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Алдағы бес жылда  Жетісу �ңірінде 5 млн 400 мың шаршы метр тұрғын үй 
салынады.  Соның  ішінде 1,1 млн шаршы метр баспана құрылысы «Нұрлы 
жер» бағдарламасы аясында іске асырылады. Осы кезеңде баспанамен 
үш мыңнан астам тұрмысы т�мен және 5500-ден астам к�пбалалы отбасы 
қамтамасыз етілмек. 

Алматы облыстық мәслихатының VII шақырылымының  бірінші 

сессиясында �ңірдің 2021-2025 жылдарға арналған даму бағдарламасын 

таныстырған  облыс әкімінің орынбасары  Жеңіс Тұяқов  тұрмыс-

тіршілікке қолайлы, табиғаты к�ркем Жетісу �ңірін халықтың �мір сүруі 

үшін одан да келісті, жайлы да қауіпсіз  аймақ ретінде дамыту негізгі 

басымдықтардың бірі болып белгіленгенін атап �тті. 
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 COVID-19: ВАКЦИНАЦИЯ  НҰРЛЫ ЖЕР: БАСПАНА

МӘДЕНИЕТ

айдың басынан бастап Қазақ-

станда Ресейде шығарылған 

Гам-КОВИД-Вак («Спутник 

V » )  в а к ц и н а с ы н  п а й д а л а н а 

отырып, КВИ-ға қарсы вакци-

нация басталады. Бұдан кейін 

в а к ц и н а ц и я л а у  ү д е р і с і н е 

Қарағанды фармацевтикалық 

кешенінің базасында �ндірілген 

Гам-КОВИД-Вак вакцинасы 

қ о с ы л а т ы н  б о л а д ы .  2 0 2 1 

ж ы л д ы ң  2 - ш і  т о қ с а н ы н а н 

бастап вакцинациялау үдерісіне 

отандық �ндіріс – QazCovid-In 

препаратын қосу жоспарланып 

отыр, бұл вакцина қазіргі уақытта 

клиникалық сынақтардың 3-кезе-

ңінен �туде. 

– Коронавирусқа қарсы вакци-
наны кім ала алады?

– Вакцинациялау вакцинаның 

келіп түсуіне  байланысты кезең-

кезеңмен жүзеге асырылады. 

Бұл ретте, бірінші кезекте, ко-

р о   н а в и р у с т ы қ  и н ф е к ц и я н ы 

жұқ тыру және тарату тәуекелі 

жоғары халықтың осал топтары 

коронавиустық инфекцияға қарсы 

вакцинациялауға жатады, одан әрі 

иммундауға жататын халықтың 

осал топтары қамтылады. 

Қазіргі таңда елімізде коронавирусқа қарсы вакцинация мәселесі қызу 
талқыланып жатыр. Себебі тұмаудың түрлі штамы болатыны белгілі. Соған 
қарай екпенің де түр-түрі бар. Осы ретте дәл қазір соның қандай түрін 
салғызған ж�н, еліміз бойынша тұмауға қарсы вакцинаның қай түрі егілмек, 
бұл вакцина COVID-19 вирусынан қорғай ма  деген  сұрақтар туындап 
жатқаны анық. Осыған орай т�менде күмәнді ойға  берілген жұртшылық 
к�кейіндегі к�п сұраққа тиісті сала мамандарының  жауабын ұсынып 
отырмыз.   

 �ЛЕМДІК �ОР НАРЫ�Ы

АКЦИЯЛАР

Risers Last % 1D % 1M

KZTO
26.01.21 17:30

1 000,00 +0,55 +3,84

KEGC
26.01.21 17:30

1 693,00 +0,18 -0,06

– – – –

– – – –

– – – –

KASE Индексі 
26.01.21 17:30

2 796,75 -0,75 +5,63

АҚША НАРЫҒЫ

Symbol Last % 1D % 1M

MM Index
26.01.21 17:49

8,20 -0,04 -0,31

TONIA
26.01.21 17:15

8,25 -0,04 -0,37

TRION
26.01.21 16:58

8,25 -0,05 -0,44

SWAP-1D (USD)
26.01.21 17:03

7,92 -0,02 -0,08

TWINA
26.01.21 16:21

8,47 -0,41 -0,09

SWAP-2D (USD)
26.01.21 17:03

7,95 0 -0,04

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР

Deals Yield DTM

KZIKb27
26.01.21

8.10 –

KAFIb10
26.01.21

11.35 –

KFUSb3
26.01.21

10.30 –

KFUSb7
26.01.21

10.80 – –

KFUSb6
26.01.21

10.65 –

BRKZe10
26.01.21

8.95 –

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

Deals Yield DTM

NTK364_2629
26.01.21

9.20

MUM132_0006
26.01.21

10.00

MUM156_0004
26.01.21

9.87 –

MUM156_0006
26.01.21

10.00

MUM180_0011
26.01.21

10.00

MUM132_0005
26.01.21

9.95

 �АЗА�СТАН �ОР НАРЫ�Ы

16+

Индекстер

KASE 2.796,75    -0.75% 

FTSE 100 6.712,95    -0.11% 

CAC 40 5.523,52      0.94% 

S&P 500 3.849,62    -0.15% 

Dow Jones 30.937,04    -0.07% 

Nikkei 225 28.604,50      0.20% 

DAX 13.870,99      1.66% 

Nasdaq 13.626,07    -0.07% 

27 Қаңтар 2021

Тауарлар

Мұнай 55,83      0.34% 

Алтын 1.844,20      0.36% 

Платина 1.096,85    -0.94% 

Палладий 2.321,00    -0.43% 

Никель 1.318,2    -1.21% 

Алюминий 2.015,00    -0.42% 

Күміс 25,372    -0.65% 

27 Қаңтар 2021

Валюта нарықтары

USDKZT 422,540      0.09% 

EURKZT 513,660      0.08% 

USDRUB 75,0963    -0.00% 

USDUAH 28,1875      0.19% 

USDBYN 2,5736      0.22% 

EURUSD 1,2157    -0.02% 

GBPUSD 1,3732    -0.01% 

27 Қаңтар 2021

МЕЖЕЛІ МІНДЕТТЕР НАҚТЫ 
ІСТЕН КӨРІНІС ТАБУЫ ТИІС 

 ПРЕЗИДЕНТ 

Қазақстан         
әлем елдері 
арасында – 
40-шы орында      

- бет6 ҚАРЖЫ- бет5

Басты басымдық  – 
халықтың тұрғын үй 
жағдайын жақсарту

Қауіпті дертке қарсы тосқауыл

лион теңгені құрады. Осы қаржының 

жергілікті  тауарлар мен қызмет 

к�рсетуге бар болғаны 6,4 триллионы 

немесе 52 пайызы ғана б�лінген. Яғни 

экономикаға аталған қаражаттың 

жартысына жуығы жұмсалмаған. 

«Бюджеттің триллиондаған қаржысын 

импортқа жұмсауға қақымыз жоқ. 

Сондықтан бюджеттің әкімшілері 

тікелей жауап беретін болады. Бұл 

орайда бізге «семіз» цифрлар қажет 

емес. Маңыздысы – дұрыс есептеу. 

Қазақстанда тіркелген заңды тұлғаның 

кез келген �німі жиі есепке алынаты-

ны туралы ақпарат бар. Ол �зінің тауа-

рын жеткізе ме, әлде импорттан әкеле 

ме, оны бақылап отырған ешкім жоқ. 

Индустрия және инфрақұрылымдық 

даму министрлігіне берілген циф-

рларды бекітілген әдістемеге сәйкес 

қайта тексеруді тапсырамын», – деді 

Президент.

Х а л ы қ т ы  ж ұ м ы с п е н  қ а м т у 

мәселесі бойынша да берілген есеп 

пен жасалған жұмыстардың арасын-

да айтарлықтай айырмашылықтар 

бар. Жұмыспен қамтудың жол карта-

сын жүзеге асыруға 1 триллион теңге 

б�лінді. Бұл қаржының 98,2 пайы-

зы игерілген. Бағдарлама халықты 

жұмыспен қамтуда және іскерлік 

белсенділікті қолдауда маңызды р�л 

атқарды. Бірақ ондаған, жүздеген 

мың жұмыс орындарының ашылғаны 

туралы мәліметті тексеру кезінде 

айырмашылық бар екені, азамат-

тарды қағаз жүзінде ғана жұмысқа 

орналастыру белең алып отырғаны 

анықталды. 

