Preliminary 

moves are already underway… Still, the 

new moves signal growing, bipartisan appe-

tite for the coming confrontation with China 

and an acknowledgement that Central Asia 

will be an important battleground in that 

contest».

Turns out the USA want Kazakh-

stan to become a base from which they 

could counteract efforts by China to 

promote the construction of the BRI, i.e. 

to revitalise Great Silk Road. No one says 

that, but it seems certain.

So does that mean Kazakhstan has to 

cave in to America’s pressure and to back 

off on this? Not at all. No one is going to 

say that Kazakhstan should choose not to 

participate in the New Silk Road Project. 

First of all, it would be too late to go back 

now anyway. And secondly, such a choice 

would mean pure stupidity. The Belt and 

Road Initiative, undoubtedly, carries with 

it a promise of unprecedented break-

through. There are indeed important ex-

pectations vested in this endeavor. And in 

particular, that is the case for Kazakhstan 

and its Central Asian neighbors. 

China is the only major world power 

that not only holds the key which could 

help Central Asia’s landlocked develop-

ing countries, including Kazakhstan, fac-

ing geographic handicaps and remoteness 

from the major corridors of international 

commerce, to escape their isolation by 

much more actively integrating them-

selves into the global economy in a ben-

eficial manner, but also sees benefits in 

using such a tool. No other powerful state 

is interested in having such an option as 

much as China. As a result, Kazakhstan 

is now in transition from being a remote, 

hinterland country beyond the reach 

of many nations from different parts of 

the world towards being a state playing a 

major role in oil transit between Russia 

and China through Atasu - Alashankou 

pipeline and in transit trade between Eu-

rope and Asia through the Eurasian rail-

road network. The BRI certainly holds 

great promise for economic growth and 

development of Kazakhstan. Yet there 

are also risks.

We are talking here about the need to 

find appropriate opportunities that would 

allow Kazakhstan to avoid being drawn 

into a situation largely similar to the one 

into which Ukraine has fallen.

To that end, we should probably look 

for answers to the question about what 

the New Silk Road Project represents in a 

global retrospective and prospective con-

text and try to draw the necessary lessons 

from the information received.

In relation to this initiative of epochal 

importance and dimensions, three types 

of measurements are applicable: econom-

ic, political (geopolitical or geostrategic) 

and historical/civilizational. 

Ordinarily, the one that implies the 

economy would be regarded as the most 

important of them on the grounds that, 

as they say, the matter comes first. But 

it’s different here. This is the case where 

economic interests can and should prevail 

in the short-term, political ones in the 

medium-term, and historical/ civiliza-

tional ones in the long-term.

One must be very naive and totally ignor-

ing the historical experience of mankind 

to hope that a small or medium State 

can endlessly exploit the contradictions 

between the great powers and benefit with 

impunity from them.

As soon as the leadership of such a 

country makes even the slightest mis-

calculation in their positioning at a time 

when the competing world powers’ and 

forces’ stakes placed on it become hugely 

elevated, the time will come for them 

to reap the consequences of playing the 

game. Actually, there is no need to look 

very far in order to find proof of that. It is 

enough to recall the dramatic events that 

have been happening in Ukraine. And 

here is what one should pay attention 

to. It is obvious that the great powers’ 

stakes associated with Kazakhstan in the 

context of the New Silk Road Project are 

not just higher, but much higher than the 

West’s and Russia’s stakes associated with 

Ukraine.

The latter comprises one of the most 

serious attempts, perhaps the most seri-

ous, to alter the balance of power in the 

context of difficult relations between the 

Russian Federation and the West and their 

contradictions concerning the question 

of redrawing the boundary of the spheres 

of influence within Europe in the period 

following the dissolution of the Warsaw 

Pact and the collapse of the Soviet Union, 

that is, in the previous quarter of a century 

or so.

The former means putting great ef-

forts, involving Kazakhstan, into ac-

tivities aimed at radically transforming 

the seemingly unshakable basic format of 

political and economic relations that have 

developed since the beginning of great 

geographical discoveries, that is, in the 

last five hundred years or so.  

Hence, it must be assumed that as-

sessments of the potential and real risks 

associated with them for the two post-

Soviet republics should relevantly differ. 

