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АЗАСТАН ОР НАРЫЫ

ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰҒЫРЫ

ЖЕР ҚАДІРІН
БАҒАЛАЙ БІЛЕМІЗ БЕ?!

АКЦИЯЛАР
Risers

Last

% 1D

% 1M

HSBK

128,30

+0,30

+3,98

KEGC

1 699,00

+0,06

+0,30

GB_KZMS

3 889,98

+0,00

+11,11

–

–

–

–

–

–

–

–

2 805,94

-0,25

+7,04

13.01.21 11:37

13.01.21 11:36

13.01.21 11:35

KASE Индексі
13.01.21 11:34

АҚША НАРЫҒЫ
Symbol

Last

% 1D

% 1M

MM Index

8,13

-0,04

+0,20

TONIA

8,14

-0,04

+0,13

TRION

8,16

-0,03

-0,53

SWAP-1D (USD)

7,91

-0,07

+0,34

TWINA

8,49

-0,01

+0,01

SWAP-2D (USD)

8,03

+0,04

+0,03

Yield

DTM

11.40

–

12.01.21 17:53

12.01.21 17:15

12.01.21 16:56

12.01.21 17:07

12.01.21 16:38

12.01.21 17:07

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР
Deals
KFUSb1
12.01.21

BASPb8

9.65

–

BASPb7

10.35

–

CCBNe3

117.87

–

CSBNb12

11.00

–

INBNb4

12.00

–

Deals

Yield

DTM

MUM108_0013

9.60

MUM132_0005

10.20

MUM156_0006

10.20

12.01.21

12.01.21

12.01.21

Биыл еліміз қастерлі
Тәуелсіздігінің отызжылдығына
қадам басты. Тарихи тұрғыдан
алғанда қас-қағымдай осынау
аз ғана уақыт ішінде ғасырларға
жүк болар ауқымды істер
атқарылды. Қазақстан әлемде
мәртебелі мемлекет ретінде
танылып, орнықты. Халықтың
еркін санасы қалыптасып,
егемен елдің жасампаз жаңа
ұрпағы сті.
Осы ретте мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
«Egemen Qazaqstan» газетінде
жарияланған «Тәуелсіздік
бәрінен қымбат» атты мақала сында азаматтарымызды
к)п тен мазалап жүрген жер

мәселесі бойынша да нақты жауап берілді. Онда қазақтың жері
ешбір шетелдіктің меншігіне
берілмейтіні, ешқашан сатылмайтыны атап айтылды.
Мемлекет басшысы атап )ткендей, шын мәнінде, бізге осынау ұлан-ғайыр аумақты сырттан ешкім сыйға тартқан жоқ.
Бұл жер – ежелден қазақтың ата
қонысы, қастерлі мекені. «Жерге
байланысты бәріміз айқын білетін
және бұлжымайтын ақиқат –
қазақтың жері ешбір шетелдіктің
меншігіне берілмейді, ешқашан
сатылмайды. Осыны әр азаматымыз санасына берік сіңіруі қажет.
Келесі жылы Жер кодексінің жекелеген нормаларына қатысты
енгізілген мораторийдің мерзімі

ЛЕМДІК ОР НАРЫЫ
Индекстер
KASE

2.794,66

-0.65%

FTSE 100

6.754,11

-0.65%

CAC 40

5.650,97

-0.20%

3.801,19

0.04%

S&P 500
Dow Jones

31.068,69

Nikkei 225

28.456,59

1.04%

DAX

13.925,06

-0.08%

Nasdaq

13.072,43

0.28%

аяқталады. Ауыл шаруашылығы
мақсатындағы жерлерді айналымға
енгізіп, халықтың игілігіне жарату
– )те маңызды мәселе. Сондықтан,
биыл Жер мәселесі ж)ніндегі комиссияны құрып, соның аясында
бір байламға келген ж)н», – деп
жазды Президент «Тәуел сіздік
бәрінен қымбат» атты мақаласында.
Мемлекет басшысы қазақ үшін
тоқымдай жердің )зі қымбат, бір
уыс топырақтың )зі алтын екенін
айтып )тті. «Бірақ біз соны бағалай
білеміз бе?! Жер қадірін білу жалаң
ұранмен )лшенбейді. кінішке
қарай, асқар тауларымыз бен айдын
к)лдерімізді, ұлан-ғайыр даламызды ластап жатқан да )з азаматтарымыз. К)кжайлауға от жағып, қоқыс

ЭНЕРГЕТИКА: ӨҢІРЛІК ДАМУ

Тауарлар
56,99

0.41%

1.860,40

0.88%

Платина

1.088,80

0.77%

Палладий

2.404,25

0.03%

Никель

1.295,7

0.71%

Алюминий

2.019,00

-0.31%

Күміс

25,630

0.77%
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Валюта нарықтары
USDKZT

419,140

-0.15%

EURKZT

511,920

-0.08%

USDRUB

73,5173

-0.03%

USDUAH

27,9875

-0.04%

USDBYN

2,5675

0.07%

EURUSD

1,2214

0.21%

GBPUSD

1,3695

0.23%

12.01.21

–

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

11.01.21

06.01.21

06.01.21

KZ_06_4410

2.67

NTK028_2692

8.60

–

KZ_05_2410

2.48

–

06.01.21

30.12.20

30.12.20

Электр қуатын жеткізуде іркіліс жоқ
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Алтын

12.01.21

ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ

0.19%

Мұнай

шашып кеткен де, К)бейтұздың
батпағын шелектеп тасып, к)лдің
ортасында к)лікпен ойқастаған да
солар. Бір тұтам мүйізі үшін к)зін
м)лдіретіп киіктерді қырған да
)згелер емес. Қасиетті жеріміздің
киесінен қорықпай, жат жұрттың
да қолы бармас әрекеттерді жасап
отырып, қалайша осы мекеннің
иесіміз деп кеуде соға аламыз?
Бұл – ащы да болса, шындық. Біз
жеріміздің шын жанашыр иесі
екенімізді нақты іспен к)рсетуге
тиіспіз. Ол к)шеге қоқыс тастамау, к)рінген жерге от жақпау
сияқты қарапайым нәрселерден
бастап, жалпыхалықтық сипаттағы
ауқымды экологиялық шаралар
арқылы к)рініс табуы қажет», –
деді ол.

Бұрын энергетиктер күні одақтас елдерде бір күнде аталып тілетін.
Кәсіби мереке 1920 жылы КСРО-ны электрлендірудің мемлекеттік
жоспары қабылдануына байланысты енгізілген. Еліміз егемендік алғаннан
кейін Елбасының Жарлығымен энергетиктер мерекесі желтоқсанның
үшінші жексенбісі деп бекітілді.
ГҮЛБАРШЫН ЖІГЕРЕЕВА
«Батыс Қазақстан электр
желілерін тарату компаниясы»
АҚ жалпы облыстағы, Орал
қаласындағы тұрғындарға, )ндірістік кәсіпорындарға, мемлекеттік мекеме-ұйымдарға, жеке
меншік нысандарға, қыр мен

қыстақтағы шаруашылықтарға
түрлі к)здерден )ндірілген электр
қуатын жеткізумен, таратумен
айналысады. Бұдан сәл бұрын
елордалық компаниялар тобына сенімгерлік басқаруға
берілген аталмыш компания

биылғы 14 қарашадан бастап
мемлекет меншігіне қайтарылып, облыстың коммуналдық
меншігіне қайтаруға құжаттары
дайындалуда. Компания теңгерімінде түрлі кернеудегі 20
мың 500 шақырым әуе желісі, 35
кВ-лық кернеудегі 152 қосалқы
станса, к)шелерге қойылған 6-35
кВ-лық 3000 дана тұтынушылық
қосалқы станса бар. Аталмыш
акционерлік қоғамның )ндірістік-техникалық қызметінің бастығы Тілек Хариннің
айтуынша, биыл электр желілерін,
құрал-жабдықтарды, қосалқы
стансаларды ағымдағы және
күрделі ж)ндеуге 295 млн теңге
қаралып, соның күні бүгінге 256
млн теңгесі игерілген. Бұл пайызға
шаққанда 87%-ды құрайды.
Соның ішінде 250 шақырымдық
әуе желісі, 35 кВ-лық 18 қосалқы
станса, 293 тұрмыстық қосалқы
станса күрделі ж)ндеуден )тті.
ҚР Энергетика министрлігінен
компанияға қысқа дайындық
құжаты берілген. «Энергетиктер
ұжымы кәсіби мерекені осындай
еңбек жетістіктерімен, лайықты
табыстармен қарсы алып отыр.
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№2 (696)

Қуатты өндірістер кешені
Экономика дамуына қомақты үлес қосатын базалық сала – тау-кен
металлургиясының еліміздің ІЖ-дегі үлесі 5,9%-ті құрайды. Бүкіл ңдеу
неркәсібіндегі үлесі 43,2%-ті қамтитын тіректі сала инвестициялар тарту
бойынша да кшбасшы болып табылады.
БОТАГЗ БДІРЕЙҚЫЗЫ
Соңғы он жыл ішінде түсті металлургия секторында )ндіріс
айтарлықтай ұлғайды, бұл ретте темір рудалары )ндірісінде бұрынғы
қалыптасқан қарқын сақталды. Баршаға белгілі, сала 5 ірі кәсіпорынның:
Еуразиялық топ, Қазцинк, Қазақмыс, АрселорМиттал Теміртау,
KazMinerals тобы қызметімен ұсынылған.
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БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ
АПТА ТЫНЫСЫ
Сайлау-2021: Парламент
Мәжілістің толық
құрамы жасақталды

ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ
Үкімет басшысы Асқар Маминнің
трағалығымен ткен жаңа жылдағы
алғашқы отырыста еліміздің 2020
жылғы әлеуметтік-экономикалық
дамуының және республикалық
бюджеттің атқарылуының
қорытындылары қаралды.
БОТАГЗ БДІРЕЙҚЫЗЫ

7-ші шақырылған ҚР
Парламенті Мәжілісінің толық
құрамы белгілі болды. Жаңа
Мәжілісте еліміздегі 3 саяси
партия мен Қазақстан халқы
Ассамблеясының кандидаттары
мандатқа ие болды.
Атап )тсек, «Nur Otan»
партиясы 76, «Ақ жол» Қазақстанның демократия лық партиясы 12, Қазақстанның халық
партиясы 10 мандат иеленді.
Сонымен қатар Қазақстан
халқы Ассамблеясы атынан 9
депутат сайланды. Бұған дейінгі
6-шы шақырылған Парламент

Мәжілісінде де жоғары аталған
үш партияның кандидаттары
депутат болып сайланған-ды.
Дегенмен, ол кезде «Nur Otan»
партиясының партиялық тізімі
бойынша – 84, Қазақстанның
«Ақ жол» демократиялық партия сының партия лық тізімі
бойынша – 7, ал сол кезде атауы
Қазақстан Коммунистік Халық
партия сы болған бүгінгі Қазақ станның халық партиясы
бойынша 7 депутат Мәжіліске
)ткен еді.
Естеріңізге сала кетсек,
2021 жылдың 10 қаңтарында
)ткен Мәжіліс сайлауында сай-

лау учаскелеріндегі сайлаушылар тізімдеріне 11 919 241 азамат енгізілді. Берілген бюллетеньдер – 7 539 280. Саяси партияларға берілген дауыс
саны 7 241 562-ге жетті. Оның
ішінде Қазақстан Халық партиясы 659 019 (9,10 пайыз), «Nur
Otan» партиясы – 5 148 074
(71,09%), «Ауыл» халықтықдемократиялық патриоттық
партиясы 383 023 (5,29 пайыз),
Қазақстанның «Ақ жол» демократиялық партиясы – 792
828 (10,95 пайыз), «ADAL» саяси партиясы 258 618 (3,57 пайыз) дауыс жинады.

Әріптестік: Келіссөз
Алдыңғы қатарлы зауыт ашылады
Премьер-министр Асқар
Мамин бейнеконференция
байланысы режимінде
америкалық Valmont
Industries компаниясының
президенті Стивен
Каневскимен келіссз
жүргізді.
Тараптар мал шаруашылығы, селекция, тұқым шаруа шылығы, тамшылатып
және жаңбырлатып суару,
аграрлық ғылым және білім
сала ларындағы ынтымақтастық пен тәжірибе алмасу
келешегін талқылады.
Келісс)з қорытындысы
бойынша ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі, қазақстандық Kusto Group компаниясы және америкалық
Valmont Industries компаниясы арасында инвестициялар туралы келісімге қол
қойылды. Құжат Қазақстанда
демонстрациялық фермалар
желісін құруды және заманауи суару жүйелерін )ндіретін,
ауыл шаруашылығы дақылдарының )німділігін
басқаратын зауыт салуды

к)здейді. Кәсіпорынның
қуаттылығы жылына 1 мың
Valley фронталды және айналмалы суару машиналарын құрайды. Америкалық
ирригация технологиялары
)сімдік шаруашылығының
)німділігін арттыруға және
ауыл шаруашылығындағы
су шығынын 50-70%-ға
азайтуға мүмкіндік береді.
Демонстрациялық фермалар
желісін қалыптастыру суару, су ресурстарын ұтымды
пайдалану, жемш)п )ндіру,
фермерлерді оқыту мен тре-

нинг )ткізу және білікті кадрлар даярлау саласындағы
озық технологиялар трансферін қамтамасыз етеді.
Үкімет басшысы Қазақстан экономикасының қарқынды дамып келе жатқан
секторларының бірі АК
екенін атап )тті. Бұл ретте
БҰҰ жанындағы Азық-түлік
және ауыл шаруашылығы
ұйымының бағалауы бойынша Қазақстан ауыл шаруашылығы саласындағы әлеуеті
барынша жоғары елдердің
бестігіне кіреді.

2020 жылы )ңдеу )неркәсібін,
құрылысты, ауыл шаруашылығын
қоса алғанда, нақты сектордағы )сім
ұлттық экономиканың ілгері жылжуына ұйытқы болды. ҰЭМ-нен
мәлім етілгендей, )ңдеу )неркәсібінде
3,9%-ға, оның ішінде металлургия
)ндірісінде 2,6%-ға, азық-түлік
)німдері )ндірісінде 4%-ға, фармацевтикада 47%-ға, машина жасауда 16,3%-ға, оның ішінде автомобиль жасауда 52,5%-ға, сондай-ақ
жеңіл )неркәсіпте 15%-ға )сім
қамтамасыз етілді. Құрылыс к)лемі
11,2%-ға, тұрғын үйді пайдалануға
беру 16,8%-ға немесе шамамен 15,3
млн шаршы метрге ұлғайды. Ауыл
шаруашылығында 5,6%-ға тұрақты
)сім қамтамасыз етілді. ОПЕК+
қол жеткізілген уағдаластықтарды
орындау қажеттілігі аясында таукен )ндірісі саласында шектеулі динамика байқалады. Сала бойынша НКИ 12 айдың қорытындысы
бойынша – 3,7%. ҚР алтын-валюта резервтері мен Ұлттық қордың
активтері 2020 жылғы 31 желтоқсанда
$94,4 млрд құрап, бір жыл ішінде $3,6
млрд-қа ұлғайды. Экономиканың
тұрақтылығы арқасында жұмыссыздық деңгейі 5%-ға дейінгі диапазонда ұсталды және халықтың
нақты кірістерінің т)мендеуіне
жол берілмеді. Үкіметтің қазіргі
дағ дарыс жағдайында экономиканың тұрақтылығын қамтамасыз ету
ж)ніндегі шараларының тиімділігін
алдыңғы қатарлы халықаралық қаржы
институттары, рейтингтік агенттіктер
мен консалтингтік компания лар
бірнеше рет атап )тті. Сонымен
қатар, елімізде эпидемиологиялық
жағдай ұдайы бақылауда, кейбір
)ңірлерде азаматтардың қауіпсіздігін
қамтамасыз ету үшін белгілі бір
шектеулер сақталуда. Қазіргі сәтте
қызмет к)рсету секторындағы ахуал
біртіндеп қалпына келтіріліп жатыр. Желтоқсан айында қарашамен
салыстырғанда қызмет сауда (+1,4%)
және байланыс (+0,2%) салаларында
біршама тұрақталды. Ақмола, Ақт)бе,
Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қостанай, Солтүстік Қазақстан
және Түркістан облыстары, сондайақ Нұр-Сұлтан және Шымкент
қалалары негізгі 7 к)рсеткіштің 5-і
бойынша әлеуметтік-экономикалық даму )сімін қамтамасыз етті.
4 к)рсеткіш бойынша Қарағанды,

Маңғыстау, Павлодар облыстары мен
Алматы қаласында оң динамикаға қол
жеткізілді.
Республикалық бюджеттің атқарылу барысына тоқталсақ, Қаржы
министрлігінің дерегінше, )ткен
жылы мемлекеттік бюджетке 9 трлн
751 млрд теңге сомасында кіріс түскен
немесе жоспар 102,7% атқарылған.