Мемлекет басшысы Үкіметке 

салықтық-бюджеттік саясатты жетіл-

діру ж�нінде ұсыныстар әзірлеуді 

тапсырды. Былтыр салық және кеден 

саласынан түскен қаржының кіріс 

к�лемі 47 пайызға қысқарған. Jйтсе 

де, алдыңғы жылы бұл к�рсеткіш 65 

пайызға жеткен. Кедендік т�лемдер-

дің жинақтық деңгейі т�мен екені 

байқалады. Тек Қытаймен арадағы 

шекарада 50 мыңға жуық  жалған де-

кларация толтырылғаны туралы дерек 

анықталды. Қытаймен арадағы ашық 

статистика бойынша айырмашылық 5 

миллиард доллардан астам қаржыны 

құрайды.

Президент жалған кәсіпорындар 

мен әдейі салық т�лемейтіндерге 

қарсы жұмысты жүйелі түрде күшей-

туді талап етті. Ресми бағалаулар 

бойынша ішкі жалпы �німнің т�рт-

тен біріне, ал Дүниежүзілік банк-

тің деректері бойынша 40 пайызға 

жуығы «к�леңкелі» аймақта екен. 

«К�леңкелі» экономикаға қарсы күрес 

ж�ніндегі шараларды жүзеге асыру 

үшін Экономикалық қылмыстармен 

күрес агенттігі құрылады.

Жер шарын коронавирус шарлаған 
былтырғы жыл біздің еліміз үшін 
де күрделі болды. Пандемия салда-
рынан экономикамыз 2,6 пайызға 
т�мендеді. Осы ретте сейсенбі 
күні мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың т�рағалығымен 
�ткен үкіметтің кеңейтілген оты-
рысында экономикалық �сімді 
қалпына келтіру, инвестиция тарту 
және халықтың әл-ауқатын  арт-
тыру мақсатында атқарылатын 
міндеттер нақтыланып, межелі 
жұмыстар пысықталды.

БЕКЕТ КMКЕНАЙҰЛЫ

Президент �з с�зінде пандемия 

мен шектеу шараларынан, сондай-

а қ  с а у д а  б а й л а н ы с т а р ы н ы ң 

үзілуінен айтарлықтай зардап 

шеккен шағын және орта бизнесті 

қолдаудың маңыздылығына на-

зар аударды, деп хабарлайды 

Ақорданың баспас�з қызметі. 

Осы ретте Үкіметке «Атамекен» 

ұлттық кәсіпкерлер палатасы-

мен бірлесіп, бір айдың ішінде 

қажетті іс-шаралар топтамасын 

әзірлеуді тапсырды.  «Еңбек» 

мемлекеттік бағдарламасы – 

халықты жұмыспен қамтудың 

негізгі құралы. Оның «Бастау-

бизнес» бағыты бойынша 150 

мыңнан астам адам оқып шықты. 

Бірақ тек 10  пайызы несие-

ге, 19 пайызы грантқа ие бол-

ды. 100 мыңнан астам адам мем-

лекет қолдауынан тыс қалды. 

Jсіресе, бағдарламаның ауылдағы 

түлектеріне қаржы жетпей жатыр. 

Сондықтан бағдарламаның қаржы 

к�лемін ғана емес, оны жүзеге 

асыру ұстанымдары мен тетіктерін 

қайта қарауымыз керек. Халыққа 

берілетін шағын несиелердің 

м�лшерлемесі 6 пайыздан аспауға 

тиіс», – деді Мемлекет басшысы.

Үкімет мүшелері мен әкімдер-

дің сатып алудағы жергілікті 

�німдердің үлесін арттыру бой-

ы н ш а  ж ү р г і з г е н  ж ұ м ы с т а р ы 

сынға алынды. Былтыр 9 айда 

тауарға, жұмысқа және қызмет 

к�рсетуге қатысты сатып алуларды 

реттеудің жалпы к�лемі 12,5 трил-

– Қазақстанда вакцинация 
міндетті  әрі мәжбүрлі түрде іске 
асырыла ма?

– Қазақстанда вакцинация 

ерікті болып табылады. ҚР «Ха-

лық денсаулығы және денсау лық 

сақтау жүйесі туралы» кодек-

сінің 77-бабына сәйкес кез келген 

медициналық ем-шара, оның 

ішінде вакцинация ег ілетін 

адамның тек ақпараттандырылған 

келісімімен ғана жүргізіледі. Қа-

зақстанда вакцинациядан бас 

тартқаны үшін әкімшілік немесе 

қылмыстық жауапкершілік к�з-

делмеген, кез келген қысым к�р-

сету заңсыз болып табылады.

– Біздің елімізде қандай вак-
цина қолданылады?

–Биылғы жылдың келесі 

ӨНЕРКӘСІП

Таңдаулы    
техника
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ

АПТА ТЫНЫСЫ

 Заң жобасы

Ортақ нарықтағы бірізді келісім 

Мәжіліс спикері 
Нұрлан Нығматулиннің 
т�рағалығымен �ткен 
жалпы отырыста депутаттар 
ЕАЭО шеңберінде 
ауыл шаруашылығы 
жануарларымен 
селекциялық-асыл 
тұқымдық жұмыс жүргізуді 
біріздендіруге бағытталған 
шаралар туралы келісімді 
ратификациялау туралы заң 
жобасын мақұлдады.

О т ы р ы с  б а р ы с ы н -

да депутаттар ЕАЭО ая-

сында асыл тұқымды мал 

шаруашылығының ортақ 

нарығын дамыту және бар 

кедергілерді жою мақсатында 

Келісімде селекциялық-

а с ы л  т ұ қ ы м д ы қ  ж ұ м ы с 

саласындағы бірқатар іс-

шараларды, оның ішінде 

а с ы л  т ұ қ ы м д ы  � н і м г е 

молекулярлық генетика-

лық сараптама жүргізуді 

біріздендіру к�зделгенін 

атап �тті.

С о н ы м е н  қ а т а р ,  д е -

путаттар жалпы отырыс-

та генетикалық сарапта-

ма жүргізу үшін республи-

када тиісті материалдық-

техникалық база, сондай-ақ 

еліміз асыл тұқымды мал-

дарды ЕАЭО-ның қандай 

елдерімен, қандай к�лемде 

айырбастап келгені туралы 

мәселелерді қозғады. 

Н.Нығматулин осы заң 

жобасын талқылау кезінде 

депутаттар тарапынан Ре-

сей Федерациясынан асыл 

тұқымды малдарды әкелу 

үшін бірқатар кедергілер 

о р ы н  а л а т ы н ы  т у р а л ы 

пікірлер айтылғанын, ал осы 

ратификацияны қабылдап, 

оған Мемлекет басшысы қол 

қойғаннан кейін ол ТМД 

елдерінен асыл тұқымды 

малдарды кедергісіз алып 

келуге жол ашатынын атап 

�тті. Палата т�рағасы ның 

айтуынша, осы мәселені 

М ә ж і л і с  з а ң  ж а ғ ы н а н 

қамтамасыз етіп отыр, ал 

жауапты министрлік басқа 

мемлекеттік органдармен 

бірлесіп, ұйымдастыру ша-

раларын жасауы қажет. 

Бұл ауыл шаруашылығы 

саласында жұмыс істейтін 

кәсіпкерлерге к�мек бола-

ды.

 Әлеуметтік қамқорлық

2020 жыл: Қанша адам АӘК алды?

=ткен жылдың қорытындысы 
бойынша 184,7 мың 
отбасындағы 936,2 мың 
адамға атаулы әлеуметтік 
к�мек  тағайындалды. 
Бұл мақсатқа бюджеттен 
75,3 млрд теңге б�лінді. 
Бұл ж�нінде Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігінен хабарланды. 

АJК отбасының әрбір 

м ү ш е с і н е  ж а н  б а с ы н а 

шаққандағы орташа табысы 

�ңірлік ең т�менгі күнк�ріс 

деңгейінің 70%-ынан т�мен 

азаматтарға тағайындалады. 

Бұдан басқа, АJК к�рсетудің 

ж а ң а  т е т і г і н  і с к е  а с ы -

ру шеңберінде еліміздің 

барлық �ңірінде табысы аз 

отбасылардың мектеп жасы-

на дейінгі балаларын кепілдік 

берілген әлеуметтік топта-

мамен қамтамасыз ету бой-

ынша жұмыс жүргізілуде. 

2020 жылдың қорытындысы 

бойынша АJК алушылар 

қатарындағы 1 жастан 6 жасқа 

дейінгі 218,2 мың бала азық-

түлік және тұрмыстық химия 

жиынтығы түрінде әлеуметтік 

топтама алды. 