The cases noted during the diplomatic 

mission undertaken by US Secretary of 

State Mike Pompeo to four countries 

in the NIS region, Ukraine, Belorussia, 

Kazakhstan and Uzbekistan, the previous 

week, are but the latest examples confirm-

ing this finding. There isn’t anything the 

highest-ranking US official said in Kyiv 

that might have severely irritated Moscow. 
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 ХАЛЫҘАРАЛЫҘ ӘРІПТЕСТІК

Ғылым мен инновация – 
даму кепілі

Сауд Арабиясы ҚазҰУ-да 
ғылыми-технологиялық алқапты 
құру жобасын жүзеге асыруға 
қатысады. Бұл жайында келісім 
қазақстандық жетекші ЖОО 
ректоры академик Ғалым 
Мұтановтың Сауд Арабиясы 
ғылым және инновация 
министрінің орынбасары Нассер 
Мұхаммед әл-Акилмен кездесуі 
кезінде жасалды. 

АЙНҰР БАҚД	УЛЕТҚЫЗЫ

С а п а р  б а р ы с ы н д а  С а у д 

Арабиясының ғылым және 

и н н о в а ц и я  м и н и с т р і н і ң 

орынбасары ҚазҰУ-дың ғы-

лыми-білім беру және инно -

вациялық қызметі,  ғылыми 

жобалары, орталықтары және 

зертханаларымен танысты. 

Нассер  Мұхаммед әл-Акил 

уни верситет инфрақұры лы-

м ы  н ы ң  а у қ ы м д ы л ы ғ ы  м е н 

дамуын ерекше атап #тті. Оның 

пікірінше, бұл әсіресе жоғары 

технологиялар саласында зама-

науи талаптарға сай және және 

кәсіпке оңтайлы келеді. 

Технопаркі пен супер ком-

пью тері бар заманауи халық-

а р а л ы қ  I T - к л а с т е р  я д р о с ы 

болатын, жаңа технологиялар 

мен инновацияларды дамыту 

с а л а с ы н д а  ә л е м  у н и в е р -

с и т е т т е р і н і ң  ы н т ы м а қ т а с -

тығының жаңа платформасы 

–әл-Фараби ғылыми-техно-

л о г и я л ы қ  а л қ а б ы н  қ ұ р у 

жобасы қонақтардың үлкен 

қ ы з ы ғ у ш ы л ы ғ ы н  т у д ы р д ы . 

Министрдің орын басары оны 

жүзеге асыруға Сауд Ара бия-

с ы н ы ң  у н и в е р с и  т е т т е р і н , 

с о н д а й - а қ  ғ ы л ы м и - т е х н о -

логиялық алқап инфра құ ры-

лымын дамыту мен зерттеу жо-

ба ларын қаржыландыру үшін 

инвес торларды тартуға дайын 

екен діктерін айтты. 

Екі  жақты мүдделіл ікт і 

е с к е р е  о т ы р ы п ,  т а р а п т а р 

коллаборация  бағыттарын 

тыңғылықты талқылау үшін 

ҚазҰУ және Сауд Корольдігі 

университетінің мамандары мен 

ғалымдарынан жұмыс тобын 

құрды. Жақын арада ғарыштық 

технологиялар, IT және био-

технология, химия және физика, 

н а н о т е х н о л о г и я л а р  ж ә н е 

басқа салалардағы жоба ларды 

іске асыру бойынша бір лес-

кен зерттеу орталықтарын құру 

жоспары белгіленді. 

Е л б а с ы  м е н  Қ Р  П р е з и -

денті  қолдауына ие  болған 

әл-Фараби ғылыми-техноло-

гиялық алқабының жобасы 

ғылыми әзірлемелерді коммер-

цияландыруға және оларды 

экономиканың нақты секторына 

енгізуге бағытталған ұлттық 

инновациялық жүйенің бірегей 

#су нүктесі болмақ.

Қазақ тіліндегі 
онлайн-контенттің 
дамуы қандай деңгейде? 

 ФОРУМ

Достық пен ынтымақтастық 

ахуалында форум «Қазақ қоғамына 

қандай медиа қажет?» атты ал-

ғашқы пленарлық талқылаудан 

басталды. Белгілі қазақстандық 

саясаттанушылар Айдос Сарым 

және Самат Нұртаза, Tarlan.kz веб-

сайтының бас редакторы Нұрғали 

Нұртай,  Nege.kz  веб-сайты-

ның бас редакторы Ерік Рахым, 

«Айқын» газетінің бас редакторы 

Нұрмұхамед Байғараев еліміздегі 

қазақтілді бұқаралық ақпарат 

қ ұ р а л д а р ы н а  ы р ы қ т а н д ы р у 

үдерістері мен соңғы саяси #зге-

рістердің әсерін талқылады.

Қатысушылар «Интернет пен 

жаһандық цифрландыру ғасы-

рында жаңа медиа дәстүрлі БАҚ-

ты алмастырады ма?» деген басты 

сұраққа жауап беруге тырысты. 