құрады. Алдын ала деректер бойынша, жергілікті жерлерде 99,4%-ы
игерілген. Атқарылмағаны – 13 млрд
теңге, оның ішінде 2 млрд теңге –
үнемдеу, 11 млрд теңге игерілмеді.
ткен жылы республикалық бюджеттің параметрлері екі рет нақтыланған. Бұл ретте бюджет
заңнамасына сәйкес шығыс

Нақты сектор –
тұрақтылық факторы
Республикалық бюджетке 6 трлн
561 млрд теңге сомасында кіріс түсті
немесе жоспар 100,3% атқарылды.
Кірістер бойынша жоспар 22 млрд
теңгеге, оның ішінде салықтар 16
млрд теңгеге артығымен орындалды.
Салықтар бойынша негізгі асыра
орындау сомасы корпоративтік табыс
салығына, пайдалы қазбалар )ндіруге салынатын салыққа және шикі
мұнайға экспорттық кеден баждарына тиесілі. Сонымен бірге, жоспар қосылған құн салығы бойынша 256 млрд теңгеге атқарылмады.
Жергілікті бюджеттердің кірістері
108% орындалып, 3 трлн 191 млрд
теңгені құрады. Жалпы жоспар 236
млрд теңгеге, оның ішінде салықтар
бойынша 213 млрд теңгеге асыра
орындалды. Мемлекеттік бюджеттің
шығыстары 98,1%-ға, республикалық
бюджеттің шығыстары – 98,3%-ға,
жергілікті бюджеттердің шығыстары
99,1%-ға атқарылды. Республикалық
бюджет бойынша 14 трлн 234 млрд
теңге сомасына шығыстар жүргізілді.
Орындалмау 241 млрд теңгені құрады.
Оның ішінде 224 млрд теңге – бұл
Үкімет резерві бойынша үнемделген
ақша және басқа шығыстар бойынша үнем. Игерілмеген сома – 15
млрд теңге. Жергілікті бюджеттердің
шығыстары 8,4 трлн теңгені құрады,
атқарылмағаны – 78 млрд. 2020
жылы )ңірлерге к)зделген нысаналы трансферттер толық к)лемде б)лінді және 2,2 трлн теңгені

б)лігі республикалық бюджеттік
бағдарламалар әкімшілерінің және
жергілікті атқарушы органдардың
)тінімдері бойынша 8 рет түзетілді.
Сонымен қатар, жыл қорытындысы
бойынша республикалық деңгейде
де, нысаналы трансферттер бойынша жергілікті деңгейде де игерілмеу
орын алды. Президенттің мемлекеттік
қолдау шараларының тиімділігіне
бағалау жүргізу ж)ніндегі тапсырмасына сәйкес министрлік тиісті
әдістеме мен ақпараттық жүйені әзірлегенін атап )ту керек. Қазіргі таңда
2015-2019 жылдар кезеңінде к)р се тілген мемлекеттік қолдаудың 67
шарасы бойынша алдын ала деректер
бар.
«2020 – сын-тегеуріндерге толы
жыл болды. Уақытылы қабылданған
шаралардың арқасында біз оларды еңсере алдық. Еліміздің тұрақты
әлеуметтік-экономикалық дамуын одан әрі қамтамасыз ету және
халықтың тұрмыс сапасын арттыру
мақсатында Nur Otan партиясының
сайлауалды бағдарламасын тиімді
іске асыру қажет», – деді талқылауды
түйіндеген А. Мамин.
Премьер-министр Мемлекет басшысының т)рағалығымен )тетін
Үкіметтің кеңейтілген отырысында
еліміздің әлеуметтік-экономикалық
дамуы бойынша қорытындылар мен
алдағы кезеңге арналған міндеттер егжей-тегжейлі қаралатынын
мәлімдеді.

ТУҒАН ЖЕР

Цифрлық даму: АӨК

Agro-bot жылдам тілдеседі

Ауыл шаруашылығы министрлігі
Telegram мессенджерінде
чат-ботты іске қосты. Енді
министрліктің халыққа және
фермерлерге крсететін
мемлекеттік қызметтерін жедел
алуға мүмкіндік бар.
«Ауыл шаруашылығы министрлігі барлық мемлекеттік
қызметтерді оңтайландырып,
электрондық форматқа ау-

дарды. Атқарылған жұмыстар
туралы толық ақпарат )ткен
жылдың желтоқсан айында
ведомствоның мемлекеттік
қызметтер к)рсету саласындағы 2020 жылғы қызметі туралы есеп барысында жарияланған болатын. Келесі
кезеңде АШМ )тініштерді
беруді және анықтамалар мен
мемлекеттік қызметтерді алуды жеңілдететін құрал – рес-

ми Telegram-бот енгізді», –
делінеді министрліктен.
Мәлім етілгендей, Agrobot қолда нушылармен қазақ
және орыс тілдерінде «тілдеседі», сұраныстарға жауап береді, субсидиялау, )сімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы, ветеринария,
)сімдіктерді қорғау және карантин, лицензиялау, жер
қатынастары және )зге де
мәселелер бойынша анықтамалық ақпаратты жедел
бере алады. Сонымен қатар
аталған бағыттар бойынша
мемқызметтерді алуға болады. Электрондық қызметке
тапсырыс беру үшін Agrobot пайдаланушыны egov.kz
порталының қажетті парақшасына )ткізеді. Сондай-ақ
Agro-bot арқылы ұсыныстар,
шағымдар қалдыруға, ҚР Ауыл
шаруашылығы министрлігімен
және ведомствоның баспас)з
қызметімен жедел байланысуға
мүмкіндік бар.

ҚИЫН-КЕРІШ ШАТҚАЛЫ
Керіш және Қиын-Керіш деп екі түрлі атаумен аталатын мекен Шығыс Қазақстан облысы
Күршім ауданының орталығынан оңтүстік-шығысқа қарай – 95 шақырымда, Зайсан көлі
мен Аманат ауылынан солтүстік-шығысқа қарай 15 шақырымдай жерде орналасқан.
Қазақтар оны «Рух қаласы» деген атпен көбірек біледі. Қиын-Керіштегі жартас пен
үңгірлер алыстан оттың жалыны сияқты көрінеді. Сондықтан бұл шатқалға «Алаулаған
жартастар» деген ат берілген. Қиын-Керішті білмейтін адам өздігінен тауып баруы
қиын. Өйткені жол сілтемелері жоқ. Бұл мекенге жол талғамайтын, биік көлікпен жетуге
болады. Сонымен қатар Рух қаласы жазық мекенде орналасқанымен оған жақындаған
сайын жер бедері төмендей береді.
Қиын-Керіш – әдемілігіне сөз жетпейтін қызыл, ақ, қызғылт сары түсті шатқалдардың
көрінісі», қайталанбас дүние. Оны жергілікті тұрғындар Эолия қаласы деп атайды. Бірақ
бұл атаудың қашан, қайдан шыққаны белгісіз.
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АДАЛДЫҘ АЛАҢЫ

ӘЛЕМДІК АҘПАРАТ

Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл –
әрбір азаматтың міндеті
Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу
бағытындағы бірлескен іс-қимыл
аясында Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл агенттігі мен Ақпарат
және қоғамдық даму министрлігі
басшылығының кездесуі тті.
НҰРЛАН ҚҰМАР
Онлайн режимінде )ткен жиынға Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
қызметтің )ңірлік департаменттері,
министрліктің ведомстволық бағыныстағы ұйымдары, әкімдік тердің
ішкі саясат, қоғамдық даму, жастар және дін мәселелері ж)ніндегі
басқармалары, сондай-ақ Қазақстан
халқы ассамблеясының )кілдері
қатысты.
Ақпарат және қоғамдық даму
министрі Аида Балаева сыбайлас
жемқорлыққа қарсы стратегия аясында жүзеге асырылып жатқан шаралар ведомствоның күн тәртібінде
басым орын алатынын атап )тті.
«Министрлік азаматтық қоғам институттарын сыбайлас жемқорлықтың
алдын алу тетіктеріне біріктірудің
маңыздылығын толық түсінеді. Бұл
олардың нақты тиімділігін арттыруға
мүмкіндік береді», – деп атап )тті
министр.
Ағымдағы жылы Ақпарат және
қоғамдық даму министрлігінде
к)рсетілетін бірқатар мемлекеттік қызметтер қатары автоматтандырылғаны айтылды. Ал, «қағаз баламасынан» толықтай бас тартып,
цифрлық форматқа к)шу бойынша
жұмыс министрліктің барлық салаларында алдағы жылы белсенді
жалғасады.
«Адалдық алаңы» жобалық кеңсесінің қатысуымен министрлік
қызметіндегі сыбайлас жемқорлық

тәуекелдерін анықтау және жою бойынша талдамалық жұмыс жеделдетілді, коммерциялық емес ұйымдарға
гранттық қаржыландыру үрдістерін
трансформациялау жүргізілді. «Біз
министрліктің )зінде тәуекелдерге
ішкі талдау жүргізумен шектеліп
қалмаймыз. Барлық ведомстволық
бағыныстағы ұйымдарда да осы
жұмысты жүргіземіз, азаматтармен және комплаенс-қызметтермен
жұмыстың сервистік моделін енгізуді жалғастырамыз. Министрлік
жұмысын түсіндіру және сыбайлас
жемқорлық тәуекелдері туралы хабарлама алу бойынша халыққа арналған
бірыңғай ақпараттық колл-орталық
ашу да жоспарда бар», – деді жоба
жетекшісі Лима Диас.
Министрліктің онлайн «Білім
базасын» құрудағы тәжірибесі қызығушылық тудырды. Онда мемлекеттік
тапсырыс пен гранттарды қар жыландыру шеңберінде үкіметтік емес
ұйымдардың соңғы 4 жыл ішінде

жасаған интеллектуалды )німдері:
ғылыми зерттеулер, әдістемелік
нұсқаулықтар, есептер ашық қолжетімділікте орналастырылған.
Министрлікте баса назар мемлекеттік органдардың ашықтық дәрежесін бағалауға бағытталған, ақпаратқа қол жеткізу саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша шаралар
пысықталуда. «Қоғамдық бақылау
туралы», «Онлайн-петициялар туралы» заң жобаларына және «Қоғамдық
кеңестер туралы» заңға енгізілетін
жаңалықтарды әзірлеуде қоғамдық
ұйымдармен бірлесіп атқарған жұмыс
ерекше назар аударуға тұрарлық.
«Министрлік парасаттылық идеологиясын ілгерілетудегі негізгі әріптес
болуға тиіс. Қоғамдық кеңестер
қызметі саласындағы оң заңнамалық
)згерістер, қоғамдық бақылау және
онлайн-петициялар желісі бойынша новеллалар – мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор қызметінде, демек, сыбайлас

Экономикамыз өсуіне
ДБ бағасын берді
жемқорлықтың алдын алуда ашықтық
пен айқындықты арттыруда серпінді
р)л атқаратыны с)зсіз», – деп атап
)тті Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
қызмет басшысы Алик Шпекбаев.
Сондай-ақ ақпараттық және түсіндіру жұмыстарының )зектілігін
атап )тіп, азаматтық қоғамның басты
р)ліне назар аударды. «Жастар форумдар мен флешмобтарға қатысумен
шектелмеуі тиіс – оларды пәрменді
іс-шараларға тарту қажет. Осыған
ұқсас этно-мәдени орталықтар мен
дәстүрлі діни бірлестіктердің )кілдері
парасаттылық идеологиясын таратуға
және дәріптеуге нақты қатысуы тиіс»,
– деді ол.
Шара барысында Қазақстанның
Азаматтық альянсының президенті
Бану Нұрғазиева, «Қазақстандағы
парламентаризмді дамыту қоры»
қоғамдық қорының президенті
Зәуреш Батталова, «Қазақстанның
экологиялық ұйымдары қауымдастығы» ЗТБ басқарма т)рағасы Айгүл
Соловьева, «Қоғамдық бақылау»
тобының үйлестірушісі Саида Таукелева сынды азаматтық белсенділер )з
ойларымен б)лісті.
Атап айтқанда, Айгүл Соловьева: «Министрлік басқа мемлекеттік
органдарға транспаренттіліктің к)рнекі үлгісін к)рсетуде. ткен жылы
АҚДМ министрдің қатысуымен 40тан астам түрлі онлайн-алаң )ткізді,
онда кез келген ниет білдіруші )з
пікірін білдіріп, сұрақ қоя алды. Бұл
трендті барлық мемлекеттік органдар
қолдауы тиіс», – деді ол.
Шара соңында министр А.Балаева
агенттіктің ұсынымдары негізінде
министрлік сыбайлас жемқорлыққа
қарсы мәдениетті және парасаттылық
қағидаттарын нығайту бойынша
бірлескен жоба әзірлейтінін жеткізді.

Электр қуатын
жеткізуде іркіліс жоқ
> [ 1 ] инвестициялық бағдарламаны

бекітіп, дайындық, жобалау
жұмыстарын қолға алды. Облыстың
құбылмалы ауа райы жағдайындағы
қыс мезгілінің түрлі «мінезқұлық» к)рсетері барша тұрғынға
аян. Сондықтан қаһарына мінген
қыстың күндері электр желілеріндегі
не қосалқы стансалардағы апатты
жағдайларды жоюға, шұғыл ж)ндеу
жұмыстарын жүргізуге қажетті
материалдар (бағаналар, сымдар,
трансформаторлық май, т. б.) сатып
алынып, сақтаулы тұр.
Кәсіпорында жоғары кернеу желісі
қызметінің бастығы Абат Дошанов
бастаған қызметкерлер жылдың т)рт
маусымында тәуліктің 24 сағатында,
күн-түн демей жұмыс істейді. Олар биік
бағандардағы жоғары кернеулі электр
желілердегі апатты жағдайлардың
алдын алады немесе салдарын жояды.
Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-дың
түлегі, релелік қорғау қондырғылары қызметінің бастығы Ербол
Бертілеуов – компанияның білікті
жас мамандарының бірі. Ол заманауи
қондырғыларды шебер меңгерген
әрі Ресейдің Санкт-Петербор
қаласынан микропроцессорлық
релелік қондырғыларды қорғау
бағдарламаларын оқып, білім-білігін
жетілдіріп келді. Орал қалалық электр
торабы мекемесінің кабельдік желі
қызметінің бастығы, жас маман Денис
Соловьянов, осы торап мекемесінің
әуе желісі қызметінің бастығы Михаил
Гуськов, Приуралье аудандық электр
торабының бастығы, жас маман Олег
Понамарев, Ақжайық электр торабы
мекемесінің бастығы Талғат Тапалов
)здері басшылық жасайтын еңбек
ұжымдарын тұтынушыларға үздіксіз
электр қуатын жеткізуге жұмылдырып,
талмай тер т)гіп жүр. Электр
техникалық қызметтегі шебер Максим
Жақсығалиев, Бәйтерек ауданындағы
Үлкен Шаған ауылындағы учаскенің
бастығы Қуаныш Хайруллин сынды
еңбеккерлер де мақтауға лайық. «Компанияда жұмыс істейтін шеберлердің
жалақысы 87 мың теңге, электр
монтерлардың айлығы 50-60 мың
теңге шамасында. Биыл табиғи монополияларды реттеу агенттігі электр

қуатын жеткізу тарифін к)терген жоқ,
)ткен жылғы деңгейде қалдырды.
Сондықтан ішкі резервтік қордан
ж)ндеу жұмыстарына б)лінетін
және инвестициялық бағдарламалардың қаржы-қаражатын, электр
қуатын тасымалдауға кететін 14-15%
шама сындағы шығындарды азайту к)зделген. Алдағы жаңа жылдан бастап осындай ұйымдастыру,
техникалық шаралар арқылы ішкі
резервтен табысты т)менгі буындағы
жұмысшыларға 10%-ға, басқаларға
5%-ға )сірудің жолы қарастырылуда»,
– деді Тілек Харин компаниядағы
жұмысшыларды тұрақтандыру, қамқорлық бағытындағы жұмыстары
жайында.
«БҚЭЖТК» АҚ-ға қарасты орталық кеңседе, 16 аудандық (Приуралье, Фурманов, Тайпақ және
т.б.), Орал қалалық электр тора бы
мекемесінде, түрлі қызмет б)лімшелерінде 1600-дей адам облыс тұтынушыларына электр қуатын жеткізіп,
таратуда. Электр энергетикасы саласының майталмандары биылғы қыста
облыс аумағындағы қала, ауыл-ауда ндардағы, алыс қыстақтардағы
жарықтың с)нбей, маздап тұруы үшін
еңбек етеді. Соңғы екі жыл мерзім
ішінде )ңірде апатты жағдайлар орын
алмағаны, электр қуатын жеткізуде
іркілістер болмағаны қуантады. Соңғы
жылдары солтүстік аудандармен
қатар оңтүстік аудандарда да қыстың
күндері электр сымдарына мұз қатып,

Орталықазиялық
инвестициялық
әріптестік орнатылмақ
Америка Құрама Штаттары, Қазақстан
Республикасы және збекстан Республикасы
үкіметтері Орталықазиялық инвестициялық
әріптестік іске қосылғаны туралы мәлімдеді.
Оған қатысушылар аумақтық экономикалық
әріптестік пен гүлденуге ықпалдастық жасау
мақсатында осы бастамаға басқа елдерді де
бірігуге шақырады.
Бастама аясында збекстан Инвестициялар және сыртқы сауда министрлігі, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы және АҚШ
Халықаралық даму қаржы корпорациясы (DFC)
бес жылдық кезеңде 1 млрд доллардан кем емес
қаржы тартуға барынша күш-жігер жұмсайды,
делінген бірлескен мәлімдеме мәтінінде.
Бұл ретте әріптестер жобалардың табысқа
мейлінше мүмкіндік жасап, жағымды әсерін
тигізетініне және аумаққа қосымша жеке инвестициялар жұмылдыратынына нық сенімді.