2020 жылғы IV тоқсанда 

1 1 9 , 7  м ы ң  о т б а с ы н д а ғ ы 

614,3 мыңнан астам қазақ-

стандыққа атаулы әлеу-

меттік к�мек тағайындау 

мемлекеттік инстанцияға 

ж ү г і н б е й - а қ  а в т о м а т -

ты түрде ұзартылды. АJК 

алушыларға бұдан бұрын, 

II және III тоқсанда ТЖ 

режимі мен карантиндік 

ш е к т е у  ш а р а л а р ы н ы ң 

қ о л д а н ы л у ы н а  б а й л а -

ныс ты к�мек тағайындау 

ұзартылған болатын. Соны-

мен қатар аталған практи-

ка 2021 жылғы 1 тоқсанда 

барлық АJК алушыларға 

қолданылды. Бұл шаралар 

халық арасында вирустық 

инфекцияның таралу қаупін 

азайтуға мүмкіндік береді.

 ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ

 Ғылыми орта 

ЖОО-лар міндеттерін 
дұрыс атқаруы керек
Мемлекет басшысы ғылым 
саласын дамыту мәселесін 
ерекше назарда ұстап, 
қаржыландыру жағынан да, 
басқа мәселелер бойынша 
да үлкен к�мек к�рсетіп 
отыр. Білім және ғылым 
министрі Асхат Аймағамбетов 
ведомствоның жалпы 
отырысында осыны атап �тті.

«Біз саланы дұрыс игеріп, 

ж о л ғ а  қ о й ы п ,  ж ұ м ы с т ы 

а ш ы қ т ы қ  қ а ғ и д а с ы м е н 

ұйымдастыруымыз керек. 

Жоғары оқу орындары да 

осы жұмысқа белсенді түрде 

араласуы тиіс. Jр факуль-

тетте декандардың ғылым 

ж�ніндегі орынбасарлары 

бар, ғылым ж�ніндегі про-

ректорлар да бар. Кафедра да 

ғылым бойынша есебін тап-

сырады. Демек, осының бәрі 

болғаннан кейін нәтиже де 

болуы керек. Коммерциялан-

дыру кеңселері ашық. Алайда 

соның мазмұны қайда? Осы 

мәселелерге ерекше назар ау-

дарып, жоғары оқу орында-

ры осы жұмыстарды белсенді 

түрде атқаруы тиіс», – деді 

сала басшысы. 

Министрдің айтуынша, 

ғылым саласын цифрланды-

ру барысында да мәселелер 

жоқ емес. «Басқару жүйесінде 

де әртүрлі бюрократиялық 

кедергі  к�п. Бізге керегі 

–  ғ ы л ы м м е н  а й н а л ы с а -

тын әріптестерімізге тек 

�з жұмысымен айналысуға 

жағдай жасау керек. Jртүрлі 

қағазбастылық, есеп беру 

дегендердің �зі үлкен кедергі. 

Jлбетте, олардың бәрін биыл 

шешкеніміз ж�н», – деді ол. 

Министр сонымен қатар 

ғылым комитеті кадр даяр-

лау, зертханаларды дамыту 

мәселелеріне баса назар ауда-

руы керектігін жеткізді.

Қазақстанда вакцинацияға 
дайындық жұмыстары аяқталуда. 
Бұл жайында Мемлекет басшы-
сы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
т�рағалығымен �ткен Үкіметтің 
кеңейтілген отырысында 
денсаулық сақтау министрі Алек-
сей Цой хабарлады. 

БОТАГMЗ JБДІРЕЙҚЫЗЫ

COVID-19 вирусын жұқтыру 

ж�нінен әлем бойынша 221 

мемлекеттің ішінде Қазақстан 1 

млн адамға шаққанда 109-орында, 

�лім-жітім бойынша 97-орын-

да, тестіленушілер саны бойын-

ша – 69-орында, сауыққандар 

саны бойынша – 87-орында, 

ауыр жағдайлар саны бойын-

ша – 50-орында тұр. «Пандемия 

басталғаннан бері Қазақстанда 

COVID-19 оң нәтижесімен 179 720 

науқас және КВИ- нәтижесімен 47 

445 жағдай тіркелді. Науқастардың 

87%-ы сауығып шықты. Қазір 

инфекциялық стационарлардың 

жүктемесі – 31%, реанимациялық 

т�сек-орындардың жүктемесі – 

19%», – деді ведомство басшысы. 

Министрлік эпидемиялық 

жағдайға күн сайын бақылау жүр-

гізуде. Мысалы, 26 қаңтардағы 

жағ дай бойынша «қызыл аймақта» 

8 �ңір бар:  Ақмола, Атырау, 

Қостанай,  Павлодар,  Батыс 

Қазақстан, Солтүстік Қазақстан 

облыстары және Нұр-Сұлтан 

және Алматы қалалары. Бұл ретте 

Ақмола, Павлодар, Қостанай об-

лыстарында эпидемиологиялық 

ахуалға тиісті бақылаудың жоқ-

тығы байқалады. Нәтижесінде, 

елдегі аурулардың 40%-ы осы 

аймақтарға тиесілі. Осыған бай-

ланысты аталған �ңірлердің 

әкімдері тиімді қосымша шек-

т е у  ш а р а л а р ы н  қ а б ы л д а п , 

олардың сақталуын бақылауды 

қамтамасыз етуі қажет. Жалпы 

республика бойынша қараша ай-

ынан бастап КВИ ауруының �суі 

байқалады, желтоқсан айында 

қарашамен салыстырғанда 1,2 

есе �су байқалды. Орташа �су 

үрдісі қаңтар айында да сақталды. 

Мәселен, қаңтар айында КВИ-

мен ауырудың 24 247 жағдайы 

тіркелген. Шығыс Қазақстан 

облысын қоспағанда, барлық 

�ңірлерде сырқаттанушылық 

к�беюде. Науқастарға к�мек 

к�рсету үшін республикада 74 

мыңнан астам дәрігер тартылған, 

оның ішінде 28 мыңға жуығы – 

бейінді мамандар. Бәсекелестікті 

қорғау және дамыту агенттігімен 

бірлесіп жұмыс істегеннен кейін 

дәрілік препараттардың бағасын 

27%-ға т�мендетуге қол жеткізілді. 

Ауыл халқының медициналық 

к�мекке қолжетімділігі қолда бар 

жылжымалы медициналық ке-

шендер есебінен, оның ішінде 

2020 жылы қойылған 100 ЖМК 

Эпиджағдайды 
тұрақтандырудың 
тәсілдері

Бұдан басқа, 15 инфекциялық 

стационар салынды, 3 қайта 

бейінделген нысанның ж�ндеу 

жұмыстары аяқталды, 1 нысанның 

құрылысын ағымдағы жылдың 

ақпан айында аяқтау жоспар-

ланып отыр. Барлық �ңірлерде 

жалпы сомасы 17 млрд теңгеге 

тұрақтандыру қорлары құрылды. 

«Бірыңғай дистрибьютордың 4 

х а б ы н д а  C O V I D - 1 9  б о й ы н -

ша дәрі-дәрмектердің екі айлық 

жаңартылатын қоры, 10 млн ма-

ска және 400 мың жеке қорғаныс 

құралдары қалыптастырылды. 

Тест ілеу  қуаты тәуліг іне  40 

мыңнан 100 мыңға дейін артты. 

Осылайша, қабылданған шара лар 

COVID-19 ауруының ағымдағы 

�суін ескере отырып, халық-

тың медициналық к�мекке қол-

жетімділігін қамтамасыз етуге 

мүм кіндік береді», – деді денсау-

лық сақтау министрі.

Мемлекет басшысының тап-

сырмасына сәйкес, 1 ақпанда ре-

спубликада вакцинация науқаны 

басталатыны белгілі. Вакцина-

ция вакцинаның түсуін ескере 

отырып, кезең-кезеңімен жүзеге 

асырылады. Жыл соңына дейін 

6 млн-ға жуық қазақстандықты 

вакцинациялау жоспарланған. 

Бірінші кезеңде вакцинация 

КВИ-мен күресудегі «алғашқы 

желі» қызметкерлеріне жасала ды 

– бұл медицина қызметкерлері, 

педагогтар және күш құры лым-

дарының қызметкерлері.  Қа-

зіргі  уақытта вакцинацияны 

бастауға дайындық жұмыстары 

аяқталуда. Жүйелі есепке алу 

қосымшада пациент пен медицина 

қызметкерінің m-gov мобильді 

қосымшасында ақпаратты қолмен 

енгізуге мүмкіндігі бар. 