Форумның екінші сессиясы 

«Digital дәуіріндегі біздің медиа» 

барысында InternewsKazakhstan 

а й м а қ т ы қ  м е д и а - к е ң е с ш і с і 

А с х а т  Е р к і м б а й ,  « О т ы р а р » 

меди а холдингінің директоры 

	йгерім Жұмағұлова,«Атамекен 

Бизнес»  Медиа  холдингінің 

бас директоры Қанат Сахария, 

«ULYS» сандық журналының бас 

редакторы Ержан Қалымбайұлы 

бизнес-үлгі құру және медиа-

контентті монетизациялау тәжі-

рибелері туралы айтып берді. 

Сарапшылар бұқаралық ақпарат 

Нұр-Сұлтан қаласында 
«QAZFORUM 2020: Қазақ 
интернетінде онлайн контент 
жасаушылардың IV Форумы» "тті. 
Қазақстанның түкпір-түкпірінен 
200-ден астам медиа маманы 
жиналған форумның тақырыбы 
«%згеріс кезеңіндегі сын мен шын» 
болды. Қазақтілді БАҚ дамуының 
жаңа тенденцияларын талқылауды 
қамтылған шараға еліміздің белгілі 
сарапшылары мен журналистер, 
блогерлер мен бейне-контентті 
жасаушылар қазақ тіліндегі 
контенттің "зекті мәселелерін 
талқылады.

НҰРЛАН ҚҰМАР

QAZFORUM-ның бастама-

шы сы және идеологиялық ша-

быт берушісі – Қазақстан Респуб-

ликасындағы АҚШ елшілігі , 

ұйым дастырушысы – Қазақстан 

Баспас#з клубы. Биылғы жылы 

бұл шараны «AirAstana» АҚ, 

«KaspiBank» АҚ, «BI Holding» АҚ 

қолдады.

О с ы  ж ы л д а р  і ш і н д е 

QAZFORUM онлайн-медиа ре-

дак  торларына арналған кіш-

кентай іс-шарадан, қазіргі уақытқа 

қазақтілді БАҚ туралы, олардың 

қоғам дамуындағы р#лі, БАҚ-

тың #зекті мәселелері мен қазіргі 

заманның сын-тегеуріндері туралы 

талқылынатын елдегі ең үлкен 

пікірталас алаңына айналды. 

Жыл сайын ұйымдастырушылар 

қатысушыларды #зекті мәселелер 

жайында пікір алмасуға шақырып, 

халықаралық тәжірибеге сүйене 

отырып, қазақстандық медиа-

нарықтың даму келешегін анық-

тауға тырысады.

Жыл сайынғы форумның 

осы маңызды б#лігін АҚШ-тың 

Қазақстандағы Т#тенше және 

#кілетті елшісі Уильям Х.Мозер 

#зінің алғы с#зінде: «Қазақта 

« А л ғ а  т а р т қ а н  о з а д ы ,  к е й і н 

кеткен тозады» деген мақал бар. 

QAZFORUM осы к#рініске сай 

– маңызды тен ден цияларды 

Жетісу өңірі туризм 
аймағына айналады

 БӘРЕКЕЛДІ!

Алматы облысында туризм 
саласы қарқынды дамып келеді. 
?сіресе, қысқы туризм. %ңірдің 
оңтүстік б"лігінде орналасқан 
Еңбекшіқазақ ауданына 
былтырдың "зінде 76 мыңнан аса 
турист демалуға келген. Ауданда 
10 қонақ үй, 3 демалыс үйі, 3 
сауықтыру лагері, 2 аңшылық үйі 
және 2 демалыс орны меймандар 
үшін жұмыс істеп тұр. Биыл 
қызмет к"рсету сапасын арттыру 
мақсатында тиісті жұмыстар 
жүргізіліп,  туризм саласындағы 
мамандар үшін тегін сабақтар 
"ткізілуде. Демалушылар табиғи 
қорықтарға, мұражайларға, 
археологиялық ескерткіштерге 
барып, шағын хайуанаттар бағын 
аралай алады. Бұл мақсатта 
ауданда 12 туристік бағыт 
белгіленген. 

АЙЖАН ЖАСБАТЫРҚЫЗЫ

Ж а л п ы ,  э к о н о м и к а н ы ң 

дамуында туризмнің алар орны 

ерекше. Осы орайда Сарқан 

ауданындағы «Жоңғар Алатауы» 

мемлекетт ік  ұлттық табиғи 

паркі» мемлекеттік мекемесінің 

11 экологиялық және мәдени-

тарихи туристік бағыты бар. 