ЭНЕРГЕТИКА: ӨҢІРЛІК ДАМУ

Жасыратыны жоқ, )ңірдегі
электр желілері, қосалқы стансалар мен жабдықтар 81%-ға тозған.
Бес жылға арналған инвестициялық
бағдарламамыздың аясында биылғы
жылға сол тозығы жеткен мүлікмүкәмалды ж)ндеуге 439 млн теңге
б)лінді. Бүгінде сол қаржының 352
млн теңгесі игерілді. Коронавирус
пандемиясы жағдайындағы шараларға
және тендерлік конкурстардың
уақытында )ткізілмеуіне байланысты
игерілмеген қаржы заңдық негізде
келесі жылға игеруге қалдырылды», –
деді Тілек Молдашұлы.
Биыл компанияның энергетиктері
бірқатар жоспарлы жұмыстарды
уақтылы атқарған. ңірдегі қосалқы
стансалардағы 35 кВ-лық 18 майлық
ажыратқышты вакуумды түрімен
алмастырып, жаңартты. Вакуумдық
ажыратқыштардың жаңа түрінің
артықшылығы к)п, оларды пайдалану
шығыны бұрынғысынан 5-6 есе т)мен,
майлық ажыратқыштардың ішінде
қымбат тұратын майы болса, жаңа
түрінде майы болмайды, ж)ндеуге
жұмыс қолын бұрынғыдай к)п керек
етпейді. Мысалға, аудандардағы Казталов, Б)рлі, Жарсуат, Жаңақазан
және басқа да қосалқы стансаларында осындай жаңа ажыратқыштар
қойылған. Енді 10 кВ-лық май
ажыратқыштардың бесеуі жаңаланып,
вакуумдық ажыратқыш орнатылды.
Қаладағы 0,4 кВ-лық кабель желісінің
екі шақырымын ж)ндеуге 25 млн
теңгеге жұмсалды. Сондай-ақ облыс
бойынша 10 кВ-лық әуе желілеріндегі
23 тонна 35 мм-лік аллюминийліболат сым ауыстырылды. Бұл
шаруаға 33 млн теңге жұмсалған. Қыс
мезгілінде шалғайдағы ауыл-аудандармен тұрақты байланыс үшін бір шағын
жабдығы 32 млн теңгеге сатып алынып, іске қосылды. Сонымен қатар 0,4
кВ-лық әуе желілерінің 5,3 шақырымы
оқшауланған, яғни қаптамасы бар
(СИП) түрімен ауыстырылды. Бұған
60 млн теңге бағытталып, игерілген.
Қазіргі уақытта )ңірге электр
қуатын жеткізуші компания
2021-2025 жылдарға арналған

Дүниежүзілік банк 2020 жылғы Қазақстан
ІЖ суіне бағасын ктерді. Жаңартылған
Global Economic Prospects (бұл 2021 жылғы 5
қаңтарда жарияланды) есептемесі бойынша 2020шы жылдың маусым айындағы болжанған -3%
крсеткішінен ұлттық экономикамыз сімі -2,5%
құраған.
Ұлттық экономикамыздың )суін бағалау
жақсаруы факторларының бірі экономиканың
нақты секторының тұрақтылығын қамтамасыз
ету және азаматтардың әл-ауқатын қолдау бойынша үкімет қабылдаған тиімді шаралар болып
табылды. Дүниежүзілік банк бизнеске қажетті
к)мекті, соның ішінде халықтың зардап шеккен
топтарына субсидияланған қаржыландыру және
салықтық босаңсыту, тікелей трансферлерді
ұсыну тетіктері арқылы жәрдемдерді )рістету,
сондай-ақ медициналық инфрақұрылымға
қолжетімділікті арттыру бойынша шаралардың
тиімді болғанын айтады.
Салыстыру үшін ДБ )з есептемесінде мынаны да атап )тті: экономика )суін бағалау 2020
жылы Венгрияда (-5%-дан -5,9%-ға дейін),
Аргентинада (-7,3%-дан -10,6%-ға дейін),
Мексикада (-7,5%-дан -9,0%-ға дейін), Украинада (-3,5%-дан -5,5%-ға дейін), Қырғызстанда
(-4%-дан -8%-ға дейін), Грузияда (-4,8%-дан
-6%-ға дейін), зербайжанда (-2,6%-дан -5%ға дейін), Арменияда (-2,8%-дан -8%-ға дейін),
Индонезияда (0%-дан -2,2%-ға дейін), Таиландта (-5%-дан -6,5%-ға дейін) т)мендетілген.

желілер істен шығатын жағдайлар
кездесіп жүр. Ондайда ұжымдағылар
дереу «атқа қонып», жағдайды ретке
келтіреді. Тозығы жеткен техниканы
ж)ндеп, ілдебайлап іске жаратып
жүрген электриктердің бейнеті зор,
олардың )з мамандықтарына адалдығы
сүйсінтеді. Компания басшылығы
жиі ауысса да, негізгі техникалық
мамандар құрамы тұрақты. Рас,
жас мамандар жалақы аздығынан
)ндірісте тәжірибе жинап алып, табысы к)п шетелдік компанияларға кетіп
қалады. «Біздерде жұмыс істеген
адамдарды )згелер құшақ жая қарсы
алады. йткені бізде база, тәлімгерлік
мектеп мықты. Мұнда қызметке 1990
жылы 27 қарашада келдім. Одан
бұрын он жыл Жаңақала ауданындағы
«Пятимар» кеңшарында, Ақжайық
ауданындағы Ленин атындағы колхозда инженер-электрик болып
қызмет еттім. Биыл зейнеткерлікке
шықтым, бірақ басшылық мені
әзірге демалуға жіберген жоқ», –
дейді )з ісінің білгірі, талай сарыауыз мамандардың тәлімгері атанған
Т.Харин күлімсіреп.
Бүгінде аталмыш компания облыс аумағына жылына 1 млрд кВ
электр қуатын тасымалдайды. р
үйді жарықпен, түрлі техниканың
жұмысын, )ндірістерді электр қуатымен үздіксіз қамтып, ел экономикасының дамуына )зіндік үлес қосуда.

АДБ Ыстықкөлге
жолды қаржыландыра ма?
Азия даму банкі (АДБ) Алматы – Ыстықкл
балама жолының Қазақстан мен Қырғызстанға
экономикалық әсерін бағалау туралы есептемесін
жария етті. АДБ-нің бағалауы бойынша, жаңа
жол, бағытына қарай, жыл сайын қазақстандық
ІЖ-ге 31-165 млн АҚШ долларын және 53439 млн АҚШ долларын – Қырғызстан ІЖ-не
қосып отырмақ.
Екі миллионға жуық халқы бар мегаполис
Алматыдан Ыстықк)л жағалауындағы негізгі
туристік орталық – Шолпан-Атаға (екі таулы
тізбектер арқылы) дейін тура тартқанда, баржоғы 80 шақырым ғана. Тауларды айналып
)тетін жол ұзындығы – 460 км, бұл жеңіл автомобильмен 6,5 сағатқа жуық және рейсті автобуспен бұдан да айтарлықтай к)бірек уақыт
алар қашықтық.
Азия даму банкі Ыстықк)лге жеңілірек
жол туристер ағынын әжептәуір арттырады деп есептейді. Бұдан басқа, халықаралық
саяхатшыларға Ыстықк)лде де, Алматыда да
болуды әлдеқайда тартымдырақ етер еді. Бұл
Ал маты халықаралық әуежайының аумаққа
қосымша халықаралық саяхатшыларды үйіріп,
маңызды әуеторабы ретіндегі р)лін арттырса,
алматылықтардың )зі үшін Ыстықк)лді демалыс
күндеріндегі саяхат бағытына айналдырар еді.
Батыр РАХМЕТУЛЛИН

Батыс Қазақстан облысы
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БИЗНЕС&ҚАРЖЫ
НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ
ҰЛТТЫҚ БАНК
АҚША-КРЕДИТ САЯСАТЫНЫҢ
НЕГІЗГІ ҚҰРАЛЫ
«Базалық млшерлеме» ұғымы заңнамалық
тұрғыда бекітілді.
Мемлекет басшысы биыл 2 қаңтарда қол қойған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне экономикалық )суді қалпына келтіру
мәселелері бойынша )згерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» заңға сәйкес, «базалық м)лшерлеме»
ұғымы заңнамалық тұрғыда бекітілді. Базалық
м)лшерлеме ақша-кредит саясатының негізгі
құралы және ақша-кредит саясатының операциялары бойынша сыйақы м)лшерлемелерін
белгілеуге арналған бағдар болып табылады.
Сонымен бірге заңнамадан «базалық м)лшерлеме» ұғымына ауыстырылған «қайта қаржыландырудың ресми м)лшерлемесі» ұғымы алып
тасталды. Аталған нормалар биылғы жылдың 1
қаңтарынан бастап күшіне енді. Осыған байланысты 1 қаңтардан бастап салық салу және кедендік
реттеуде )сімпұл есептеу кезінде, сондай-ақ
т)лемдерді, б)тен ақшаны заңсыз пайдалану және
мерзімі )ткен сома үшін тұрақсыздық айыбын,
берілген ақша сомасын индекстеу, кеден бажын
т)леу мерзімін кейінге қалдыру немесе б)ліп т)леу
үшін пайыздарды индекстеуді кешіктіру кезінде
азаматтық-құқықтық және әкімшілік-құқықтық
қатынастарда базалық м)лшерлеме қолданылатын
болады, деп хабарлайды қаржы реттеушісінің
баспас)з қызметі.
2017 жылғы 1 сәуірден бастап қайта қаржыландырудың ресми м)лшерлемесінің мәні тиісті
күнге белгіленген базалық м)лшерлеменің мәніне
теңестірілген болатын. Осыған байланысты
қайта қаржыландырудың ресми м)лшерлемесін
базалық м)лшерлемемен ауыстыру бұрын
қайта қаржыландырудың ресми м)лшерлемесі
қолданыла отырып есептелген т)ленетін ақша сомасы м)лшерінің )згеруіне әкелмейді, делінген
хабарламада.

САРАПТАМА

Теңгенің өткен жылғы ахуалы
ткен жылдың қорытындылары
бойынша теңге рубльге қарағанда
нығая алғанымен, доллар мен
евроға қатысты құнын айтарлықтай
жоғалтты. Бағамның кезекті антирекордтары да мірге келді, атап
айтқанда – евро, мәселен, қазір тарихында ең қымбат крсеткішке жетті.
ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ
ДОЛЛАР: ЖАҢА
РЕКОРДТЫҚ БАҒАМ Ж НЕ
НЫҒАЮ КЕЗЕҢДЕРІ
Қазақстан 2020 жылға бір долларға шаққанда 382 теңге 59 тиын
бағамымен кірген болатын. Бірнеше
апта қатарынан теңге аздап нығайды,
әйтсе де, айта қаларлықтай қарқын
алмады: 22 ақпанға бір доллар 375,87
теңгеге дейін т)мендеді. Артынан
мәлім болғандай, бұл ең т)менгі шегі
еді – 2020 жылы доллардың құны
бұдан аз болмайды.
Ал, наурыз айы ұлттық валютаның
күрт құлдырауымен ерекшеленді:
t  ĵĨĻĸŃįĬĨ ĬĶĳĳĨĸ ĩĨŎĨĴŃ
382,05 теңгені құрады;
tĵĨĻĸŃįĬĨo ĺĭŚīĭ
tĵĨĻĸŃįĬĨo ĺĭŚīĭ

«Отбасы банк» қаржы операцияларын жүзеге
асыру лицензиясын жаңа қызмет түрімен кеңейтті.
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 5
қаңтарда «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» акционерлік қоғамына қызметтің жаңа түрі
– біржолғы зейнетақы т)лемдерін аудару үшін жеке
тұлғалардың ағымдағы банк шоттарын ашу және
жүргізуге рұқсат берді.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
жаңа жылдың 2 қаңтарында қазақстандықтарға
зейнетақы жинақтарының бір б)лігін мерзімінен
бұрын пайдалануға мүмкіндік беретін заңға қол
қойды.
Заңға сәйкес зейнетақы т)лемдерін белгіленген
мақсаттарға ғана (тұрғын үй жағдайын жақсарту,
емделуге ақы т)леу), арнайы ағымдағы шоттан
нысаналы мақсатына аудару жолымен пайдалануға
болады. Біржолғы зейнетақы т)лемдеріне арналған
арнайы шот – үкімет белгілейтін уәкілетті оператор
арқылы тұрғын үй жағдайын жақсарту және (немесе) емделу мақсаттарына бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорынан біржолғы зейнетақы т)лемдерін
аудару үшін алушы ашатын ағымдағы банк шоты.
Сондай-ақ біржолғы зейнетақы т)лемдерін
аударуға арналған арнайы шоттарды ашу және
жүргізуге байланысты қызметтің жаңа түрін
айқындау үшін рұқсаттар мен хабарламалар туралы
және тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы
заңдарға )згерістер енгізілді. «Бұл – зейнетақы
қорының салымшысына қаражат арнайы ағымдағы
шотқа аударғаннан кейін зейнетақы жинағының
қауіпсіздігі мен сенімді қолда болуына мүмкіндік
беретін бірегей заңнамалық бастама. Қаражат барынша қорғалатын болады, оларды салымшының
)зге қарыздық міндеттемелері шеңберінде ешбір
несие беруші есептен шығара алмайды. Аталмыш
қаражатты салық берешегі бойынша )ндіріп алу
мүмкін емес, тіпті бұл ақша мүлікті тәркілеу туралы
сот үкімдерінен де қорғалған. Осылайша, ешбір
үшінші тұлға оларды талап ете алмайды», – дейді
«Отбасы банк» АҚ басқарма т)райымы Ләззат
Ибрагимова.
Біржолғы зейнетақы т)лемдерінің осылай
жіті қорғалуын қамтамасыз ету үшін азаматтық,
азаматтық іс жүргізу, қылмыстық, қылмыстық іс
жүргізу кодекстеріне, отбасы және неке кодексіне,
Қазақстан Республикасының атқарушылық іс
жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі
туралы заңына тиісті )згерістер мен толықтырулар
енгізілді.
Біржолғы зейнетақы т)лемдері аударылатын
арнайы ағымдағы шотты «ЖССБ24» мобильді
қосымшасы арқылы және «Отбасы банк» АҚ
сайтындағы бейнеқоңырау қызметі арқылы ашуға
болады. Сәйкесінше, )тініш берушілерге банк
б)лімшелеріне барудың қажеті жоқ. Бұл ретте шотты ашуға байланысты операциялардың барлығын
онлайн жүзеге асыруға болады.
Арнайы шот ашпай тұрып, қолжетімді соманы қандай мақсатта пайдаланғыңыз келетінін
анықтап алған дұрыс. тінімдерді «Отбасы банк»
АҚ құрастырған онлайн платформада нормативтікқұқықтық құжаттар бекітілгеннен кейін беруге
болады.