С о н д а й - а қ  м и н и с т р  2 0 2 1 

жылдың соңына дейін эпиде мио-

логиялық ахуалды дамыту ж�-

ніндегі болжамдарымен б�ліс ті. 

Мәселен, міндетті маска режи-

мін, әлеуметтік ара қашықтықты 

және күтілетін вакцинацияны 

қоса алғанда,  қолданыстағы 

шектеу шараларын сақтай оты-

рып, ауру жағдайларын тіркеудің 

ықтимал �ршуі осы жылдың на-

урыз айының соңында орын алуы 

мүмкін. Оптимистік сценарий 

бойынша тәулігіне 3 мың жағдайға 

дейін тіркеу күтілуде, ал т�сек-

орын қорының қамтылуы 24 мың 

т�сек-орынға дейін жетуі мүмкін. 

Пессимистік сценарий бойынша 

тіркеу тәулігіне 9 мың жағдайға, ал 

т�сек-орын қорын қамту 45 мың 

т�сек-орынға дейін жетуі мүмкін, 

бұл денсаулық сақтау жүйесінің 

шамадан тыс жүктемеленуіне 

жол бермеу үшін қатаң каран-

тин шараларын енгізуді қажет 

етуі мүмкін. Болжам бойынша, 

бірінші жартыжылдықта 2 млн 

адамды вакцинациялау 40 мыңға 

дейін тіркелетін жағдайды азай-

тады. Вакцинациядан болатын 

әсер бірінші кезеңде иммунитетті 

қалыптастыруға қажетті уақытпен 

және халықтың к�п саны бір ме-

зетте вакцинациялаудың мүмкін 

еместігімен шектелетін болады. 

Кейіннен вакцинацияның әсері 

күшейіп, елдегі эпидемиологиялық 

жағдайдың тұрақтануына әкеледі.

ЕДІГЕ ШЫҢЫ

Едіге шыңы Ұлытау ауылынан батысқа қарай 35 шақырым қашықтықта орналасқан. 
Оның төбесінде Алтын Орданың атақты билеушісі Тоқтамыс хан жерленген. Сонымен 
қатар Едіге шыңында орта ғасырларда аса зор беделге ие болған әділ әрі шешен би Едігенің 
бейіті де бар. Сондықтан да жұртшылық тауды Едіге шыңы деп атап кеткен. Едіге 
Тоқтамыс ханның замандасы, кеңесшісі болыпты деседі. 

 ТУҒАН ЖЕР

есебінен қамтамасыз етіледі. Mт-

кен жылы �ңірлерге 1167 бірлік 

санитарлық авток�лік жеткізілді. 

Инфекциялық стационарларға 

5 мыңнан астам MЖЖ аппараты 

жеткізілді, шамамен 43 мың т�сек-

орын оттегімен қамтамасыз етілді. 

мақсатында вакцинациялау-

дың электрондық паспорты 

әзірленді. Вакцинация жүргізу 

туралы деректер министрліктің 

орталықтандырылған ақпараттық 

жүйесінде электрондық фор-

матта жүргізілетін болады. Веб-



3БЕЙСЕНБІ 28 ҚАҢТАР 2021 ЖЫЛ
TENGE MONITOR

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&БИЛІК

ӘЛЕМДІК АҘПАРАТ

Тікелей шетелдік 
инвестициялар өскен 

2020 жылы тікелей шетелдік инвестиция-
лардың (ТШИ) жаһандық ағымы 2019 жылмен 
салыстырғанда 42%-ға т�мендеген. Бұл ретте 
�неркәсібі дамыған және �тпелі экономика елдері 
мейлінше қатты зардап шеккен, алайда, Бела-
русь пен Қазақстан одан арылған. Осы туралы 
ЮНКТАД (БҰҰ-ның Сауда және даму ж�ніндегі 
конференциясы) жаңа баяндамасында жариялан-
ды, деп хабарлайды БҰҰ Жаңалықтар орталығы.    

Баяндама авторлары инвестициялық жоба-

ларға былтыр пандемия, сондай-ақ осыған бай-

ланысты шектеу шаралары мен карантин әсерін 

тигізді деп мәлімдейді. 

Тікелей шетелдік инвестициялардың айтар-

лықтай артуы, атап айтқанда, Беларусьте – 27%-

ға, сондай-ақ Қазақстанда – 19%-ға байқалған. 

Мұндағы ТШИ �сімі құрылыс және сауда 

салаларындағы даму есебінен жүзеге асты, деп 

жазады news.un.org сайты.

Экономика дамуы 
қалай болмақ? 

Ағымдағы  жылда Қазақстан �з экономикасы 
�сімінің дағдарысқа дейінгі қарқынына орала 
алмайды. ІЖ=-нің серпіні плюсте болғанымен, 
дағдарыстан бұрынғы 4,5% деңгейіне  жете ал-
майды. Тауар �ндіру мен қызмет к�рсету 2021 
жылы бар-жоғы 2,5%-ға �седі, ал 2022  жылы – 
3,5%-ға �спек. Дүниежүзілік банктің (ДБ) сарап-
шылары таяуда жариялаған Қазақстан бойынша 
елдік есептемесінде осылай болжайды.     

Азық-түлік тағамдарына бағалардың артуы 

2020 жылғы инфляция �сімінің негізгі факто-

рына айналды. 2020 жылдың желтоқсан айына 

Ұлттық статистика бюросының мәліметтері 

бойынша ол 7,5%-ды құраған. Jйтсе де, 

Қазақстанның Ұлттық банкі болжаған мақсатты 

ауқымға сәйкес, �сім 6%-дан аспайды делінген 

болатын.

ДБ зерттеулеріне сәйкес, індет салдарының 

ауқымы Қазақстанның соңғы 20 жылда ке-

дейшілікті қысқарту мәселелерінде қол жет-

кізген барлық ілгерілеуін жоққа шығарады. 

Дүниежүзілік банктің бағалауынша, күніне 5,5 

АҚШ долларынан (2,3 мың теңге) кем ақшаға 

күн к�ріп жатқан азаматтарымыз үлесі 6%-

дан 14%-ға дейін (1,5 млн адам) �суі мүмкін. 

Экономикамыз дамуының ең оптимистік 

жағдайда �рбуінің �зінде: мегаполистерімізде 

бұл к�рсеткіш 4%-ға тең келсе, шағын қалаларда 

– 9%, ауылдарда – 13% құрауы мүмкін, дейді ДБ 

сарапшылары. 

ХВҚ: Мұнай бағасы өседі 

2021 жылы мұнайдың әлемдік бағасы 
�ткен жылдың деңгейінен 20 пайыздан астамға 
к�теріледі, деп мәлімдейді Халықаралық валюта 
қоры (ХВҚ). Ұйымның қаңтардағы баяндамасын-
да, дегенмен, мұнайға бағалар әлі де болса 2019 
жылғы деңгейден айтарлықтай т�мен болады 
делінген.  

Жалпы алғанда, әлемдік экономика биыл 5,5 

пайызға �седі. Ресей экономикасы қазан айын-

да болжанған 2,8% орнына 3% �седі деп бол-

жанып отыр. 2022 жылы �сім 3,9%-ды құрайды 

деп күтілуде. 

ҚР Ұлттық экономика министрлігінің ақ-

па раты бойынша, былтырғы қаңтар-қарашада 

мұнай �ндіру 4,8%-ға т�мендеп, 78,5 млн тонна 

(2019 жылдың осындай кезеңінде  – 82,5 млн 

тонна) құраған. Дүниежүзілік банк те осы салада 

ықтимал шығындар болады деп ескертеді. Са-

рапшылар �ткен жыл қорытындысында мұнай 

секторы 8,5%-ға құлдырады деп есептейді. 

Батыр РАХМЕТУЛЛИН

 АЗАМАТТЫҘ СЕКТОР

Қоғамдық бақылаудың 
негізгі принциптері
Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев мемлекеттік органдар мен 
квазимемлекеттік сектордың қоғам 
алдындағы ашықтығы мен есептілігін 
қамтамасыз ету мақсатында 
Қоғамдық бақылау туралы  заң 
әзірлеп, қабылдауды тапсырғаны 
мәлім. Осы бағытта ақпарат 
және қоғамдық даму министрі 
Аида Балаева қоғамдық бақылау 
тетіктерін жетілдіру мәселелері 
бойынша қоғам �кілдерімен кездесті.