мен к#з тартар орманын қайта 

тамашалауға ынтық болып тұрары 

ақиқат. Сондықтан да әсем жерге 

демалуға келген қонақтар үшін 

к#л жағасында 12 қонақ үй бой 

к#теріп, сапалы қызмет к#рсетуде.

Саф ауасы, тұнық суы, жа-

сыл желегі, бір с#збен айт қанда, 

сұлулықты к#ре алатын жан-

дардың жанарын байлайтын 

бір #лке бар. Ол – жер әсемі 

Жетісу. Жерінің үсті де, асты да 

к#ркем һәм сұлу бұл аймақта 

қ ы с қ ы  т у р и з м н і ң  ә л е у е т і н 

бұдан да жақсарта түсу үшін әлі 

де жоспарлы түрде жұмыстар 

атқарылмақ.

Былтыр осы бағыттар арқылы 

1500 мейман жүріп #тіп, әсем та-

биғат аясында демалып қайтқан. 

Ауданның м#лдір суы, жұпар исі 

әрбір жанды еріксіз баурайтыны 

анық. Сондықтан Балқаш к#лі 

жағалауында да демалушылар 

саны күннен күнге артып келеді. 

Тек #ткен жылдың #зінде 17 де-

малыс аумағында 35 мың турист 

демалып қайтқан.

Жер жәннаты Жетісуда ыс тық 

су демалыс орындарына  келетін 

туристер саны да жыл сайын 

к#беюде. Қазіргі таңда Ұйғыр 

ауда нында 51 демалыс орны жұ-

мыс істейді. Ыстық қайнардың 

суы минералды заттарға бай 

әрі емдік қасиетке ие. Жүрек-

қан тамырлары ауруларына 

ем болатын суға шомылу үшін 

былтыр 80 мыңға турист ыстық су 

демалыс орындарына барған.

Ал Талғар ауданында бүгінгі 

таңда 28 туристік нысан бар. Биыл 

тағы біреуі ашылады деп күтілуде. 

2019 жылы 85 мыңнан астам мей-

ман аймақтың тұмса табиғатын 

к#ріп, демалып қайтқан. Оның 

бір мыңы – шетелдік туристер. 

Биыл шет елден келген қонақтар 

санын 1050 адамға дейін жеткізу 

жоспарланып отыр. Сонымен 

қатар, ауданда қысқы туризмді 

дамыту бағытында  «Oi-Qaragai – 

Lesnaya Skazka» таулы курорттық-

қонақ үйі демалыс орнын одан әрі 

дамытуға бағытталған «Апорт-

Ақтас» тау шаңғы курортының 

құрылысы жүріп жатыр.

Жетісуда «К#лсай к#лдері» 

мемлекеттік ұлттық паркінің де 

алатын орны ерекше. 	лемдегі 

таңғажайып сұлулықты бір #зіне 

жинаған жалғыз к#л К#лсайды 

тамашалау үшін былтыр 3 мыңға 

жуық турист  келген.  Бұнда 

демалуға келгендер айнадай 

к#лдің айдынын, тыныштығы 

мен әсемдігін, ғажайып таулары 

ескеруді, жаңа кәсіптік білімнің 

к#кжиектерін зерттеуді, алдағы 

сынақтар мен мүмкіндіктерге 

д а й ы н  б о л у д ы  б а с ш ы л ы қ қ а 

алатынына сенім дімін», – деп 

атап #тті.  

Іс-шара аясында форум қо-

нақтары National  Geographic 

Qazaqstan к#рмесінде фотосурет-

термен танысуға мүмкіндік алды, 

оның мақсаты – к#пшілікке 

Америка Құрама Штаттары мен 

Қазақстан арасындағы эконо-

микалық, географиялық, тарихи 

және мәдени ұқсас тықтарды 

жеткізу және ұзақ мерзімді серік-

тестікті нығайту.

«Жылдан жылға QAZFORUM 

қатысушыларының саны артып, 

к#біне-к#п аймақтық бұқаралық 

ақпарат құралдарының #кілдері 

қосылып жатыр. Серіктестердің 

қ о л д а у ы н ы ң  а р қ а с ы н д а  б і з 

аймақтық БАҚ-тың мүмкіндігінше 

к#п болуын қамтамасыз етуге 

тырысамыз. Қазақтілді бұқара-

лық ақпарат құралдарының тақы-

рыбына қызығушылық, қазақ 

тіліндегі онлайн-контенттің дамуы 

және БАҚ #кілдерінің кәсіби 

#суіне деген қызығушылық іс-

шараның #зектілігі мен аудитория 

арасында сұранысқа ие екендігін 

білдіреді», – деді Қазақстан Бас-

пас#з клубының атқарушы дирек-

торы Сәкен Балбаев.