2-инфографика

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

tìŚĺūĴĭĵīďĩĨŎĨĴ ĺĭŚīĭ
(21 ақпан);
tìŚĮĶŎĨĸŃĩĨŎĨĴ ĺĭŚīĭ
(31 желтоқсан)
tçıŃĸĴĨŀŃĳŃŎŃ ĺĭŚīĭ
tèďĸĮŃĳŎŃĮĨĳķŃĹĭĸķďĵĭĪĸĶ
20,3%-ға қымбаттаған;
tíŃĳŔĶĸŃĺŃĵĬŃĳĨĸŃĩĶıŃĵŀĨ
бағам )згерісі: +87,13 теңге (2-инфографика).
РУБЛЬ: 9 АЙ САЛЫСТЫРМАЛЫ
ТҰРАҚТЫЛЫҚ

3-инфографика
2020 жылғы рубль бағамы
(ҚР Ұлттық банкі мәліметтері бойынша, теңге)

tĵĨĻĸŃįĬĨo ĺĭŚīĭ
tĵĨĻĸŃįĬĨo ĺĭŚīĭ
tĵĨĻĸŃįĬĨo ĺĭŚīĭĩĶĳĬŃ
Осылайша, бар болғаны 10 күнде
доллар бағамы Қазақстанда 17,4%-ға
ĵĭĴĭĹĭ ĺĭŚīĭīĭĮĻŃŔūĹĲĭĵ
Бұл Қазақстанға коронавирустың
енуі, т)тенше жағдай режимі енгізілуі,
шикізатқа (ең алдымен – мұнайға)
әлемдік бағалардың құлдырауы және
болып жатқан оқиғаларға жауабы
ретінде Ұлттық банктің базалық
м)лшерлемені күрт )сіруі аясында
орын алды.
Маусым айының басына дейін
жалғасқан күрт )суден кейін, артқа
шегіну орын алды – сол кезде америкалық валютаның ресми құны 400
теңгеден түсіп кеткен еді. Бірақ теңге
сол деңгейінде тұрақтап қала алмады:

2020 жылғы доллар бағамы
(ҚР Ұлттық банкі мәліметтері бойынша, теңге)

2020 жылғы евро бағамы
(ҚР Ұлттық банкі мәліметтері бойынша, теңге)

ОТБАСЫ БАНК
ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҒЫ –
СЕНІМДІ ҚОЛДА

1-инфографика

10 шілдеде бағам 410 теңге белгісінен
тағы да асып түсті. Қыркүйекте
доллардың ресми бағасы 420 теңгеге
дейін, ал қазан айында тіпті 430
теңгеден асып кетті. 3 қарашада оның
бағамы 434,58 теңгені құрап, індеттің
«екінші толқынындағы» ең жоғары
мәнін к)рсетті.
Соңғы 2 айда тағы нығаю тренді
байқалды – америкалық валютаның
ресми құны тағы да 420 теңгеден
т)мендеп кетті. Алайда, 2020-шы жыл
бұл белгіден сәл жоғарырақ деңгейде
аяқталды – 2021 жылдың 1 қаңтарына
доллар бағамы 420,91 теңге құрады.

Доллар бағамының )ткен жылғы
маңызды к)рсеткіштері:
tìŚĺūĴĭĵīďĩĨŎĨĴŃo ĺĭŚīĭ
(22 ақпан);
tìŚĮĶŎĨĸŃĩĨŎĨĴŃo ĺĭŚīĭ
(2 сәуір);
tçıŃĸĴĨŀŃĳŃŎŃ ĺĭŚīĭ
tèďĸĮŃĳĬĨŎŃĮĨĳķŃĹĭĸķďĵĬĶĳлар 10%-ға қымбаттады.
tíŃĳŔĶĸŃĺŃĵĬŃĳĨĸŃĩĶıŃĵŀĨ
бағам )згерісі: +38,12 теңге (1-инфографика).
ЕВРО: ЖЫЛ
АНТИРЕКОРДПЕН АЯҚТАЛДЫ
Жалпы алғанда, евроның серпіні
доллар к)рсеткендей күйде к)рініс
тапқан. ткен жыл 429 теңге белгісінде
басталса, енді ақпанның ортасында

оның бағамы 410 теңгеге құлап кеткен.
Дегенмен, еуропалық валюта наурызды 420,8 теңгемен бастайды да, тіпті
  ĺĭŚīĭĴĭĵ ĨħŔĺĨķ  ĨĳŎĨŀ ĸĭĺ
бірлігі үшін 500 теңгеге жуық белгіге
жақындайды.
Ұлттық валютаның қысқа мерзімді
нығаюына (шілдеге дейін созылды –
бағам кейде 450 теңгеге т)мендеп кеткен) қатысты кезеңнен соң, )сімнің
жаңа шеруі басталды, оның үстіне бұл
бұрынғыдан да ұзағырақ кезеңге созылып кетеді.
2-ші қыркүйекте евроның ресми
құны алғаш рет 500 теңгеден асып
түскен.
2 айдан кейін тағы бір жаңа деңгей
– 510 теңге биігі алынды. 2020 жыл
 ĺĭŚīĭĬĭŚīĭıďĵĬĭĨħŔĺĨĳĬŃoĨĳ
бұл жаңа рекорд, бұған дейін республикамызда еуропалық валюта үшін
осыншама қымбат ешкім сұрамаған
екен.
Айта кету керек, 2020 жылы халық
тарапынан евроға сұраныстың күрт
т)мендегені байқалады:
– айырбастау пункттеріндегі нетто-сату к)лемдері 11 айдың қорытындысы бойынша 44%-дан астамға
құлдырап кеткен. Бұл тек валюта
құнының )сіп кетуі аясында ғана
емес, шекаралардың жабылып қалуы
салдарынан да – туристер Еуропаға
кете алмай қалды, тиісінше, ондағы
валюталардың біздің туристер үшін еш
қажеті бола қойған жоқ.

Рубльдің жағдайы қарама-қарсы
қайшылықта. Ресейлік валюта )ткен
ĮŃĳĬŃŚ ĩĨĹŃĵĬĨ   ĺĭŚīĭ  ĮŃĳ
ĨħŎŃĵĬĨo ĺĭŚīĭĺŠĸĬŃøūıĺďķ 
теңге рубльге қатысты 2020 жылы
8,3%-ға нығайған.
Бұл ретте жылды 3 шартты кезеңге
б)ліп қарастыруға болады:
tùĭįĵŃŎĨņŃĨŔķĨĵĵŃŚĹĶŚŃĵĨĵ
бастап наурыздың ортасына дейінгі
3 аптада рубль бағамы 5,9 теңгеден
5,3 теңгеге дейін құлап кеткен. Бұл
ресейлік валютаның сыртқы факторлар (коронавирус, шикізат бағалары,
т.б.) әсерінен, теңгеден ертерек сыр
беруінен орын алған.
tøĶĵĨĵĲĭıďĵĺĭŚīĭĬĭŔŠĳĬŃĸĨķ 
рубль бағамы 5,7 теңгеге дейін қайта
қалпына келген. 5,7-5,8 теңге дәлізінде ол тамыздың соңына дейін тұрақтай алды.
t œŃĸĲŞıĭĲĺĭĵ ĮĭĳĺĶŔĹĨĵŎĨ
шейін тағы бір тұрақтылық кезеңі
қалыптасты – рубль к)п жағдайда
 o ĺĭŚīĭĨĻĴĨŎŃĵĬĨĩĨŎĨĳĨĵĬŃ
2020 жылдың соңында ресейлік
валютаның құны жаздан бері алғаш
рет 5,7 теңгеден асып түсті.
tìŚĺūĴĭĵīďĩĨŎĨĴŃ ĺĭŚīĭ 
наурыз);
tìŚĮĶŎĨĸŃĩĨŎĨĴŃ ĺĭŚīĭ 
ақпан);
tçıŃĸĴĨŀŃĳŃŎŃ ĺĭŚīĭ
t èďĸ ĮŃĳĬĨŎŃ ĮĨĳķŃ Ĺĭĸķďĵ
рубль 8,3%-ға арзандаған;
t íŃĳĬŃŚ ŔĶĸŃĺŃĵĬŃĹŃ ĩĶıынша бағам )згерістері – 0,51 теңге
(3-инфографика).

ДЕПОЗИТ

Ең жоғары мөлшерлемелер
бұрынғы деңгейде қалды
Қазақстанның депозиттерге
кепілдік беру қоры теңгелік
депозиттер бойынша 2021
жылдың ақпан айына
ұсынылатын ең жоғары
сыйақы млшерлемелерін
бекітті.
ЕРНАР ОРМАНОВ
Ұлттық банктің базалық
м)лшерлемесі деңгейі
бұрынғы к)лемде сақталып
отыр. Осыған байланысты, Қазақстанның депозиттерге кепілдік
беру қорының баспас)з
қызметі хабарлағандай,
қысқа мерзімді депозиттер бойынша ең жоғары
м)лшерлемелер бұрынғы
деңгейінде сақталады. Сонымен қатар, нарыққа байланысты айқындалатын
мерзімді депозиттердің
м)лшерлемелері де )згеріссіз
қалады.
Банктердің нақты
нарықтық м)лшер лемелерінің азаюына байланысты 24 айға арналған ұзақ
мерзімді жинақ салымдардың
сыйақы м)лшерлемелері аздап т)мендеді, делінген хабарламада.

Депозиттердің
санаты

Толықтырылатын депозиттер
бойынша, %

Толықтырылмайтын депозиттер
бойынша, %

2021 Қаңтар

2021 Ақпан

2021 Қаңтар

2021 Ақпан

9,0

9,0

9,0

9,0

3 ай

9,0

9,0

9,5

9,5

ай

9,0

9,0

9,5

9,5

12 ай

10,3

10,3

10,7

10,7

24 ай

9,1

9,1

9,4

9,4

3 ай

10,0

10,0

10,5

10,5

ай

10,0

10,0

10,5

10,5

12 ай

12,3

12,3

14,0

14,0

24 ай

11,7

Мерзімсіз
депозиттер
Мерзімді депозиттер

Жинақ депозиттер

11,5

13,2

13,0

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының мәліметтері бойынша
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БИЗНЕС&ӨНЕРКӘСІП
ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

>[1]
Олармен қоса, отандық металлургияны дамытуда соңғы
)німді шығаратын жаңа )ндіріс
орындарының іске қосылуы
да ерекше р)л атқарды. Мысалы, Ақт)бе рельс-арқалық зауыты – ЕАЭО аумағында жылумен нығайтылған теміржол
рельстерінің )ндірісін құрған
бірден-бір кәсіпорын. Компания бүгінде )з бұйымдарын экспорттау бойынша едәуір тәжірибе
жинақтады. Сол сияқты, скемен титан-магний комбинаты
кореялық POSCO болат компаниясымен бірлесіп кеме жасауда
және энергетикада қолданылатын
титан беттері мен соғылмаларына
қайта )ңдеу үшін титан құймалары мен тақташаларының инновациялық )ндірісін құру жобасын жүзеге асырды. Барлық
)німдер шетелге, атап айтқанда,
Оңтүстік Кореяға, Қытайға экспортталуда. 2017 жылы «Павлодар» АЭА аумағында «Giessenhaus»
ЖШС қуаттылығы жылына 18
мың тонна легирленген алюминий шығаратын, әрі қарай оны
жылына 52 мың тоннаға дейін
ұлғайтатын зауытты іске қосты.
Онда автомобильдерге арналған
алюминий д)ңгелектер )ндірісін
құру да жоспарда бар. 2018 жылы
селден, қар к)шкінінен, құлап
қалудан қорғайтын құрылыстарды
жобалау, )ндіру және монтаждау
үшін қолданылатын габиондар
(сымды тор) шығаратын зауыт –
Tokyo Rope Almaty компаниясы
құрылды. Кәсіпорын қуаттылығы
жылына 17 мың тоннадан астам
болаттан жасалған бұйымдарға
сай келеді. Сонымен қатар, 2019
жылы Қарағанды облысында
YDD Corporation ірі ферросилиций )ндіретін зауыттың іске
қосылуы маңызды оқиға бол-

ды. Ферросилиций )неркәсіптік,
азаматтық құрылыста, кеме жасауда, авиацияда, автомобильде
және басқаларында қолданылады.
Бүгінде компания )німдері жоғары
сұранысқа ие, ал экспорттық
бағыттар қазір 38 елге жетті. YDD
Corporation зауыты құрылысының
жалпы құны шамамен 92 миллион АҚШ долларын құрады.
Жоба толығымен қазақстандық
және еуропалық инвесторлардың жеке қаражаты есебінен
2015-2019 жылдарға арналған
ИИДМБ аясында ҚДБ қарызын
қаржыландыруды тарта отырып
жүзеге асырылды.
Бүгінде экономика дамуының баяулауына қарамастан,
)ңдеу )неркәсібі оң үдерісті
қалыптастыратын негізгі бағыт
болып қалуда. Іс жүзінде )ңдеуші
саланың барлық секторлары бойынша оң динамика байқалады.
Соңғы он жылда металлургия
саласындағы )ндіріс к)лемі 1,5%ке артты. ткен жылдың қаңтарқараша аралығында металлургия
)ндірісінің к)лемі 11,6%-ке –
4,98 трлн теңгеге дейін )сті. 2020
жылдың қаңтар-қарашасында
Қазақстанның металлургия саласына салынған инвестиция
к)лемі 327,4 млрд теңге болды.
Қазақстандағы ең ірі мыс )ндіруші Қазақмыс корпорациясы

МАШИНА ЖАСАУ
БІРЛЕСКЕН ЖАҢА
НДІРІСТЕР ҚҰРЫЛАДЫ

Қуатты
өндірістер кешені
тазартылған мыс )ндіру к)лемін
8%-ке, құйма алтынды 35%-ке,
сондай-ақ түйіршікті күмісті 25%ке ұлғайтты. Сондай-ақ Қазақстан
электролиз зауыты бастапқы алюминий )ндірісінің к)лемін арттырды. Бастапқы алюминийдің
қазақстандық тұтынушыларымен
11 келісімшарт жасаған отандық
кәсіпорын әлемдік нарықта да

)ндіретін аффинаж зауыты Лондон бағалы металдар нарығы
қауымдастығының GoodDelivery
сертификатын алды. Осы сертификаты бар бағалы металдар
шектеусіз барлық әлемдік биржаларда саудаға қабылданады. ткен
жылдың 12 айының қорытындысы
бойынша Тау-Кен Алтын аффинаж зауыты 30 тонна алтын

)з позицияларын ұстап тұруды
жалғастыруда. німнің 90%-ін
құрайтын экспорт географиясында Ресей, Беларусь, Украина, збекстан, Грузия, Италия,
Түркия және басқа да жақын
және алыс шетелдердің 20-дан
астам елі бар. Тау-Кен Алтын
кәсіпорны да оң к)рсеткіштерге
қол жеткізді. ндіріс ошағында
тазартылған алтын )ндіру к)лемі

)ндіріп, жобалық қуаты 25 тонна
болған кезде жылдық )ндіріс жоспарын 20%-ке асыра орындады.
Зауыт жұмыс істей бастағаннан
бері 128 тоннадан астам алтын
)ндірілді. Компанияны одан әрі
дамыту )ндірілетін алтын шығару
к)лемін ұлғайтуды, бағалы металдар қозғалысын есепке алу
мақсатында процестерді автоматтандыруды, сондай-ақ қатты

6,4%-ке, күміс )ндіру к)лемін
46,7%-ке )сті. німнің жоғары
сапасын дәлелдеген кәсіпорын
сенімді жеткізуші ретінде әлемдік
мойындауға ие болды. Тазалығы
99,99%-тен кем емес алтын

)неркәсіптік қалдықтарды қайта
)ңдеуді және аяқталмаған )ндірісті
азайтуды к)здейді.
11 айдың қорытындысы бойынша қара металлургияда )сім
0,4%-ті құрады. ндіріс к)лемінің

)суіне бірнеше кәсіпорындарда
қол жеткізілді. Мысалы, Қостанайдағы Евраз Каспиан Сталь
зауыты арматуралық жайма )ндірісінің к)лемін 8%-ке к)терді. Мемлекеттік стандарттарға
сәйкес шығарылатын )німнің
сапасы зауыттың сынақ зертханасында жаңа технологиялық
жабдықтармен және бақылаумен
қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ
Тараз металлургия зауыты ферросиликомарганец )ндірісінің
к)лемін 20%-ке, «Кастинг» ЖШС
арматураларды, шарларды және
домалақ шыбықтарды тауарлық
шығаруды 7,3%-ке ұлғайтты.
Тау-кен металлургия кешенінің
дамуы айқын әлеуметтік сипатқа
ие. Қазақстан )неркәсібінің осы
саласында 200 мыңнан астам
адам жұмыс істейді, яғни, бұл
жұмыспен қамту тұрғысынан ең
қуатты салалардың бірі. рбір
отызыншы экономикалық белсенді қазақстандық ТМК-да еңбек етеді. Сала жергілікті қамту
үлесін арттырудың драйвері болып
табылады, онда 732 кен )ндіру
кешенінің жер қойнауын пайдаланушы компаниялары жұмыс
істейді. 2020 жылдың 8 айында тауарларды, жұмыстар мен
қызметтерді сатып алудың жалпы к)лемі 700,2 млрд теңгені,
оның ішінде жергілікті қамту 395,1
млрд теңгені немесе жалпы сатып
алудың 56,4%-ін құрады. ТМК
компанияларының сатып алуларында жергілікті жеткізушілердің
қызметі басым, сатып алу к)лемі
217,9 млрд теңге, оның ішінде
жергілікті қамту 205,7 млрд теңге
немесе 94,4%. Мысалы, 2020
жылы АрселорМиттал Теміртауға
жергілікті )ндірушілерден
жеткізілім к)лемі 5 миллиардтан 24,5 миллиард теңгеге дейін,
ал Қазақмыстың Қарағанды
)ндірушілерінен сатып алатын
тауарларының үлесі 10-нан 15
миллиард теңгеге дейін )сті.
Қазақстанда мыс, алюминий, мырыш, қорғасын, алтын және күміс сияқты негізгі
металдар )ндіріледі. Бұлар
еліміздегі түсті металлургияның
негізі. Индустриалды-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының үшінші кезеңі
шеңберінде 4 және 5 қайта б)лу
)німдерінің )ндірісін ұлғайту
арқылы экспорттық әлеуетті
кеңейту міндеті тұр. Бұған
минералды-шикізат базасын молайтуды кеңейту, жер қойнауын
басқарудың заманауи жүйесін
құру, геологиялық барлаудың
үздік технологияларын тарту,
тереңдікті арттыру және минералды шикізатты кешенді әрі ұтымды
)ңдеу к)мектеседі. Алға қойылған
міндеттерді жүзеге асыру тау-кен
металлургия кешенінің, тұтастай алғанда )ңдеу )неркәсібінің
үдемелі дамуына екпін береді.