АРУЖАН АМАНОВА

Кездесу барысында министр 

заң жобасын іске асырудың негізгі 

бағыттары мен механизмдері туралы 

айтты. Жұмыс тобының пікірі бой-

ынша негізгі заң шеңберлік сипатта 

болуы керек, онда жалпы тәсілдер 

айтылады. Заң жобасының мақсаты 

– қоғамдық бақылау жүйесінің 

құқықтық негізін құру болу керек.

Аида Балаева қоғамдық бақылау-

дың негізгі нысандарын, міндеттерін, 

принциптерін, оның объектілері 

мен субъектілерінің құқықтары 

мен міндеттерін, сондай-ақ оны 

жүзеге асыру тәртібін таныстыр-

ды. Құжат ведомствоның сайтында 

ашық жарияланғанын және жобаны 

әрбір азамат талқылай алатындығын 

жеткізді. Бұдан б�лек, интернет-

петициялардың бірыңғай заңды 

институтын құруға бағытталған тү-

зетулер блогын қамтитын ілеспе заң 

жобасына жеке тоқталды.

Іс-шара соңында министр кезде-

судің барлық қатысушыларына 

белсенді қатысқаны және азаматтық 

қоғамды дамыту үшін ерекше 

маңызы бар мәселені іске асырудағы 

жауапкершіліктері мен сындарлы 

к�зқарасы үшін алғыс білдірді.

Қазіргі кезде Ақпарат және 

қ о ғ а м  д ы қ  д а м у  м и н и с т р л і г і 

Қоғамдық бақылау туралы заң 

ж о б а с ы н  т а л қ ы л а у  б о й ы н ш а 

бірқатар кездесулер сериясын 

ұйымдастыруды жалғастыруда. 

Жұмыс тобының онлайн-режимде 

�ткен кеңейтілген отырысында 

қоғам тарапынан ұсыныстар алдағы 

жұмыста қаралып, ескерілетін 

болады. Жұмыс тобының мүше-

лері, Парламент депутаттары, са-

рапшылар мен қоғам �кілдері қа-

тысқан кездесуде азаматтық қоғам 

істері комитетінің т�рағасы Мадияр 

Қожахмет қоғамдық бақылау туралы 

заң жобасының негізгі міндеттері 

мен нысандары, объектілері мен 

субъектілерінің құқықтары туралы 

айтты. Ал Мәжіліс депутаты Ерлан 

Саиров заң жобасын әзірлеу дің 

негізгі ережелері туралы халықты 

ақпараттандыру жұмыстарын кү-

шейтуді және сарапшылардың ұсы-

ныстарын ескеруді ұсынды.

Министрлік тарапынан сарап-

шылар мен жұртшылық �кілдерінің 

қатысуымен заң жобасын жария 

талқылауларды, кеңейтілген оты-

рыстар мен кездесулерді онлайн-ре-

жимде ұйымдастыру жоспарлануда.

Құжатты талқылауға, оны заңна-

малық тұрғыдан шоғырланды руға 

түрлі тәсілдер ұсыну үшін Эдуард 

Полетаев, Аида Jлжанова, Дәулет 

Байделдинов, Ажар Жандосова, 

Ирина Ким, Сергей Понамарев, Дос 

К�шім, Жәмила Асанова, Марат 

Шибутов және басқа да белгілі қоғам 

қайраткерлері мен сарапшылар 

белсенді қатысты.

Министрлік заң жобасын қазақ-

стан дық және халықаралық са-

рапшылармен бірлесіп әзірледі. 

Айта кету керек, бүгінде қоғамдық 

бақылау институттарының жұмысы 

кейбір шет елдердегі мемлекеттік 

басқару жүйесінің қызметіне тиімді 

әсер ететін факторға айналды. 

 ПРЕЗИДЕНТ 

Межелі міндеттер 
нақты істен көрініс табуы тиіс

Орталық мемлекеттік орган-

дар басшыларының автопаркін 

ұстап тұру үшін айтарлықтай 

бюджет қаражаты жұмсалады. 

Қасым-Жомарт Тоқаев бұл жұмыс 

нақты қысқартуды қажет ететінін 

айтып, Үкіметке Прези денттің 

І с  б а с қ а р м а с ы м е н  б і р л е с і п , 

мемлекеттік органдардың басшы-

ларын  қызметтік к�ліктермен 

қамта масыз етудің жаңа жобасы 

бойынша ұсыныстар енгізуді тап-

сырды.

Мемлекет басшысы Премьер-

министрдің жаңадан тағайындалған 

орынбасары – Сыртқы істер ми-

нис тріне ақпан айының соңына 

дейін инвестицияларды басқару 

жүйесін реформалау ж�нінде нақты 

ұсыныс тар енгізуді тапсырды. Jрбір 

еркін экономикалық аймақтың 

лайық тылығына талдау жасап, 

олардың жаңа жұмыс модельдерін 

әзірлеу қажет.

Экономиканы қайта қалпына 

келтірудегі инвестицияның екінші 

к�зі – банктердің несиелері және 

қор нарығы. Бірақ ол да ақсап тұр. 

Инфляцияның орнықты т�мендеуі, 

инфляция мен девальвацияның тұ-

рақтануы – ақша-кредит саясатын 

жұмсартудың маңызды шарты. 

Сондықтан Үкімет пен Ұлттық банк 

инфляцияны 2021-2022 жылдары 

4-6 пайызға қайтарып, 2025 жылы 

3-4 пайызға дейін т�мендетуі керек. 

Қаржы секторының орнықтылығы 

– экономиканы дамытудың анық-

таушы факторы.

Азық-түлік қауіпсіздігін қам-

тама сыз ету аса маңызды міндет 

болып отыр. Халықтың табысы 

азайған былтырғы жылы азық-

түлік бағасы арзандағанның ор-

нына, керісінше, қымбаттаған. 

Мемлекеттік органдар тарапынан 

бағаларды ұстап тұру, оның ішінде 

сауда желілерін жеңілдікпен не-

сиелеу және сауда үстемелерін 

орнату сияқты қабылданған ша-

ралар оң нәтиже берген жоқ. 

Jлеуметтік маңызы бар азық-түлік 

бағасы 11 пайызға �сіп, оның жал-

пы инфляцияға қосқан үлесі 60 

пайыздан асты. Президент осы 

ретте үкіметке жоғарыда аталған 

мәселелерді  шешу барысын-

да нарық тетіктерін негізге ала 

отырып, іс-қимыл жиынтығын 

әзірлеуді тапсырды.

Сонымен қатар Президент Жер 

кодексінің кейбір нормаларына 

жарияланған мораторийдің биыл 

аяқталатынына назар аударды. 

Осыған байланысты Үкіметке Жер 

комиссиясының жұмысын қайта 

жандандыруды және қараша айы-

на дейін түзетулерді қабылдауды 

тапсырды. 

Мемлекет басшысы жайылым-

дар мәселесіне арнайы тоқталды. 

«Бұл жерлер, ең алдымен, ауыл 

тұрғындарына қолжетімді болуы ке-

рек. Жергілікті әкімдіктер жұмысты 

дұрыс ұйымдастырмай отыр. Соның 

салдарынан ауыл тұрғындары мал 

жаятын жайылым таппай қиналуда. 

Jсіресе, Алматы, Түркістан об-

лыс тарынан арыз-шағымдар к�п 

түсуде. Жайылымдардың 99 пайызы 

шаруа қожалықтарының иелігінде. 

Алайда, оның 36 пайызында ғана 

мал жайылады. Қалған 46 миллион 

гектар жайылымдық жер бос жа-

тыр. Үкіметке Бас прокуратурамен 

бірлесіп, биылғы жылдың соңына 

дейін осындай жайылымдарды 

қайтарып алуды тапсырамын. Оны 

ауыл тұрғындарының игілігіне бер-

ген ж�н», – деді Қасым-Жомарт 

Тоқаев.

Су ресурстарын сақтап, тиімді 

пайдалану – ұлттық қауіпсіздік пен 

орнықты даму кепілі. Осы тұрғыда 

мемлекеттік органдардың алдында 

су ресурстарын басқару ж�нін дегі 

ұлттық жобаны қабылдап, қар-

жыландыруды жеделдету міндеті 

тұр. Экология мәселесі үкімет пен 

қоғамның ұдайы бақылауында бо-

луы керек.

Мемлекет басшысы қазақ-

стандық тардың баспана мәселесін 

шешу үшін зейнетақы жинақтарын 

пайдалану ж�ніндегі бастамаға 

тоқталды. Ендігі кезекте тұрғын 

үй нарығындағы дүрмек пен баға-

лардың �суіне жол бермеу үшін 

нақты шаралар қабылдау қажет. 