 ҘАЙЫРЫМДЫЛЫҘ 

Бала денсаулығы – 
жіті назарда  
?.Қастеев атындағы ҚР 
Мемлекеттік "нер музейінде 
«Періштелер уақыты» 
атты авторлық интерьерлік 
қуыршақтардың аукцион 
алдындағы к"рмесінің 
аралық қорытындысы  және 
қайырымдылық аукцион 
қорытындыларына арналған 
баспас"з конференциясы "тті. 

САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН

Жоба ұйымдастырушылары 

– 	.Қастеев атындағы ҚР 

Мемлекеттік #нер музейінің  

#кілдері, Ресей Федерациясы 

Бас консулдығының консулы, 

ҚР Ресей ынтымақтастығы 

#кілдігі, «Вселенная кукол»  

орталығының жетекшісі және 

«Help Today» қайырымдылық 

қорының қызметкерлері баспа-

с#з конференциясына қатысты. 

Баспас#з конференциясы ба-

рысында «Періштелер уақы-

ты» қайырымдылық к#рмесі 

жәдігерлерінің іске асырылған 

бір б#лігі, яғни аукционның 

нәтижелері жарияланды.  

БАҚ назарына «Help Today» 

қорымен дайындалған ре-

ципиент туралы әңгімелейтін 

бейнематериалдар к#рсетілді. 

Жоба ұйымдастырушылары 

«Періштелер уақыты» үшінші 

аукцион алдындағы авторлық 

и н т е р ь е р л і к  қ у ы р ш а қ т а р 

к#рмесі және жобаның келешегі 

туралы барлық сауалдарға 

жауап беретін болады.  

Алматыдағы Ресей Федера-

циясы Бас консулдығының 

консулы, Қазақстан Республи-

касындағы Ресей ынтымақ-

тастығы жетекшісінің орын-

басары Ирина Переверзева 

«Help Today» қорының #кіл-

деріне #з коллекциясынан 2018 

және 2019 жылдардағы аук-

циондардан сатып алған ең 

үздік қуыршақтарды тапсырды. 

Қуыршақтар 2020 жылы ин-

тернет-саудасына түседі, одан 

түскен қаржы муковисцидозбен 

ауыратын балаларға берілді.   

Муковисцидозбен ауы-

ратын балаларға берілетін 

«Періштелер уақыты» қайы-

рымдылық жобасы осымен 

үшінші жыл іске асыры луда. 

2018-2019 жылдары ұйым-

д а с т ы р у ш ы л а р  1  3 0 0  0 0 0 

теңге жинады, оған дертке 

шалдыққан балаларға тыныс 

алу аппараттары сатып алынды 

ж ә н е  ш ы ғ ы н  қ а р а ж а т ы н а 

жұмсалды. 

Ұйымдастырушылар қайғы-

қасірет шеккен балалардың 

мүддесі үшін жемісті ынтымақ-

тастыққа үміттенеді.

құралдарының жетістіктеріне 

әсер ететін факторларға қатысты 

#з зерттеулерінің нәтижелерін 

ұсынды.

Алда – «Youtube платфор ма-

сындағы әлемдік және жергілікті 

трендтер» деп аталатын екінші 

б#лім.  Оның аясында Salem 

Socia l  Media  бас  директоры 

Александр Аксютиц, Atameken 

TV Online бас редакторы Жанасыл 

Болатбек, YouTube блогтар акаде-

м и я с ы н ы ң  н е г і з і н  қ а л а у ш ы 

Сұңқар �теболатов, Anima Book 

арнасының авторы Игорь Краус, 

«ZTB media»  бас  директоры 

	лішер Базарханов, келешек даму 

бағыттар, контент пен тұтыну, 

әлеуметтік желілердегі блогтар 

нарығын қарастырды.

Youtube-те жұмыс жасау та-

қырыбын жалғастыра оты рып, 

қатысушылар YouTube блог тар 

академиясының негізін қалау-

шы, YouTube-тің ресми серіктесі 

Сұңқар �теболатовтың, «Zertteu 

research institute» ҚҚ маманда-

ры Ғалымжан Оразымбет пен 

Шыңғыс Уәлиханның мастер-

класында форум қатысушы-

лары жаңа дағдыларды үйренуге 

мүмкіндік алды. Форум соңында 

іс-шараның серіктестері қазақ 

тіліндегі онлайн-контентті жасау-

шылармен байланыс орнатудың 

жеке кейстерімен б#лісті.