Елімізде мұнай-газ жабдықтарын шығаратын
бірлескен жаңа ндірістер құрылады.
Бұл – Мемлекет басшысының машина жасау саласын дамыту ж)ніндегі тапсырмасын жүзеге асыру
барысында былтырғы қарашада қол қойылған Мұнайгаз машиналары )ндірісін дамыту халықаралық
орталығын құру туралы келісімде к)зделген
мақсаттың бірі. Орталық жұмысының мақсаты жаңа
)неркәсіп орындары мен сервистік орталықтар ашу
арқылы Қазақстанның мұнай-газ саласы үшін тауарлар )ндірісін оқшаулау, инвестициялық қызметті
қолдау болып отыр. «Жасыратыны жоқ, қазіргі
уақытта біз жыл сайын $2 млрд-қа дейінгі сомаға
мұнай-газ жабдығын сатып алуға мәжбүрміз. Бұл
орталықты құру Қазақстанға жоғары құзыреттерді,
сондай-ақ әлемде к)птеген бірегей )ндірушілерді
тартуға ықпал ететін болады. Жаңа технологияларды
тарта отырып, мұнай-газ жабдықтарын шығару бойынша кемінде 10 жаңа ірі )ндіріс құру к)зделген»,
– деп атап )тті Қазақстан машина жасаушылар
одағының басқарма т)рағасы Мейрам Пішембаев
primeminister.kz-ке берген сұхбатында.
Осы келісімге қол қоя отырып, мұнай-газ секторының ірі жобаларының операторлары )здерінің
мүдделілігін растайды. Олардың контрагенттері
—жабдықтарды жеткізетін әлемге әйгілі компаниялар. «Біздің міндетіміз — Қазақстанда мұнай-газ
жабдықтарын шығаратын бірлескен )ндірістер құру
мақсатында отандық бизнес пен ірі операторлардың
жеткізушілерін түйістіру. Операторлар қызығушылық
таныта отырып, мұнай-газ жабдықтарын сатып
алу бойынша шорт-парақтар ашады, шетелден
мұнай-газ машиналарын жасау бойынша кадрлар тартуға ықпал етеді. Бұл орталықта елімізде
бірлескен )ндірістер құру, технологиялар тарту және
)ндірісті ұйымдастыру бойынша ақыл-ой ордасы
қалыптасатын болады», – дейді басқарма т)рағасы.
Орталықты мұнай-газ жобаларының операторлары қаржыландырады, ол коммерциялық емес негізде
жұмыс істейді.

ҰЛТ ЖОСПАРЫ: 100 НАҚТЫ ҚАДАМ
ГЕОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТХАНА:
ҢДЕУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ ЖОҒАРЫ
Қарағандыдағы геохимиялық зертхана 40 мың
геологиялық сынамаға зерттеу жүргізді.
Былтыр сәуірде Қарағанды қаласында нәтижесін
әлемдік қаржы институттары мойындайтын халықаралық стандарттарға сай зертханалық-талдамалалық
зерттеулер жүргізетін «ALS Қазгеохимия» зертханасы ашылған болатын. Бұған дейін Қазақстан
геологиялық сынамалардың әлемдік стандартқа
сай нәтижелерін алу үшін шетелдік орталықтарға
жүгінетін. рине, ол ұзақ уақыт пен үлкен қаражатты
қажет ететін.
Қазір отандық зертханада сынама және пробирка дайындау б)лімдері жұмыс істеп тұр. Мұнда
31 қызметкер жұмыс істейді. Жақын уақытта
штатты ұлғайту жоспарлануда. Былтыр шілдежелтоқсан аралығында 40 мыңға жуық сынамаға
зертханалық талдамалар жүргізілді. Зертхананың
артықшылықтары – заманауи жабдықтар және озық
технологиялармен )ңдеудің жоғары жылдамдығы,
GEMS (LIMS) сынамаларын бақылау әрі тіркеудің
автоматтандырылған жүйесі. ALS талдамаларының
кешенді құны бәсекелестерінен әлдеқайда т)мен.
Мұнда 20-дан астам зерттеу әдісі пайдаланылады.
Зертхананың жабдықтар кешені биылдың )зінде
)німділігі тәулігіне 1200 сынаманы құрайтын 30
элементті анықтауға мүмкіндік береді, деп хабарлайды Экология, геология және табиғи ресурстар
министрлігінің баспас)з қызметі.
Зертхана «ALS KazLab» ЖШС мен «Қазгеология»
АҚ-ның бірлескен жобасы болып табылады.

АУЫЛ – ЕЛ БЕСІГІ
ЕЛДІ МЕКЕНДЕРГЕ
ТАЗА АУЫЗ СУ ЖЕТТІ
Жамбыл облысының Байзақ ауданындағы Сеңкібай
және Жаңатұрмыс ауылдарына таза ауыз су жетті.
Сеңкібай елді мекеніндегі ауыз су құбырының
құрылысын «Фортис» ЖШС жүргізді. Былтыр сәуір
айында басталған құрылыстың жалпы құны 341
млн 663 мың 321 теңгені құраған. Ауыз су құбыры
желісінің пайдалануға берілуіне арналған салтанатты
шарада с)з алған аудан әкімінің орынбасары Қайрат
Исмаил: «Таза ауыз су – денсаулықтың кепілі екені
бәріңізге белгілі. Аудан бойынша сегіз елді мекенде
осындай жұмыстар жүргізілді. Соның т)ртеуі биыл
ауыз су жүйесіне қосылып, аудан бойынша ауыз
сумен қамтылған елді мекен саны 24-ке жетіп отыр.
Биыл Мырзатай ауылдық округіне 500 млн теңгеден
астам инвестиция құйылған болса, соның ішінде,
350 млн теңгеден астам қаржы осы Сеңкібай ауылына құйылды. Ол қаражаттың 341 млн теңгеден
астамы ауыз су құрылысына б)лінсе, қалған қаржыға
осындағы үш к)шеге жарықтандыру жұмыстары
жүргізілді. Ауыл халқының табысы к)бейе берсін,
бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын», – деді.
Дәстүрге сай, Сеңкібай және Жаңатұрмыс ауылдарында ауыз су ғимаратының лентасы қиылып,
су қабылдау имараттары мен су құбыры желілері
іске қосылды. Аталған екі елді мекенде де жергілікті
тұрғындар арасынан «Байзақ Су» коммуналдық
мемлекеттік кәсіпорны арқылы 3 машинист және 1
бақылаушы тұрақты жұмысқа қабылданған.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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Баяндылық
байыптылыққа
байланысты
Сынаптай сырғыған уақыт... Дәргейі мен дерегінен
дақпырты бұрын жүретін )кілетті билік сайлауының
мәреге жетіп, солығын басқанына да біраз күннің жүзі
болыпты. «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» дегендей,
қаймана жұрт қайран елі мен қабырғалы ерінің ертеңін
табыстап, замана к)шінен кешеуілдемей, ілгері жүрген
іргелі елдермен иық теңестіру ж)ніндегі арман-мұратын
аманаттаған қалаулылар к)п кешікпей заң-низамды
қолға алатыны, к)пшіліктің к)ңіліне жағып, діттеген
тұстан шыққан уәделері мен міндеттемелерінің, жоба-жоспарлары мен бағдарламаларының сылдыраған
с)з жүзінен нақты іске к)шуі, атап айтқанда ауыл мен
қалада тұсауы кесілетін зауыт-фабриктердегі жүздеген
жұмыс орындарына айналуы үшін аянбай тер т)гуге
кірісетіні с)зсіз. Бұл – )мірдің заңы, бұрын да осылай
болған, бұл үрдіс кейін де тоқтамақ, тоқырамақ емес.
Ақпарат к)здері сайлау қорытындысы бойынша
«Nur Otan» партиясы, «Ақ жол» демократиялық партиясы және Қазақстан Халық партиясы заңда к)рсетілген
жеті пайыздық межені еңсергенін хабарлап үлгерді.
Орталық сайлау комиссиясы жариялаған мағлұматқа
сәйкес Мәжілісте «Nur Otan» партиясына 76, «Ақ
жол» партиясына 12, Қазақстан Халық партиясына
10 депутаттық мандат берілген. Бұлайша б)лініске
«Nur Otan» партиясының 71,09 пайыз, Қазақстанның
«Ақ жол» демократиялық партиясының 10,95 пайыз,
Қазақстан Халық партиясының 9,10 пайыз дауыс
жинағаны себеп болған. Санатқа ілінбеген «Ауыл»
халықтық-демократиялық патриоттық партиясы 5,29
пайызды, «ADAL» саяси партиясы 3,57 пайызды місе
тұтқан. К)зіқарақты қауым осы партиялардың сайлауалды бағдарламаларымен мұқият танысып, саясат
серкелері жүргізген жүздесулер барысында оларды
егжей-тегжейлі талқылаған, байыбына бойлаған-тын.
Бұл ретте «Nur Otan» партиясының үкілеген үміттері
ақталып, жұлдыздары жанған ақтаңгерлері алдыға
тартқан бағдарламалар мен жоба-жоспарлар тілге
тиек етуге тұрарлық. йткені, «Nur Otan» алға қойып
отырған ұлан-асыр міндеттер нақты деректермен
)рнектеліп, цифр жүзінде бейнеленген. Бағдарлама
саяси, әлеуметтік-экономикалық )міріміздің барлық
дерлік салаларын қамтиды. Солардың ішінде ауыл және
қала шаруашылығына қатысты бес жылдық уәделер
к)ңіл аударуды қажет етеді. Мұнымен қоса партияның
сайлау бағдарламасында к)зделген мақсаттарға қол
жеткізу үшін саяси ұйым мүшелері арасынан жауаптылар бекітіліп, оның орындалуын бақылау қамтамасыз
етілетіні, сондай-ақ бұл іске жұртшылық та кеңінен
тартылатыны ж)ніндегі тоқтам да к)пшілік назарынан
тыс қалған жоқ.
Маңызды құжатта «біз ауыл шаруашылығы жерлерін
айналымға тартудың жаңа формаларын әзірлейміз,
жалпы алаңын 2,2 млн гектарға дейін жеткізе отырып,
600 мың гектар жаңа суармалы жерді игереміз, қосымша
шамамен 70 мың отбасылық шаруашылық құрамыз.
Біз жердің шетелдіктерге сатылуына жол бермейміз»,
делінген. Бағдарламаға сәйкес стратегиялық
инвесторлардың қатысуымен 350 мың фермерлік және
үй шаруашылықтарын қатыстыра отырып, ет, сүт,
астық, майлы дақылдар, жемістер, к)к)ністер және
қант сияқты ауыл шаруашылығы )німдерін )ндіру
және қайта )ңдеу бойынша 7 ірі экожүйе құрылады.
Жалпы агрокешенде 380 инвестициялық жоба іске асырылады. Субсидиялау жүйесі жаңа технологиялар мен
селекциялық жетістіктерді, егістік пен егінді алқаптың
жай-күйін мониторингтеудің заманауи цифрлық
шешімдерін енгізуді, тыңайтқыштар мен )сімдіктерді
қорғау құралдарын нақты қолдануды ынталандыруға
бағытталады. Субсидиялау к)лемінің )суі есебінен
ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу 1,5 есеге,
минералдық тыңайтқыштарды сатып алу 1,4 есеге,
жоғары сапалы тұқымдарды сатып алу 1,2 есеге ұлғаяды.
Сондай-ақ жыл сайын егістікті тиімді )ңдеу үшін
)сімдіктерді қорғау құралдарын сатып алуға жұмсалатын
шығындардың 50 пайызы субсидияланады. Ауыл
шаруашылығы )ндірушілерінен тек дәнді және майлы
дақылдарды ғана емес, сондай-ақ ауыл шаруашылығы
)німдерінің басқа да түрлерін форвардтық сатып алу
кеңейтіледі. Ауылдарда кооперацияны ынталандыру, ауыл шаруашылығы )ндірушілерінің шикізатты
қайта )ңдеуге тапсыру, жалпы қуаты 2,1 млн тонна
болатын ауыл шаруашылығы )німдерін сақтау және
сату бойынша 24 к)терме-тарату орталығын құру
ж)нінде шаралар қабылданады. 2025 жылға қарай ауыл
шаруашылығының жалпы )німінің к)лемі 1,3 есе,
агрокешендегі еңбек )німділігі 2,5 есе, экспорт 2 есе
ұлғайып, )ңделген )німнің үлесі 70 пайызға жеткізіледі.
3 500-ден астам ауыл жаңғыртылады, әрбір тірек ауылға
дейін 27 мың км. жергілікті жолдар ж)нделіп, олардың
жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы үлесі 95
пайызға жеткізіледі. Жыл сайын ауылдарда инженерлік
желілермен қамтамасыз етілген жеке тұрғын үй салу
үшін 22 мың жер телімі б)лінеді. Қала және ауыл
халқының 100 пайызы сумен жабдықталады. 2025
жылға қарай халқы 900 мыңнан астам адамды құрайтын
246 ауыл газбен қамтылады. Облыс орталықтары мен
шағын қалаларда жыл сайын инженерлік желілермен
қамтамасыз етілген жеке тұрғын үй құрылысы үшін
шамамен 25 мыңға жуық жер телімі б)лінеді. 53 тазарту құрылғысы салынып, жаңғыртылады, ағынды
сулар 100 пайыз тазартылады. Нұр-Сұлтан, Қарағанды,
К)кшетау, скемен, Павлодар, Петропавл және Семей
қалаларының тұрғындары табиғи газға қол жеткізеді.
Бағдарламадағы осы және басқа міндеттемелердің
баяндылығы мен )міршеңдігін, қаржылық қамтамасыз
етілуін оқырман бағамдай жатар.
Тілге тиек етіліп отырған бес жыл қарапайым күндер
тізбесі емес, халық қалаулыларының Елге берген серті
сыналар Сәт, жұртшылық назарындағы Уақыт. «Ер
мойнындағы қыл арқан шірімейді» деген, ендеше, іске
сәт!