Президенттің пікірінше, мем-

лекеттік органдар тұрғындар мен 

құрылыс компанияларының бас-

шыларына түсіндірме жұмыстарын 

жүргізіп, нарықтағы алып-сатарлық 

операцияларға шектеу қоюы керек. 

Үкіметке екі апта ішінде тұрғын 

үй саясатын жетілдіру бойынша 

жаңа ұсыныстар топтамасын енгізу 

ж�нінде тапсырма берілді.

Денсаулық сақтау саласын да-

мыту мәселесі ерекше бақылауда. 

Пандемия кезінде аталған жүйе 

күрделі сынақтан �тіп, саладағы 

барша ол қы лықтар айқын к�рінді. 

«Jрине, жаппай вакцинация-

лау дағдарысты еңсерудің нақты 

әрі жүйелі шарасы болып отыр. 

Оны сапалы �ткізу үшін барлық 

жағдай жасалуы қа жет. Дайындық 

жұмыстарын зерттеу кезінде вак-

цинаны сақтауға арналған тоңа-

зытқыш жабдықтарының қажетті 

к�лемі жетіспейтіні анықталды. 

Батыс Қазақстан,  Маңғыстау 

және Түркістан облыстарында аса 

күрделі жағдай қалыптасып отыр. 

Үкіметке әкімдермен бірлесіп, 

дайындық жұмыстарын толық 

қамтамасыз етіп, 1 ақпаннан бастап 

жаппай вакци на циялауға кірісуді 

тапсырамын. Отан дық вакцинаның 

тестілеуі оң қорытынды береді 

деп үміттенеміз. Осы ретте, �зім 

отандық екпе ектіре мін», – деді 

Президент.

Мемлекет басшысы оқушылар-

дың білім сапасының халықаралық 

бағалауына да назар аударып, мек-

тептердегі білім сапасының жүйелі 

түрде нашарлағанын айтты. Сон-

дық тан бұл салаға түбегейлі �згеріс 

керек. «Бүгінде оқу бағдарла ма-

сына жаңа пәндер енгізу ж�нінде 

ұсыныстар �те к�п. Соңғы он жыл-

да 9 пән енгізілген. Білім беру – 

тәжірибе алаңы емес. Мұның бәрі 

негізгі пәндерге б�лінген сағаттың 

қысқаруына әкеп соғады. Соның 

�зінде елімізде оқыту жүкте месі 

тым жоғары – 67 сағат. Ал Финлян-

дия мен Оңтүстік Кореяда оқыту 

жүктемесі – 39 сағат, АҚШ-та – 55 

сағат. Шәкірт терді оқыту мен басқа 

да дамыту шараларының арасында 

тепе-теңдік болуы аса маңызды. 

Jлемдік үдеріс терді ескере отырып, 

математика, тіл меңгеру және ин-

форматика секіл ді пәндерге ерек-

ше басымдық бер ген ж�н», – деді 

Мемлекет басшысы.

«Халық үніне құлақ асатын мем-

лекет» тұжырымдамасы бойынша 

азаматтардың �тініштерімен жұмыс 

жасауды қайта жаңғырту маңызды. 

Осы ретте �тініш берушілермен 

жұмыс жасаудың сапасын артты-

ру үшін 1 шілдеге дейін барлық 

мемлекеттік органдарда «Е-�тініш» 

жаңа ақпараттық жүйесін және 

«Нәтиже» орталықтарын іске қосу 

тапсырылды.

Қасым-Жомарт Тоқаев с�-

зінің соңында ең басты міндет 

– халықтың әл-ауқатын арттыру 

екенін тағы да атап �тті. Мем-

лекеттік органдардың әрбір ше-

шімі, әрбір әрекеті экономиканы 

дамы туға және халық игілігіне 

бағытталуға тиіс.

> [ 1 ]

Осыған байланысты заң жобасын 

әзірлеу кезінде Азия, Еуропа және 

Американың 30-ға жуық елдерінің 

тәжірибесі зерттелді. Заң жоба-

сын әзірлеудің �зектілігі қоғамдық 

бақылау жүйесін қалыптастыру 

үшін құқықтық  жағ дайлар жа-

сау қажеттілігімен байла нысты. 

Құрылымдалған заң қоғам ды елдің 

саяси және әлеуметтік-эконо-

микалық жаңару процестеріне 

тартуды жеңілдетеді, мемлекеттік 

органдар мен квазимемлекеттік 

сектордың азаматтық қатысуы үшін 

барынша ашықтығын қамтамасыз 

етеді, сонымен қатар мемлекет 

пен қоғам арасындағы �зара сенім 

деңгейін арттырады деп күтілуде.
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НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

  ЗЕЙНЕТАҚЫ    

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 
ТАБЫС =СТІ

Биыл 1 қаңтарда Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры салымшыларының зейнетақы жинағы 12,9 трил-
лион теңгеден асты.  

Осынау салымшылар жинағының негізгі со-

масы міндетті зейнетақы жарналары есебінен 

жинақталды. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарнасы 

бойынша зейнет ақы жинақтарының сомасы 315,3 

млрд теңгеге, ал ерікті зейнетақы жарнасы бойынша 

– 2,2 млрд теңгеге жетті. Былтыр жылдың басынан 

бері салымшылардың шотына жалпы сомасы 1,1 

трлн теңге зейнетақы жарналары аударылған, бұл 

алдыңғы жылғы к�рсеткіштен 94,8 млрд теңгеге не-

месе 10% артық. 

Қордың ақпараты бойынша, зейнетақы жинақ-

тары бір жылда 2,1 трлн теңгеге немесе 20% к�бейді. 

Mткен жылдың 12 айында салымшылардың шотта-

рына 1,2 трлн теңге м�лшерінде таза инвестициялық 

кіріс есептелген. Бұл 2019 жылдың сәйкес кезеңіндегі 

к�рсеткіштен екі есеге жуық артық. Жалпы барлық 

зейнетақы активі БЖЗҚ-ға біріктірілген сәттен 

бастап Ұлттық банк қамтамасыз еткен инвести ция-

лық табыс 4,7 трлн теңгеге жеткен. 2021 жылдың 

1 қаңтарына зейнетақы жинақтарының жал-

пы к�леміндегі таза инвестициялық табыстың 

үлесі 34,5%-ды құрады. Елімізде жинақтаушы 

зейнетақы жүйесі құрылған 1998 жылдан бергі 

кезеңді алатын болсақ, таза инвестициялық табыс 

5,5 триллион теңгеден асыпты. «Осы уақыт ішінде 

инвестициялық кірістілік �су қорытындысымен 

602,90%-ды құрады. Ал инфляция 496,65% болды. 

Осылайша 2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бой-

ынша зейнетақы активтерінің нақты табыстылығы 

106,25%-ды құрап отыр», делінген хабарламада.

Айта кетейік, БЖЗҚ-дағы жеке зейнетақы шот-

та ры ның саны биыл 1 қаңтарда 11,6 миллионға 

жетті. Шоттардың басым б�лігі міндетті зейнетақы 

жарнасы бойынша ашылған, олардың саны – 10 

981 218 (�сім – 11%). Одан кейін міндетті кәсіптік 

зейнетақы жарнасы есебінен қалыптастырыл ған 

шоттар – 528 283 (�сім – 4%). БЖЗҚ-дағы ерікті 

зей нетақы жарналары бойынша ашылған шоттар-

дың саны қазір 57 645 бірлік (�сім – 6%).

 АХҚО

ҚАДАҒАЛАУ САЛАСЫНДАҒЫ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

АХҚО қаржылық қызметтер к�рсетуді реттеу 
ж�  нін дегі комитеті мен Ирландияның Орталық банкі 
(CBI) Балама инвестициялар қорлары басқару шы-
ларын (AIFM) қада ғалау саласындағы ынтымақ-
тастық туралы мемо рандумға қол қойды.

AIFM ЕС директивасына сәйкес бұл мемо-

рандум маркетинг және хедж-қорлар, тікелей 

инвестициялар мен жылжымайтын мүлік қорлары 

сияқты балама инвестициялық қорларды басқару 

бойынша АХҚО қорларының басқарушыларына, 

Ирландиядағы кәсіби инвесторларға, сондай-

ақ АХҚО-да балама инвестициялық қорларды 

басқаруға немесе ілгерілету мақсатында Ирландия 

үшін негіздемелік шарттарды белгілейді.