Өтем төлеудің жаңа тәртібі
Мемлекет басшысы жаңа жылдың
алғашқы сенбісі, 2 қаңтар күні
«Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне
экономикалық суді қалпына
келтіру мәселелері бойынша
згерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» Қазақстан
Республикасының заңына қол
қойды. Заң еліміздегі әлеуметтікэкономикалық тұрақтылықты
сақтауға бағытталған.
БЕКЕТ ККЕНАЙҰЛЫ
Осы ретте депозиттерге кепілдік
беру жүйесіндегі мәселелер бойынша заңға енгізілген )згерістерге
сәйкес, азаматтарға кепілдік
берілген )темді т)леу тәртібін
жеңілдету қарастырылған.
Атап айтар болсақ, біріншіден,
кепілдік берілген )тем т)леудің
жаңа тәртібі биылғы жылдың 1
мамырынан бастап іске қосылады.
Соған сәйкес, лицензиясынан
айырылған банктің салымшылары кепілдік берілген )темді
т)леу ж)ніндегі )тінішті агент
банктің б)лімшесіне бармай-ақ,
тікелей Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорына (ҚДКБҚ)
электрондық түрде бере алады.
«Tengri Bank» АҚ салымшыларына, сондай-ақ қазіргі уақытта
таратылып жатқан банктердің
(«Валют-Транзит Банк» АҚ,
«Қазинвестбанк» АҚ, «Delta Bank»
АҚ, «Qazaq Banki» АҚ, «Эксимбанк Қазақстан» АҚ және «Астана
Банкі» АҚ) салымшыларына да
осындай мүмкіндік беріледі. Осылайша, т)лем алу үшін агент банкке жолы түспей, әлі күнге дейін
бара алмай жүрген 450 мыңнан
астам салымшы 2021 жылдың 1 мамырынан бастап кепілдік берілген
)темді алу ж)ніндегі )тінішті онлайн түрінде бере алады.
Бұл ретте дәстүрлі банктік
қызмет к)рсету тәсілін қалайтын,
сондай-ақ )тем алуға үшінші
тұлғалар (мұрагерлер, сенімхат
бойынша )кілдер және басқа да
құқық иеленушілер) )тініш бере
алатын салымшылар үшін агент
банк арқылы кепілдік берілген
)тем т)леу тәртібі сақталады.
Кепілдік берілген )темді т)леу
ж)ніндегі )тінішті қор электронды және жазбаша түрде (агент
банк арқылы) т)лем басталған
күннен бастап 1 жыл ішінде, ал
тарату үдерісіндегі банктердің
салымшыларынан 2022 жылдың
1 мамырына дейін қабылдайды,
деп хабарлайды ҚДКБҚ баспас)з
қызметі.
Кепілдік берілген )темді

т)леу ж)ніндегі )тінішті онлайн
беру – қазіргі қолданыстағы
т)лем тәртібін оңайлатады
және салымшыларға ыңғайлы
жағдай жасай отырып, т)лем
алудың анағұрлым тартымды тәсіліне айналатын болады.
Бұл салымшылардың уақытын
үнемдейді, агент банкке баруға
кететін жол шығынын азайтады және алғашқы т)лем күндері
адамдардың тым к)п шоғырлануын
бәсеңдетеді. Қазіргі таңда бұл
коронавирустық инфекция таралуы кезеңінде )те маңызды.
Екіншіден, салымшылардың
т)лем басталғаннан бері 1 жыл
бойы талап етпеген кепілдік
берілген )тем сомаларын ҚДКБҚ
олардың «Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қоры» акционерлік
қоғамындағы (БЖЗҚ) зейнетақы
шоттарына ерікті зейнетақы жарналары ретінде аударады.
Қор салымшыларға )тем
т)леудің соңғы күні және салымшылардың 1 жыл бойы талап етпеген )тем сомалары БЖЗҚ-ға
аударылатындығы туралы кепілдік
берілген )темді т)леу мерзімі
аяқталуға 30 жұмыс күні қалғанда
БАҚ және )з сайты арқылы хабарлайды.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударылған
кепілдік берілген )тем сомасы
салымшының ерікті зейнетақы
жарнасы болып танылады және
(есептелген инвестициялық табысты қоспағанда) салық салудан босатылады. Осы ретте ерікті
зейнетақы жарналарын есепке
алу ж)ніндегі шотты ашу үшін
БЖЗҚ-ға барудың қажеті жоқ. Бұл
тұрғыдағы зейнетақы шоттары автоматты түрде ашылады.
Жаңа сақтандыру жәйттері үшін
биылғы 1 мамырдан бастап іске
қосылатын бұл тәртіп «Tengri Bank»
АҚ салымшыларына, сондай-ақ
қазіргі уақытта таратылып жатқан
банктерге де («Валют-Транзит
Банк» АҚ, «Қазинвестбанк» АҚ,
«Delta Bank» АҚ, «Qazaq Banki» АҚ,
«Эксимбанк Қазахстан» АҚ және
«Астана Банкі» АҚ) қолданылады.
Хабарламада т)лем басталған
күннен бастап 1 жыл бойы немесе 2022 жылдың 1 мамырына
дейін қандай да бір дәлелді себептермен )тем алуға келе алмаған
салымшылар үшін қорға кепілдік
берілген )темді алуға (растайтын
құжаттармен бірге) жазбаша )тініш
беру құқығы сақталатындығы
айтылған. Дәлелді себептер тізімі

jœĨįĨŔĹĺĨĵ ÷ĭĹķĻĩĳİĲ ĨĹŃĵŃŚ
екiншi деңгейдегі банкте рiнде
орналастырылған депозиттерге
мiндеттi кепiлдiк беру туралы»
заңда тікелей қарастырылған.
тініш банктi мәжбүрлеп тарату туралы мәліметтер Бизнес-сәйкестендіру н)мірлерінің ұлттық
тiзiлiмiне енгiзiлген күнге дейін
немесе кепілдік берілген )тем
сомасы БЖЗҚ-ға аударылған
жағдайда, салымшының ерікті
зейнетақы жарналары есебінен
зейнетақы т)лемдерін алу құқығы
туындағанға дейін берілуі мүмкін.
Үшіншіден, шетелдік банктердің филиалдарындағы депозиттерді қорғау қарасты рылған.
Шетелдік банктердің Қазақстан
аумағында ашылатын филиалдары уәкiлеттi органның жеке
тұлғалардың депозиттерiн қабылдауға, банк шоттарын ашу мен
жүргiзуге берген лицензиясын
алған сәттен бастап депозиттерге
міндетті кепілдік беру жүйесінің
қатысушылары атанады.
Осылайша, Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының кепілдігі азаматтардың
шетелдік банктердің филиалдарында ашылған депозиттеріне де
қолданылатын болады.

СЫРТҘЫ ФАКТОР

5-8 қаңтар аралығындағы жекелеген
дамушы елдердің валюталары бойынша шолу*
Сауда-саттықтың қорытындысы
бойынша 8 қаңтарда теңгенің
нарықтық бағамы кезең ішінде
0,5%-ға (420,91-ден) нығайып, бір
АҚШ доллары үшін 418,96 теңге
деңгейінде қалыптасты.
Сыртқы валюта нарығында
2021 жылғы 5-8 қаңтар аралығындағы кезеңде дамушы елдер
валюталарының серпіні әртүрлі
бағытта болды. Джорджия штатындағы сайлау нәтижелері бойынша демократтар АҚШ Сенатында к)пшілік дауысқа ие болды. АҚШ президенті Д.Трамп
елде Қытайдың 8 қосымшасын
қолдану арқылы транзакциялар жүргізуге тыйым салатын
жарлыққа қол қойды. АҚШ-тың
қазіргі президентін жақтаушылар
АҚШ Конгресінің ғимаратында
тәртіпсіздіктер жасады.
Дамушы елдер валюта ларының** АҚШ долларына қа тысты бағамдарының серпіні т)мендегідей қалыптасты:
t  ù Ş ĸ ď Ĳ  ĳ İ ĸ Ĩ Ĺ Ń  õ ĸ ĺ Ĩ ĳ Ń Ŕ
банктің пайыздық м)лшерлемелерін арттыру сериясынан кейін
бейрезиденттердің жергілікті
нарық акциялары мен облигацияларына салымдарының ұлғаюы
аясында 0,5%-ға (7,39-дан 7,35-ке
дейін) нығайды;
t÷ĭĹĭıĸĻĩĳďĴŠĵĨıĩĨŎĨĹŃĵŃŚ 74,06-ға дейін) нығайды;
бағасының )суі аясында 0,1%-ға
)суі аясында 0,2% ға (74,21-ден
t  ŝ ĵ Ĭ ď  ĸ Ļ ķ İ ħ Ĺ Ń  Ĵ Š ĵ Ĩ ı (73,18-ден 73,25-ке дейін) әлсіреді;

tïĵĬĶĵĭįİħĸĻķİħĹŃĺũĻĭĲĭĳ
сентименттің нашарлауы және
АҚШ доллары бағамының
нығаюы Азия )ңіріндегі )ндірістік
белсенділіктің қалпына келу
белгілеріне қарамастан (PMI
желтоқсанда Жапонияда, Тайваньда және Оңтүстік Кореяда
жақсарғаны байқалады) 0,8%ға (13 915-тен 14 020-ға дейін)
нығайды;
tóĭĲĹİĲĨķĭĹĶĹŃçœÿĺĨŎŃ
тәртіпсіздіктер аясында 0,6%-ға
(19,9-дан 20,02-ге дейін) әлсіреді;
tõŚĺŞĹĺďĲçļĸİĲĨĸĨĵĬŃĭĳĬĭīď
күрделі эпидемиологиялық жағдай
аясында 2,0%-ға (15,0-тен 15,3-ке
дейін) әлсіреді. Ауырғандар саны
1,15 млн адамға жетті, бұл – бүкіл
)ңірдегі ең жоғары к)рсеткіш;
t èĸĨįİĳİħ ĸĭĨĳŃ $PWJE
жағ дай ларының ұлғаюына байланысты қосымша шектеу шараларына қатысты қауіптенуден
сентименттің нашарлауы аясында 2,7%-ға (5,28-ден 5,42-ге дейін)
әлсіреді.
* шолуды Қазақстан Республ и ка сының Ұлттық банкі ашық
дереккздердің негізінде апта сайын дайындайды;
** АҚШ долларына қарағанда
клемі жағынан неғұрлым кп сатылатын дамушы елдердің валюталары.
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НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

Жетісу өңірі барлық
салада дамып келеді
Алматы облысына қарасты Іле
ауданындағы Нұрғиса Тілендиев ауылында жаңа дәрігерлік амбулатория
іске қосылды.
НҰРЛАН ҚҰМАР
Жаңа нысанның ашылу салтанатына аудан әкімі Бағдат Қарасаев
қатысты. Тұрғындарды қуанышты
жаңалықпен құттықтаған аудан басшысы 2021 жылы Междуреченск ауылында дәл осындай дәрігерлік амбулатория, ал теген батыр кентінде жаңа
перзентхана құрылысы аяқталып,
пайдалануға берілетінін айтты.
Мұндай жағымды жаңалықтарға
аудан тұрғындары да, медицина мамандары да риза.
Дәрігерлік амбулаторияның
мең герушісі Жұмагүл теболатова:
«Халыққа бұрын медициналық қызмет к)рсеткен орын )те тар, шағын
болатын. Қазіргі ғимарат одан 2-3 есе
үлкен. Жұмыс жасауға барлық жағдай
жасалған. Медицина мамандары үшін
ең бастысы – осы», – деді.
Бұған дейін ауылдық амбулатория
болған ғимарат 1965 жылы салынған.
Пациенттер мұндағы 4 палатада
тиісті ем-домын алатын. рине, 3
мыңдай тұрғыны бар үлкен ауыл үшін
бұл тарлық етті. Енді елді мекеннің
жаңа медициналық құралдармен
жабдықталған, сапалы салынған,
25 қаралушыға лайықталған жаңа
дәрігерлік амбулаториясы бар. Мұнда
15 медперсонал қызмет к)рсетеді.
Ал Қапшағай қаласында 1655 к)п
балалы және аз қамтылған отбасыға
шамамен 11 млн. теңгеге қайырымдылық к)мек жасалды, – деп хабарлайды Алматы облысы әкімінің
баспас)з қызметі.
Қапшағай қаласы әкімдігінің
мәліметіне сүйенсек, аймақтағы меценаттар мен кәсіпкерлер бизнестің
әлеуметтік жауапкершілігін жақсы
сезінеді. Мәселен, демеушілердің
қаржысына 700 к)п балалы және аз
қамтылған отбасыға жалпы сомасы
5 млн. 325 мың теңгеге азық-түлік
берілген. Тағы 55 отбасыға 1 млн.
540 мың теңгеге к)мір алып берілді.
Сол сияқты мүмкіндігі шектеулі 700
баланы 2 млн. 100 мың теңге болатын
жаңа жылға арналған сыйлықтармен
қуантты. Бұдан б)лек «Мейірімді
адамдар» қайырымдылық шарасы
шеңберінде 200 отбасыға 2 млн. теңгеге
азық-түлік пакеттері таратылды.
Жалпы Қапшағай қаласы мен
)ңірінде бүгінгі күнге 1655 отбасына
жалпы сомасы 10 млн. 965 мың теңгеге
қайырымдылық к)мек к)рсетілген.
Сондай-ақ, К)ксу ауданында 2 млн. теңгеден астам сомаға
қайырымдылық к)мек к)рсетілді.
Мақашы және Балпық ауылдық
округ теріндегі к)п балалы және аз
қамтылған отбасыларға түрлі к)мек
к)рсетілді. Бұл ретте )ңір меценаттарының к)рсеткен қолдауы зор.
Мәселен, ауданның к)п балалы
отбасыларының бірі жуырда қоныс
той қуанышына жетті. Меценаттар )з
қаражаттарынан 1 млн. теңгеге отбасына үй сатып әперді.
Демеушілердің қаржысына 41 аз

қамтылған отбасыға жалпы сомасы
500 мың теңгеге азық-түлік берілді.
40 отбасыға 550 мың теңгеге отын
түсіріліп берілді. Сол сияқты 10 к)п
балалы және аз қамтылған отбасы
балалары жаңажылдық сыйлыққа ие
болды.
С)йтіп, К)ксу ауданы Мақашы
мен Балпық ауылдық округтерінде
тұратын 72 отбасына қазіргі кезде
бірлесе к)мектесудің арқасында жалпы сомасы 2 млн. 075 мың теңгеге
жәрдем жасалды.
Райымбек ауданында тағы бір
маңызды нысан іске қосылды. Осыдан бірер апта бұрын ғана Сарыбастау ауылында 90 орынды б)бекжай
балабақшасы күрделі ж)ндеуден
)ткізіліп, қолданысқа берілсе, енді,
міне, бес мың халқы бар Сарыжаз
ауылында 140 орынды «Күншуақ»
б)бекжай балабақшасы күрделі
ж)ндеуден кейін іске қосылды.
Ауыл тұрғындарының қуанышын
б)лісуге арнайы барған аудан әкімі
Нұржан Құдайбергенов биылдың
)зінде аудан орталығын айтпағанда,
елді мекендерде бірқатар нысандар іске қосылғанын атап )тті.
Мәселен, М.Мақатаев, Қ.Шорманов,
Ш.Уәлиханов атындағы орта мектептер күрделі ж)ндеуден )ткізілген,
Қақпақ, Жамбыл ауылдарында
жаңадан дәрігерлік амбулаториялар
пайдалануға берілген. «Бүгін, міне, Сарыжаз ауылында қараусыз бос тұрған
бұрынғы балабақша жаңа заманға
сай қайта жаңғыртылып, б)бекжай
балабақшасы ретінде ашылып отыр»,
– деген аудан басшысы тұрғындарды
қуаныштарымен құттықтады. Сонымен қатар осы ғимаратты күрделі
ж)ндеуден )ткізіп, жұмысты сапалы атқарған «Еңбек» ЖШС-нің директоры Құрбан білдаев бастаған
құрылысшылар қауымының атына
жүрекжарды алғысын айтты.
Салтанатты сәтте аудандық мәслихаттың хатшысы Ерлан Құдабаев,
аудандық ақсақалдар кеңесінің т)раға сы Бекболат Бірбаев, аудандық
«Қамқор-2» кәсіподағының т)рағасы
Ұлықпан беков, «Еңбек» ЖШС-нің
директоры Құрбан білдаев с)з алып,
ауыл тұрғындарына жылы лебіздерін
жеткізді.
Жалпы «Күншуақ» б)бекжай балабақшасында 6 топта 140 балапан мектепалды тәлім-тәрбие алатын болады.
Ғимараттың күрделі ж)ндеуіне бюд-