Jлемдік қаржы нарықтарының жаһандануы, 

трансшекаралық операциялар мен балама инве-

стициялар қорларын басқарушылар белсенділігінің 

ұлғаюына байланысты AFSA мен CBI арасындағы 

ынтымақтастық балама инвестициялар қорларын 

басқарушыларды, трансшекаралық негізде жұмыс 

істейтін олардың делегаттары мен депозитарийлерін 

қадағалауда �зара к�мекті қамтамасыз етеді. Та-

раптар �зара түсіністік туралы меморандумға 

қол қоя отырып, бір-бірімен �здерінің тиісті 

реттеушілік мандаттарын орындау мүддесіне 

сәйкес, әсіресе, инвесторларды қорғау, нарық 

пен қаржылық тұтастықты нығайту, сенім мен 

қаржылық тұрақтылықты сақтау салаларында 

ынтымақтасуға дайын екендіктерін білдірді.

 

 ЖАСЫЛ ЭНЕРГЕТИКА 

ЖАҢА ЖОБАЛАР 
ҚОЛҒА АЛЫНАДЫ 

Қазақстанның даму банкі жаңартылатын энергия 
к�здері саласындағы жаңа жобаларды қаржылан-
дырады. 

Бұл туралы Орталық коммуникациялар қыз-

метінде �ткен онлайн брифинг барысында банк 

т�рағасының орынбасары Думан Jубәкіров мәлім 

етті. 

Қазақстанның даму банкі қазірдің �зінде ба-

ламалы энергия к�здері саласындағы жобаларды 

кезең-кезеңмен жүзеге асыруда. «Биыл Алматы 

облысында Каскад су электр станциясының, 

сондай-ақ Қарағанды �ңірінде, Шығыс Қазақстан 

және Алматы облыстарының шекарасында ор-

наласатын күн электр станциясының жобаларын 

іске асыру жоспарланып отыр. Сонымен қатар жел 

электр станциясының құрылысы қолға алынады. 

Аталған жобалардың �ндірістік қуаты 200 МВт-қа 

жоспарланған», – деді Думан Jубәкіров. 

Ол бұл мақұлдауды және қаржыландыруды жо-

спарлап отырған жобалар екенін айтты. Жобалардың 

жалпы сомасы шамамен 80 миллиард теңгеге жетеді. 

Қаржы қандай валютада берілетіндігі туралы 

сұраққа орай Думан Jубәкіров Қазақстанның даму 

банкі инфрақұрылымдық жобаларды тек теңгемен 

қарастыратындығын атап �тті.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 САРАПТАМА 

Жалақының ең жұтаңы бізде екен
Газетіміздің �ткен, 21 қаңтардағы 
№3 (697) санында «dлемдік ақпарат» 
айдары аясында жарияланған шағын 
жаңалықтардың бірінде Қазақстандағы 
ең т�менгі еңбекақы әлемдегі 
соңғылардың бірі екені туралы жазған 
едік. Сонда шегерімдер қызметіне 
талдау жасайтын халықаралық  
рейтингтік Picodi компаниясының 
сарапшылары әлемнің  56 еліндегі ең 
т�менгі еңбекақы қалай �згергенін 
зерттеуден �ткізгенін және оны 
базалық азық-түлік қоржынымен са-
лыстыру арқылы жүзеге асырғанын 
әңгімелеген едік. Бүгінгі шолуы-
мызда сол сараптамаға кеңірек 
тоқталмақпыз. 

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ

COVID-19 ІНДЕТІ ЖАЛАҚЫ

MСІМІН ҚҰРЫҚТАҒАН

 

Зерттеуге ең т�менгі жалақыны 

үкіметтері бекіткен 56 ел қатысқан. 

Кейбір елдерде ең т�менгі еңбекақы 

салық ұстауға (Филиппин, Гон-

конг) жатпайды екен. Алайда, елде-

р дің басым к�пшілігінде «таза» 

және «лас» жалақылар арасындағы 

айыр машылық екіден бастап, онда-

ған пайыздарға дейін құбылатын 

2-инфографика

1-инфографика

к�рінеді. Сондықтан да зерттеулерде 

нетто сомасы қарастырылған, яғни 

жұмыскерлердің нақты қолына тиетін 

ақшалары ескерілген (1-инфографика).

Зерттеуден �ткізілген елдердің 

үштен бірінде 2021 жылдың қаңта-

рынан бастап ең т�менгі жалақыны 

к�теруге шешім қабылдай алмаған. 

Олардың ішінде Армения, Jзер-

байжан, Эстония мен АҚШ бар, мұнда 

тіпті 2009 жылдан бері федералдық 

м�лшерлеме �згермеген. 

Ең т�менгі жалақының мейлін-

ше үлкен �сімі Украинада тіркелген 

(�ткен жылмен салыстырғанда 27%). 

Jйтсе де, бұл елдегі жалақыны дол-

лармен есептегенде ең т�мендердің 

бірі күйінде қалып отыр (171%). 

Қазақстан екінші жыл қатарынан 

осы рейтингтегі соңғы орындар-

дың бірінде қалып келеді. Іс жүзін-

де ең т�менгі еңбекке ақы т�леу 

�згерген жоқ және сол күйі 42 500 

– жеміс-жидектер (6 кг) – 3620 теңге; 

– к�к�ністер (8 кг) – 2250 теңге. 

Мұндай азық-түлік қоржы ны-

ның құны 2021 жылдың басында 

25 280 теңгені құрады, бұл бір жыл 

бұрынғыдан 13,87%-ға к�п (2-инфо-
графика).

Осылайша жинақталған азық-

түліктік қоржын салықтарды т�леп 

болғаннан кейінгі ең т�менгі еңбек-

ақының 67,6%-ын құрайды екен. Был-

тыр мұндай ара-қатынас 58,7%-ға тең 

болыпты. Бұдан шыға тын қорытынды: 

Қазақстан азамат тарының ең т�менгі 

жалақы сының жағдайы нашарлай 

түскен. 

ЕҢ ТMМЕНГІ ЖАЛАҚЫҒА 

ҚАЙДА MМІР СҮРУГЕ БОЛАДЫ?

Шындығында, әр отбасының �з 

тағамдық әдеттері бар. Дегенмен, 

зерттеумен айналысқандар нақ сондай 

азық-түліктердің әр түрлі елдердегі 

құнын салыстырған, сосын ресми ең 

т�менгі табыстардың қанша пайы-

зы негізгі азық-түліктік қоржынды 

жабуға кететінін тексерген (3-инфо-
графика).

Былтырғы жылғыдай, азық-түлік 

бағаларының ең т�менгі еңбекақыға 

ең тиімді қарым-қатынасы Ұлыбри-

танияда, Ирландияда және Австра-

лияда тіркелген. Бұл елдерде азық-

түлік қоржыны жергілікті ең т�менгі 

еңбекақының  7%-дан 7,6%-ын ғана 

құрайды екен. 

Осы рейтингте Қазақстан 67,6% 

к�рсеткішімен 56 елдің арасында 54-

ші орынға жайғасыпты. Бұл ретте Фи-

липпин (53-орын) мен Арменияның 

(52-орын) жағдайлары сәл жақсырақ 

екен. 

Ал,  Mзбекстан мен Нигерия 

сияқты елдердегі ресми ең т�менгі 

Е ң б е к а қ ы л а р ы н  к ә с і п о д а қ т а р 

белгілейтін және жалпыұлттық ең 

т�менгі жалақылары жоқ елдер есеп-

ке алынбаған. Үкіметтері жекелеген 

әкімшілік бірліктер үшін дифферен-

циалды ең т�менгі еңбекақы бекіткен 

елдерде (Вьетнам, Канада, Таиланд, 

Филиппин) орташа арифметикалық 

м�лшер есепке алынып, қолданыл-

ған. Салық т�ленгеннен кейінгі сома 

жергілікті салықтық �лшемдер негі-

зінде есептеп шығарылған. 

Зерттеуде қолданылған азық-түлік 

жиынтығы – тек қана статистикалық 

мақсатта құрылған – шартты �л-

шемдер болып табылады. Сондай-

ақ к�рсетілген к�лемдер де кейбір 

денсаулық сақтау министрліктерінің 

тағамдық �німдерді ішіп-жеудің 

ең т�менгі нормаларына қатысты 

ұсыныстары негізінде есепке алынған. 

Бұл зерттеулерде қолданылған азық-

3-инфографика

НЕГІЗГІ АЗЫҚ-ТҮЛІККЕ ШЫҒЫНДАР 
Әлемнің әралуан елдеріндегі ең төменгі 
жалақылар қарым-қатынасындағы

жалақы тіпті ең жұпыны азық-түлік 

жиынтығын сатып алуға да жарамай-

тын к�рінеді. 