жеттен бюджеттен 277 миллион теңге
қаражат б)лінген.
Еске салсақ, осыдан екі жарым жыл
бұрын Елбасының Жарлығымен қайта
құрылған Райымбек ауданы қазір
)ркендеу үстінде. Ауданды дамыту
үшін бюджеттен 18 млрд. теңгеге жуық
қаржы б)лінген. Биылғы жылдың
)зінде ғана құрылыс жұмыстарына 8
млрд. теңгедей қарастырылды, соның
3 млрд. теңгесі «Жұмыспен қамту жол
картасы» аясында б)лінді.
Сонымен қатар Ақсу ауданына
Шығыс Қазақстан облысынан 23 марал әкелініп, мал шаруашылығының
тың бағыты қолға алына бастады.
Мамандардың айтуынша, марал
мүйізінің қаны к)птеген дертке шипа,
ағзаны қалпына келтіріп, оңалтуға,
аурудың алдын алуға септігі к)п. Марал мүйізі қанының құрамында адам
ағзасына пайдалы темір, кальций, магний, натрий, фосфор, калий сияқты
к)птеген микроэлементтер бар. Ал
сорпасы – сүйек, буын ауруларын
емдеуге, адам денсаулығын нығайтуға
таптырмас ем.
Ақсу аудандық әкімдігінің мәліметіне сүйенсек, Суықсай ауыл дық
округінде орналасқан «Аршалы тур»
ЖШС марал )сіру арқылы медициналық туризмді дамытуды к)здеп
отыр. Шаруашылық кер бұғы лар ды
арнайы қоршалған аумақта ұстайды.
Жаңа кәсіпке ден қойған Берік Алдабергенов емдеу-сауықтыру кешенін
ашып, демалыс орнын іске қосуды
басты мақсат етіп отыр. Ол мұндай
демалыс орнына туристердің к)птеп
келетініне күмәнданбайды. Осы кәсіптің қыр-сырын меңгеру үшін жаз
уақытында Қатонқарағайға арнайы
барып, қажет дүниелерді үйреніп
қайтқан. Алдағы уақытта маралдардың
санын арттырып, осы кәсіпті одан әрі
дамытуды жоспарлап отыр.
Алматы к)псалалы клиникалық
ауруханасында жаңа туған нәрестелерге арналған патология б)лімі ашылды. Енді мұнда шұғыл медициналық
к)мекті қажет ететін сәбилерге арнап
барлық жағдай жасалған, – деп хабарлайды Алматы облысы әкімінің
баспас)з қызметі.
Бұл ауруханада осыған дейін патология б)лімі болмаған. Аурухана
әкімшілігінің мәліметіне қарағанда,
осы мекемеде сәбилердің 55% түрлі
патологиямен немесе мерзімінен
бұрын )мірге келеді. Бұл ретте ауыр

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
НДІРІСТІК ҮДЕРІСТІ ЖЕДЕЛДЕТЕДІ

босанған аналарды, шала туған балаларды қалалық, облыстық деңгейдегі
балалар ауруханаларына, арнайы ғылыми орталықтарға апаруға мәжбүр
болатын. Ендігі жерде жедел к)мек
осы аурухананың жаңадан ашылған
патология б)лімінде к)рсетіледі.
Патология б)лімінің ашылу
рәсіміне қатысқан республикалық
педиатрия және балалар хирургиясы
ғылыми орталығының т)райымы
Риза Боранбаева с)з алып, жақсы
жаңалықтың ана мен балаға тигізетін мол пайдасы туралы кеңінен
әңгімеледі.
– Перинатология және неонтология саласында бірқатар жетістіктерге
қол жеткіздік. Білікті кадрлар дайындауда еліміздегі жетекші жоғары
оқу орындарымен тығыз байланыс
орнаттық. Мұндай қарым-қатынастар
)з нәтижесін беруде. Соның бір
дәлелін )здеріңіз к)ріп отырсыздар.
Түрлі патологиялық )згерістермен
туған сәбилерді енді ары-бері тасымаймыз. Осындағы перзентхана
жанынан алғашқы к)мек беретін
б)лімнің ашылуы үлкен жетістік. Сол
арқылы біз нәрестелердің )міріне
т)нген қауіпті сейілтеміз, – деді Риза
Боранбаева.
Алматы к)псалалы клиникалық ауруханасы облыстағы ірі медициналық
мекеме. Бұл жерге әсіресе, облыстың
оңтүстік )ңірінің тұрғындары к)птеп
жүгінеді. Ондағы халық саны 1 миллион 300 мыңнан асады. Осының
)зі-ақ ауруханаға артылған жүктің
оңай еместігін к)рсетіп тұр. Аурухана директоры Эльмира Ахметова
жаңадан ашылған патология б)лімін
жан-жақты таныстырды.
– Енді бұл б)лімді к)п жылдық
тәжірибесі бар дәрігер, медицина
ғылымының кандидаты, доцент
Қарлығаш Жұбанышева басқаратын
болады. Қалған дәрігерлер де шет
елдерде білімін шыңдаған білікті мамандар. Мұнда ультрадыбыстық зерттеу апараттары, жасанды тыныс алу
құрылғылары және басқа да құралжабдықтар жетерлік. Ана мен бала
денсаулығын үнемі )з бақылауында
ұстап отыратын облыс әкімі Амандық
Баталовқа алғысымыз шексіз. Биыл
аурухана жаңа медициналық құрылғылармен толыға түсті, – деді Эльмира
Ахметова.
Жаңадан ашылған б)лім 10 орынға
арналған. Онда ем алып жатқан сәбилердің жағдайы туралы аналардың )зі
айтып берді.
– Нәрестемді жеті айлығында
босандым. Туғанда салмағы аз және
)те әлсіз болды. Бүгін, міне, оныншы
күн, жағдайымыз жақсы. Осындай
б)лімнің ашылғанына қуандық, ақ халатты абзал жандарға ризашылығымыз
шексіз, – дейді нәрестелі болған ана
Назым Сердалиева.
Жаңадан ашылған патология
б)лімі сәбилердің )мірін сақтап
қалуға, )ңірдегі нәресте )лімін
азайтуға мүмкіндік береді.
Еске салсақ, 2018 жылы осындай
неонаталдық орталық Талдықорғандағы облыстық к)п салалы балалар
ауруханасының жанынан ашылған
болатын.

КӘСІПКЕРЛІК

Халал кәсіпорынның тынысы
Оралдық «Высший сорт» ЖШСның еліміздің нарығына з німдерін
шығара бастағанына екі жыл болды. Бүгінде қазақстандық-ресейлік
бірлескен кәсіпорнында 10 адам
тұрақты жұмыспен қамтылған.
Серіктестіктің басшысы Денис
Кирилловтың айтуынша, әзірге
қазақстандық шұжық )німдерінің
он бес шақты түрі )ндіріледі.
Компанияның )німдері «Высший
сорт» тауар белгісімен танымал. нім
түрлеріне Қазақстан мұсылмандары
діни басқармасының халал сертификаты берілген. «Тәулігіне бес тонна ет
)ңдейміз. ңірдегі сиыр етінің сапасы
жоғары бағаланады. німдерімізді
келісімшарт бойынша Теңіз кен
орнын игеруші компанияларға
)ткізудеміз. Сонымен қатар шұжық
)німдерін Маңғыстау облысының
орталығы – Ақтау қаласындағы
сауда орындары және Оралдағы
«Алтындар» супермаркеті, «Дина»
гипермаркеті, )зіміздің фирмалық
дүкеніміз арқылы тұтынушыларға

ұсынудамыз», – деді Денис Кириллов.
Ет )ңдеуші кәсіпорын сиыр мен
жылқының сапалы етін жергілікті
шаруашылықтардан келісім бойынша
сатып алады. Халал стандартына сай
сойылған мал етінің сапасына мәнмаңыз беріледі. ндірістегілер шұжық
)німдері )ндірісінде консерванттар
мен дәмділігін арттыратын химикаттар қолданылмайтынын айтады.
німдері табиғи таза, құнарлы, сапалы. «Соған орай сапалы )німдердің
бағасы да орташа к)рсеткіштен
жоғары. Тұтынушы алдымен )німді
сатып алып, дәмін к)реді, содан кейін
сол бағаға тұратынын-тұрмайтынын
анықтайды. нім )ткізудегі басты
мәселе азаматтардың сапалы )німді сатып алу мүмкіндігіне тіреледі. Қазіргі
коронавирус пандемиясы жағдайында
азаматтардың )німдерді сатып алу
мүмкіндігі т)мендегені байқалады.
Ақтауда оралдық шұжықтар үлкен
сұранысқа ие. Орал шаһарында ет
)ңдеушілер баршылық, сондықтан
)німді )ткізуде қиындықтар кездеседі.

Нұр-Сұлтан қаласында ModeX үй құрылысы комбинатының автоматтандырылған конвейерлік желісі
іске қосылды.
Кәсіпорында құрылыс мерзімін қысқартуға,
оның сапасын арттыруға және тұрғын үйдің )зіндік
құнын т)мендетуге мүмкіндік беретін, АҚШ, Сингапур және Германияда қолданылатын ірі блокты
үй құрылысының инновациялық технологиялары
енгізілген. Модульдік блоктар тұрғын үй кешендерін,
коттедждерді, әлеуметтік инфрақұрылым нысандарын, оның ішінде оқу орындарын, сауда павильондарын, қызметтік үй-жайларды және т.б. салуда да
пайдаланылады. Ірі блокты үй құрылысы климаттық
жағдайларға тәуелді емес, )йткені жұмыстың 90%-ы –
арматура байламынан бастап таза әрлеуде модульдерді
қалыптастыруға дейін кәсіпорында жүзеге асырылады, бұл барлық )ндірістік үдерісті жеделдетеді.
Мәселен, болашақта таза әрлеудегі 16 қабатты тұрғын
үйді салу үшін тек т)рт ай уақыт қажет болады. Яғни
ірі блокты үй құрылысы саланың серпінді дамуына,
еліміздің тұрғын үй және әлеуметтік инфрақұрылым
құрылысы к)лемін кеңейту ж)ніндегі міндеттерді
шешуге ықпал етеді.
Модульдерді )ндіруге қажетті негізгі материал
— керамзитбетон. Кәсіпорынның темірбетон )німі
жоғары беріктігі мен ұзақ мерзімділігіне жасалған
«ҚазҚСҒЗИ» АҚ сынағынан сәтті )тті. К)п сатылы операциялық бақылау мен автоматтандырудың
жоғары деңгейінің арқасында жоғары сапалы )німге
қол жеткізіледі. BI Group құрылыс холдингінің
еншілес кәсіпорны – үй құрылысы комбинатының
жобалық қуаттылығы жылына 200 мың шаршы метр
баспана тұрғызуға жеткілікті. 2023 жылға дейін жалпы
жобалық қуаты 500 мың шаршы метр тұрғын үйдің
үш кезегін салу к)зделген. Осы ретте 1 мыңнан астам
жұмыс орны ашылады. Алдағы уақытта Алматы мен
Шымкентте ірі блокты үй құрылысы зауыттарын ашу
жоспарлануда.

МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК
РІПТЕСТІК
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫН
ҮНЕМДЕУГЕ МҮМКІНДІК БЕРЕДІ
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік аясында 170
мың орындық 50 мектеп салынады.
Білім беру саласындағы шешімін күткен )зекті
мәселелердің бірі мектептердің жетіспеушілігі, үш
ауысымды оқыту және апатты мектептерді жою
болып табылады. Бүгінде )ңірлерде 34 апатты
жағдайдағы, 151 үш ауысымды мектеп бар және
барлық 17 )ңір бойынша жалпы тапшылық 168
мыңнан астам оқушы орнын құрайды. Бұл ретте
демографиялық трендтерге және мектептердің тозуына байланысты осы к)рсеткіштің артуы болжанып
отыр. Аталған проблемаларды шешу мақсатында
жыл сайын республикалық бюджеттен орта есеппен 175 млрд теңге б)лінеді. Бұл мәселені таяу
болашақта тек мемлекеттік бюджет есебінен реттеу
үлкен қаражат б)луді талап етеді. Сондықтан баламалы шешім ретінде әрбір оқушы үшін жан басына
қаржыландыру форматындағы мемлекеттік қолдау
құралын қамтитын МЖ жобаларын іске асыру
қарастырылып отыр. Осы ретте қолдау шараларының
кеңейтілген пакетін жариялау жетекші отандық
құрылыс салушылар тарапынан үлкен қызығушылық
тудырды. Атап айтқанда, қазіргі уақытта BI-Group
холдингі жаңа буындағы «BINOM мектептерін»
салу жобасын қолға алды. Холдинг еліміздің барлық
)ңірлерінде 170 мың орындық 50 мектепті кезеңкезеңімен салуды жоспарлап отыр. Мектептердің
басым б)лігі тапшылық байқалған Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында салынады. Жаңа
буын мектептері неғұрлым заманауи материалдықтехникалық жабдықталуымен, мұғалімдер мен
оқушылар үшін жоғары қолайлы жағдайларымен
ерекшеленетін болады, оң әлеуметті нәтижеге қол
жеткізумен қатар, бюджет қаражатын айтарлықтай
үнемдеуге мүмкіндік береді.
Осы ретте бірінші вице-премьер .Смайыловтың
т)рағалығымен )ткен кеңесте айтылғандай, мектептер пайдалануға берілгеннен кейін 5 жыл )ткенде
мемлекет меншігіне беріледі.

ЭКОЛОГИЯ
АЙЫППҰЛ КЛЕМІ АРТАДЫ

Бірақ біз )німдеріміздің сапасының
арқасында )з орнымызды табамыз»,
– дейді Д.Кириллов.
Ет )ңдеуші серіктестіктің )ндірістік цехының құрылысы еуропа лық
стандарттарға сай салынған. Ондағы
құрал-жабдықтар неміс )ндірісшілерінің қолынан шыққан. нім
)ндіру үрдісі барлық технологияларды қатаң сақтай отырып жүр-

гізіледі. Заманауи тоңазытқыштар мен
мұздатқыш камералар сатып алынған.
Жас кәсіпорын аяғына тұрып, алдағы
уақытта )ндіріс к)лемін ұлғай туды,
)нім түрлерін молайтуды к)з дейді.
Солай болған күнде де халал кәспорын
болып қалуды мақсат тұтқан.
Гүлбаршын `ЖІГЕРЕЕВА,
Орал қаласы

Жаңа Экологиялық кодекске сәйкес, ауаны шамадан тыс ластайтын автокліктерге салынатын айыппұл
млшері артады.
ҚР кімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (334 бап) енгізілген )згерістерге сәйкес, шығарындылардағы ластаушы заттардың м)лшері белгiленген
нормативтен асса, жеке к)лік иесі 10 айлық, заңды
тұлғалар 100 айлық есептік к)рсеткіш м)лшерінде
айыппұл т)лейді. Ал заң бұзушылық бір жыл ішінде
қайталанса – жеке тұлғаларға 20, заңды тұлғаларға 200
АЕК айыппұл салынады. Жаңа норма шілде айында
күшіне енеді. зірге қолданыстағы заңнамаға сәйкес
жеке тұлғаларға ескерту жасалады немесе 2, қайталанған жағдайда 5 АЕК қана айыппұл жазылады.
Сонымен қатар )ңірлердің экологиялық проблемаларын кешенді шешу ж)ніндегі Жол карталарында
авток)лік шығарындыларын азайту бағытындағы ісшаралар да қарастырылған.
Айта кетейік, авток)ліктен шығатын ластаушы заттар нормативтерінің сақталуын Экология
департаменттері газталдағыш «Автотест», «Мета-01»,
т.б. )лшеу құралдары арқылы тексереді.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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Болашақ чемпиондарға
барлық жағдай жасалған

Икемді әдіспен басқару –
бизнес дамуының кепілі
Алматыдағы «Сбербанктің»
басты кеңсесінде БАҚ кілдеріне
арналған «Agile жобасының тиімді
әдістемелік басқаруды қалайша
жүзеге асыруға болады?» атты
тақырыпта конференция тті.
АЙЖАН ЖАСБАТЫРҚЫЗЫ
Ресейден келген арнайы маман Николай Борисов журналистер қауымына жаңадан шыққан Agile жобасының бизнес
саласына тигізетін ықпалдарын,
тиімділігін егжей-тегжей түсіндірді. Сонымен қатар ол Agile
жобасы )те тез әрі жеңіл, одан
тарайтын Scrum, Kanban жобалары бір-бірімен тығыз байланысты екендігін атап )тті.
Журналистер )кілі Agile
бойынша қалай бизнес-жоспар
)ткізу керектігі бойынша
ойын түріндегі тәжірибеден

)тті. Конференция барысында
қаламгерлерге Икемді (Agile)
жобаны басқару, Scrum әдісі
бойынша жобаларды басқару
негіздері, Scrum әдісінің жалпы
сипаттамасы, Scrum жобасының )мірлік циклі, Спринт
Анықтамасы (Sprint), Scrum
жобасының негізгі арте фактілері, Scrum әдісі бойынша жобаны ұйымдастыру жайлы мәліметтер таныстырылды.
«Сбербанк» АҚ ЕБ баспас)з
хатшысы Гүлмира Мухси нова
бұл жоба экономика тақырыбында жазатын БАҚ )кілдері
үшін таптырмас үлкен тақырып
екендігін, болашақта Agile бизнестің барлық саласында табылатындығын жеткізді.
Басқосудың соңында журналистерге «Agile қалайша бизнеске
тиімді ықпалын тигізеді» деген
сертификаттар табысталды.

ДҮБІРЛІ ДОДА

Жуырда Алматы облысының
Қарабұлақ ауылында дене
шынықтыру-сауықтыру
кешені ашылды. Салтанатты
шараға облыс әкімі Амандық
Баталов, грек-рим күресінен
Бейжің Олимпиадасының
күміс жүлдегері, облыстық
спорт басқармасының
басшысы Нұрбақыт Теңізбаев,
еркін күрестен Атланта
Олимпиадасының қола жүлдегері
Мәулен Мамыров, каратэден
`лем чемпионы Мерей Сүйінов
және аудан жұртшылығы
қатысты. Бұл – облыста ашылып
отырған 10-шы спорт кешені.
НҰРЛАН ҚҰМАР
Облыс әкімі А.Баталов алдымен бұл нысанның Елбасы ның
100 дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу туралы және
Президенттің Жолдауындағы
барлық жастағы ел азаматтары
арасында бұқаралық спортты
дамыту туралы тапсырмаларына
сәйкес ашылып отырғанын тілге
тиек етті.
–Заманға сай дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің ашылуы – к)птен күткен
қуанышты жаңа лық. Бұрын
Қарабұлақтың спортшы жастары
арнайы орын болмағандықтан,
спорттық ойындарды тұрмыстық
залдарда, жерт)леде )ткізіп
жүретін. Бұл )ңірдің, әсіресе,
волейбол ойнаудағы шеберлігі
маған жақсы таныс. Енді, міне,
осындай зәулім, кең, барлық
жағдайы жасалған спорттық
кешенде жаттығып, жастарды
тәрбиелейтін боласыздар.
Спортқа жақын адам түрлі теріс
қылықтардан әрқашан аулақ

жүреді. Күні ертең бұл жерден
біздің мақтаныштарымыз
Жақсылық Үшкемпіровтей,
белгілі спорт шы лар – Мерей,
Мәулен мен Нұрбақыт сияқты
мықты азаматтар тәрбиеленіп
шығады. Бақанаста, Нарынқолда,
Балпық биде осындай кешендер
іске қосылуға дайын тұр. Ескелді
ауданында ашылып отырған бұл
нысан – облыста салынған 10-шы
спорттық кешен. здеріңіз к)ріп
тұрғандай, далада трибунасымен
футбол алаңы да жасалған.
Елбасымыз бен Президенттің
тапсырмасына сәйкес келесі
жылы да осындай жұмыстар
жалғасады, – деген Амандық
Баталов жаңа спорттық-сауықтыру кешеніне Hyundai шағын
автобусының кілтін сыйға тартты. Енді балаларды спорттық
жарыстарға тасымалдауда қиындық болмайды. Дәл осындай
авток)лік барлық аудандардағы
спорт мектептеріне беріледі.
Қарабұлақтықтар атынан
ардагер спортшы Манат
Рақым шалов с)з алып, аудан
спортшылары үшін үлкен
мүмкіндік жасалып отырғанын
атап )тіп, ел басшыларына
шынайы ризашылығын білдірді. Мұнан соң кешенді
тұрғызған «Құрылыс ТБС»
мердігер компаниясының
басшысы Батырхан Тоқтаев
нысанның символикалық
кілтін кешен басшылығына
тапсырды. Аудандық ардагерлер кеңесінің т)рағасы Бимұрат
К)пбайұлының ақ батасынан
кейін кешеннің лентасы қиылып,
шашу шашылды.
К)пшілік спорт кешенінің
ішін аралап, жаттығу залдарында
болды. Облыс әкімі Амандық

Баталов бокс, күрес, тренажерлық залдарға кіріп, спортты
серік еткен балалармен тілдесті, оларға бокс қолғаптары,
күреске арналған спорттық
киімдер үлестірілді. Ардагер
спортшылар волейболдан
жолдастық кездесу )ткізіп,
ойын к)рігін қыздырды.
Жалпы Қарабұлақтағы бұл
кешен «Ауыл – ел бесігі» бағдарла масы бойынша салынды.
Оның құрылысына жергілікті
бюджет есебінен 1,3 млрд. теңге
жұмсалған. Мұнда барлық
қажетті спорттық заманауи
құралдар бар. Жекпе-жек және
күш қолданылатын спорт
түрлеріне арналған бұл әмбебап
дене шынықтыру-сауықтыру
кешенінде бокспен, күреспен,
дзюдомен, таэквондомен, ауыр
атлетикамен футболмен және
волейболмен айналысуға барлық
мүмкіндік жасалған.
Кешеннің құрылысына негізінен жергілікті жұмысшылар
тартылған. Солардың бірі Мұрат

Нұсқабаев. «Спорт кешенінің
құрылысын жүргізуге жергілікті
құрылысшылар бастан аяқ
қатыстық. Құрылыста негізінен
Қарабұлақ, Ешкі)лмес, Абай
ауылдарының жігіттері жұмыс
істеді. Кешенді барынша сапалы
салдық деп ойлаймын. Енді
мұнда )зіміздің балаларымыз,
немерелеріміз келіп спортпен
шұғылданады», – деді ол.
Бүгінгі күні облыста 10
ДСО іске қосылса, осындай
тағы 7 нысанның құрылысы
аяқталуға жақын, соның 1-і Талдықорғандағы теңдесі жоқ
Олимпиадалық стандартқа
сай «Талдықорған» орталық
бассейні.
Атап )тсек, Алматы облысында 2020 жылы дене
шынықтыру мен спорт саласын
дамытуға жергілікті бюджеттен
1,5 млрд. теңге б)лінген. Бұл
спорт мектептерінің материалдық-техникалық базасы
нығайтуға, спорттық нысандарды
жарақтандыруға жұмсалды.

ТАЛБЕСІК

Желаяқтарға арналған
жарыс қайта жанданбақ
Былтыр еліміздегі жағдайға
байланысты кктемде белгіленген
марафон жарысы ткізілмеген
болатын. Жалпы біздің елімізде
ғана емес, дүниежүзінде
жеңіл атлетикадан жарыстар
ткізілмеді. Қазірде әлемде
Covid-19 вирусы ршіп тұр.
АЙБОЛ К ДІРБАЙ
Дегенмен де елімізде бұқаралық жарыстар )ткізілу жоспарда
бар. Бұған дәлел, жақында
«Алматы марафонына» тіркелу
рәсімі ашылды. Жарыс к)ктемге
жоспарланған. 2012 жылдан
басталған жарыс биыл осымен
оныншы рет )ткізілмек.
«Алматы марафоны» он
жылдан бері Орталық Азиядағы
ең ауқымды марафон болып
саналады. «Алматы марафоны»
)ткізілген он жыл ішінде әуесқой
жүгіру дене белсенділігінің ең
танымал және ең қолжетімді
спорт түрлерінің біріне айналды.
Алғашқы «Алматы марафоны»2012 жылы )ткізіліп,
спорттық іс-шара ретінде ғана
емес, қалалық мереке ретінде де
жоспарланған болатын. Алғашқы
с)реге 2,5 мыңға жуық адам
қатысты. Бір жылдан кейін, 2013
жылы марафон Халықаралық
марафондар мен жүгірістер
қауымдастығына (AIMS) енді,
ал жоларна IAAF Халықаралық
жеңіл атлетика федерациялары
қауымдастығының ережелеріне
сәйкес сертификатталды.

Құрылтайшы және шығарушы:
«ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРІ»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Бас директор –
Редакторлар кеңесiнiң төрағасы
Шәмшидин ПАТТЕЕВ
қабылдау бөлмесі 272-87-30
жарнама бөлімі 267-00-44
www.тengemonitor.kazgazeta.kz
E-mail: kaz_gazeta@mail.ru

«Алматы марафоны» құрылған бірінші жылдан бері
қатысушылар қаражатының бір
б)лігі қайырымдылық мақсаттарын іске асыруға жұмсалады. Жыл сайынғы қайырымдылықтың мақсаты, ерекше
қажеттіліктері бар балалар,
аз қамтылған отбасы лардан
шыққан немесе ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балалар
тәрбиеленетін немесе оқитын
балалар мекемелері болып
табылады. рбір таңдалған
нысанда спорт тық нысандар
салынды, спорттық керек-жарақ
немесе меди циналық жабдық
сатып алынды. Осы жылдар бойы
«Алматы марафоны» қатысушыларының арқасында 22 қайырымдылық мақсаты іске асырылды.
2020 жылы «Алматы марафоны», жарыс басталатын күннің қарсаңында жарияланған
коронавирус пандемиясына
байланысты тоқтатылды. 2021
жылы с)ре сызығында жұқпалы
ауру ларға қарсы қауіпсіздіктің
бар лық шаралары сақталады
және олардың сақталуы барынша
бақыланады.
– 2020 жыл, үнемі спортпен
шұғылдану арқасында иммунитет
әртүрлі жұқпалы аурулармен
күресуге ынталандырылатынын
айқын к)рсетті. Ешбір дәрідәрмек вирустармен күресте
мықты шыңдалған ағза сияқты
тиімді болмайды, – деп түсіндірді
«Алматы марафонының» директоры Салтанат Қазыбаева.

TENGE MONITOR
РЕСП УБЛИ КАЛЫҚ Э КОН ОМИ КАЛЫҚ АП ТАЛЫҚ
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Табиғатты қорғау –
мемлекеттік маңызы зор іс
Былтырғы жылдың жазында
Дүниежүзілік қоршаған ортаны
қорғау күніне орай Қазақстан
Президенті Қасым-Жомарт
Тоқаев «Қазақстанда жанжануарлардың, құстардың,
балықтар мен сімдіктердің
ондаған түрі жойылып кету
қаупінің алдында тұр. Табиғатты
қорғау – мемлекеттік маңызы зор
іс», – деп атап крсетті. Сондайақ Мемлекет басшысы зінің
Твиттер әлеуметтік желісіндегі
парақшасында адамдардың
планетаны қоршаған ортаның
ластануынан құтқару үшін бірігуі
керектігін айтты. «COVID-19
біздің жауапсыздығымызды,
табиғатқа ұқыпсыз
қарайтынымызды крсетті.
Ұрпағымыз үшін осы әлемді
таза әрі қауіпсіз күйінде сақтап
қалайық», – деді Президент. Бұл
мәселе әсем табиғаты талайды
тамсандырған Қазақстан үшін де
аса зекті болып отыр.
САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН
Жақында ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар
министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі
комитеті киіктерді қорғау мен
олардың жағдайларын бақылау
шараларын күшейтті.
Себебі соңғы уақытта ақб)кендер Қарағанды және
Ақмола облыстарының елді мекендері мен автомобиль жолдарының маңында жиі байқала
бастады. Олардың ішінде әлсіреп
қалған мүйізді киіктер к)п. Бұл
2020 жылдың желтоқсан айында
)ткен күйек кезеңінің салдары.

Бөлім редакторлары: Ботагөз ӘБДІРЕЙҚЫЗЫ,
Исатай ҚАМБАРОВ, Нұрлан ҚҰМАР
Беттеуші: Ернар ОРМАНОВ
«Қазақ газеттерi» ЖШС-ның аймақтардағы өкiлдiктерi:
Ақтөбе облысында: Жанғабыл Қабақбаев 8 771 769-63-22
Маңғыстау облысында: Бектұр Төлеуғалиев 8 701 774 2141
Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның
компьютерлiк орталығында жасалды. Офсеттiк басылым.

Бұдан б)лек қалың жауған
қар мен күннің күрт суытып,
ауа температурасының соңғы
5-6 күнде – 40 градусқа дейін
т)мендеуі де ақб)кендердің
жағдайына әсерін тигізіп жатыр.
Аталған факторлар киіктердің
тіршілігін, азықтандырылуын
қиындатып, )міріне қауіп т)ндіріп жатыр. Жыл басынан бері 14
киік )лімі тіркелді.
Мұндай жағдайда жануар
браконьерлер үшін қолжетімді
бола түседі. Осыған байланысты
Комитет әлсіреген киіктерді азықтандыруды к)здейтін биотехникалық іс-шараларды да жүргізуде.
Азаматтарға әлсіреген жабайы
жануарларды байқаған жағдайда
ҚР Экология, геология және
табиғи ресурстар министрлігінің
Орман шаруашылығы және
жануарлар дүниесі комитетіне
мына н)мір бойынша 8 777-67852-52 немесе «Охотзоопром» Бге (8 775-569-92-21) хабарлауға
болады.
Еске салайық, Қазақстанда
киіктердің Орал, Бетпақдала
және Үстірт популяциясы мекендейді. 2019 жылғы есеп бойынша
киіктердің саны 334 мыңға
жетті. 2020 жылдың к)ктемінде
енгізілген шектеулерге байланысты есеп жүргізілген жоқ.
Алайда 2020 жылғы киіктердің
қолайлы т)лін ескере отырып,
бүгінгі күні олардың саны 450
мыңнан астам басты құрайды деп
болжауға болады.
Бір қуанарлық жағдай, ҚР
Үкіме тінің Қаулысымен Экология, геология және табиғи
ресурстар министрлігінің құрамында Балық шаруашылығы

комитеті құрылды. Саланың
жеке ведомствоға бірік тірілуі
жақында қабылданған ба лық
шаруашылығын дамытудың
2030 жылға дейінгі мемлекеттік
бағдарламасын тиімді жүзеге
асыруға, балық )сіру, тұтыну
және экспорт к)лемін жоспарға сай арттыруға мүмкіндік
береді. Мемлекет басшысы 2020
жылдың қыркүйек айындағы
Жолдауында Қазақстанның
балық шаруашылығындағы
әлеуеті зор екенін ескере отырып,
оны дамы туға аса мән беру
қажеттігін айтқан.
Еске салайық, елімізде Ауыл
шаруашылығы министрлігіі
құрамында болған Балық шаруашылығы комитеті 2014 жылы
таратылған. Одан бері балық
ресурстарын қорғау, тиімді пайдалану және к)бейту саласындағы мемлекеттік саясатты Экология министрлігінің Орман
шаруашылығы және жануарлар
әлемі комитеті жүргізіп келеді.

АҚЫЛДАСТАР АЛҚАСЫ:
НҰРСЕЙІТ Айтқали
АЛШАНОВ Рахман
САҒАДИЕВ Кенжеғали
ӘБДІМАНАПОВ Сәрсенғали
САПАРБАЕВ Әбдіжапар
БЕКБОЛАТҰЛЫ Жетпісбай
САТЫБАЛДИН Cағындық
ЕСПОЛОВ Тілектес
ТЕМІРБЕКОВ Нұрлан
ҚАЛИЕВ Ғани

Салаға қатысты міндеттердің
комитет пен жергілікті атқарушы
органдардың және балық шаруашылығындағы )зін )зі басқару
субъектілерінің арасында б)лінуі
орталықтандырылған түрде тиімді
жұмыс істеуге кедергі келтіреді.
Ал жұмысты жүйелі түрде
жүргізу арқылы мемлекеттік
бағдарламада к)рсетілгендей су
ресурстарындағы балық )сіру
к)лемін 600 мың тоннаға жеткізуге
болады. Балық экспортын 300
мың тоннаға дейін арттыру жоспары да бар. Ол үшін 545 жаңа
балық шаруашылығы құрылып,
323 шаруашылық толық жобалық
қуатына шығады. Қазіргі уақытта
жаңа комитеттің алдында мемлекеттік бағдарламаның жүзеге
асуына жол ашатын саланы
мемлекеттік қолдау аясын
кеңейту, заңнаманы жетілдіру,
балық жемі )ндірісін жолға
қою, кадрлық қамтамасыз ету
жұмыстарын атқару міндеттері
тұр.
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