ЗЕРТТЕУ 

JДІСТЕМЕСІ

Бұл зерттеуде 2021 жылғы қаңтарда 

�зекті ең т�менгі еңбекақы м�лшер-

лемесі   2020 жылғы қаңтардағы 

м � л ш е р л е м е л е р м е н  с а л ы с т ы -

рылған. Мәліметтер үкіметтердің 

немесе тиісті  министрліктердің 

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

түліктердің бағалары  бүкіл әлемдегі 

мыңдаған пайдаланушылар бас 

қосатын  www.numbeo.com сайтынан 

алынған. 

Валюта құндарының айырма шы-

лықтары Google Finance-тың 2020 

жылдың т�ртінші тоқсанындағы орта-

ша бағамымен есепке алынған. 

*Ескерту: 
Инфографикалар аса к�лемді 

болуы себепті оларды газетіміздің 
интернет сайтынан к�ре аласыздар.

теңгені құрайды, ал сақтандыру 

жарналарының артуы салдарынан 

«таза» еңбекақы былтырғы жылдан 

т�мендеп, енді 37 400 (2020 жылмен 

салыстырғанда -1,1%) теңге құрапты. 

Салыстырар болсақ, Германияда ең 

т�менгі жалақы 1,5%-ға, Ресейде – 

5,5%-ға, Польшада – 9,8%-ға, ал Бе-

ларусьте – 6,7%-ға �скен. 

АЗЫҚ-ТҮЛІК 

ҚЫМБАТТАП КЕТТІ 

Зерттеулер шартты азық-түлік 

қоржынын құраған және азық-түліктің 

бағаларын ең т�менгі жалақымен 

салыстырған. Қоржын мынадай азық-

түліктен құралған: нан, сүт, жұмыртқа, 

күріш, ірімшік, ет, жеміс-жидектер 

мен к�к�ністер. Бұл тізім соншалықты 

тапшы болғанымен, ондағы аталған 

азық-түлік түрлері (к�рсетілген сан-

дарында) орташа статистикалық 

ересек адамның қоректік заттарға 

деген ең т�менгі қажеттіліктерін 

қанағаттандыра алады: 

– сүт (10 литр) – 3200 теңге; 

– нан (10 б�лке нан) – 1360 теңге; 

– күріш (1,5 кг) – 510 теңге; 

– жұмыртқа (20 дана) – 720 теңге; 

–  ірімшік (1 кг) – 2450 теңге; 

– ет (6 кг) – 11170 теңге; 

Көкөністер (8 кг) Сүт (10 л) 

Жемістер (6 кг)

Ет (6 кг) 

Ірімшік (1 кг)

2021 жылға Қазақстандағы  
ең төменгі нақты жалақы

Бір жылдағы айырмашылық жергілікті валюталардағы «таза» еңбекақыда есепке алынды. 
«Таза» еңбекақылар сомасы 2020 ж. IV тоқс-на АҚШ долл-на шаққандағы айырбас құнымен шығарылды.

2021 жылдың қаңтарындағы жағдай бойынша 
орташа бағалар мен ең төменгі жалақылар

Ең төменгі жалақымен 
салыстырғандағы негізгі азық-түлік 
тағамдарына шығындар

2020 ж.-мен 
салыстырғанда 

13,9% өсім

Шартты азық-түлік қоржыны:бір ересек адамның бір айдағы 
қоректік заттарға қажеттілігін ғана қанағаттандырады

Жұмыртқа (20 дана)

Күріш (1,5 кг) 

Нан (10 бөлке)

2021 ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАНДА 
ЕҢ ТӨМЕНГІ ЖАЛАҚЫҒА 
ҚАНШАЛЫҚТЫ ӨМІР СҮРЕ АЛАМЫЗ?

ӘЛЕМ БОЙЫНША ЕҢ ТӨМЕНГІ ЖАЛАҚЫЛАР

2021 ЖЫЛҒЫ 
АЗЫҚ-ТҮЛІК 

ҚОРЖЫНЫНЫҢ 
ҚҰНЫ

АҚШ

Жаңа Зеландия 

Ұлыбритания 

АҚШ

Ұлыбритания 

Өзбекстан 

Ресей 

ОАР

Солтүстік Македония

Солтүстік Македония

Оңтүстік Корея

Оңтүстік Корея

Грекия

Грекия

Әзербайжан 

Пәкістан 

Пәкістан 

Қазақстан

Қазақстан

Жаңа Зеландия 

Түркия 

2020 жылға 
қарағанда өсуі

2021 жылдың басындағы ең төменгі жалақы
(салық төленгеннен кейін доллармен есептегенде)

Түркия 

ОАР

Өзбекстан

Әзербайжан 

Ресей
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БИЗНЕС&ӨНЕРКӘСІП

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

 САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА

ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ АРТТЫ

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ �ткен жылы қаржылық 
тұ рақ тылықты арттырды.

Бұл туралы «Самұрық-Қазына» АҚ басшысы Ах-

метжан Есімов т�рағалығымен �ткен компанияның 

2020 жылғы жұмысының алдын ала қорытындылары 

тыңдалған жиында айтылды. Мұнай бағасының 

күрт құлдырауына және OPEC+ келісімінің әсеріне 

қарамастан, компанияның �ндірістік ұжымдары 

штаттық режимде жұмыс істеді, бұл тұрақты 

әлеуметтік жағдайды қамтамасыз етуге мүмкіндік 

берді.

Ұлттық компания қаржылық тұрақтылығын 

сақтап қалды, операциялық және күрделі шығыс-

тарды едәуір қысқартып, борыштық жүктемені 472 

млн АҚШ долларына т�мендетті, сондай-ақ еуро-

облигацияларды 907 млн АҚШ долларына қайта 

қаржыландыруды жүзеге асырды, деп хабарлайды 

«Самұрық-Қазына» қорының баспас�з қызметі.

Экономикалық дағдарысқа қарамастан, ком-

пания қызметі белсенді түрде жалғасты. Мәселен, 

желтоқсан айында Шығыс Mріктау кен орнында екі 

ұңғыма тәжірибелік пайдалануға берілді. Маңғыстау 

облысындағы Шығыс Бектұрлы барлау б�лігінде 

және Атырау облысындағы С.Нұржанов кен орнында 

бұрқақты мұнай ағыны алынды. Атырау облысында 

газ-химия кешенінің құрылысында айтарлықтай 

жетістіктерге қол жеткізілді.

Биыл компания �зінің күш-жігерін геологиялық 

барлауға инвестициялар тарту, ірі жобаларды іске 

асыру және тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізуге 

жұмылдырмақ.

  ЭКОЛОГИЯ   

АКВАМdДЕНИЕТТІ ДАМЫТУ
ОРТАЛЫҒЫ ҚҰРЫЛМАҚ 

Қарағандыда балық шаруашылығын дамытудың 
2030 жылға дейінгі кезеңге арналған мемлекеттік бағ-
дар ламасы аясында аквамәдениетті дамыту орта лығы 
құрылады.

Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрі Мағзұм Мырзағалиев Қарағанды облысына 

жұмыс сапары барысында «Қарағанды-Осетр» балық 

шаруашылығының жұмысымен танысты.

2013 жылы құрылған кәсіпорын жабық тізбекті 

сумен қамту технологиясының негізінде жұмыс 

істейді. Jзірге 15 қызметкері бар шаруашылықтың 

қуаты жылына 45 тонна тауарлы балық пен 4 тонна 

уылдырық �ндіруге жеткілікті. Mткен жылы 15 тонна 

тауарлы балық сатылған.

Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі  елімізде балық шаруашылығын 

дамытудың 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған 

мемлекеттік бағдарламасын әзірледі. Соның негізінде 

Қарағанды облысында  саланы дамытудың �ңірлік 

бағдарламасы қабылданды. Mңірлік бағдарлама 

аясында «Қарағанды-Осетр»  кәсіпорны балық 

шаруашылығы саласында екі жобаны жүзеге асырмақ. 

Оның бірі – байытылған құрамажем �ндірісі зауытын 

салу, екіншісі – Қарас�р к�лінде аквамәдениетті 

дамыту орталығын құру. Жоспар бойынша ол 

инкубациялық цехы, тауарлы форель шаруашылығы, 

карп және сига тұқымдас тауарлы балық �сіретін 

орталық пен балық �ңдеу цехы және жоғары оқу 

орындарымен бірге салаға маман даярлайтын мектебі 

бар толық тізбекті балық шаруашылығы кешені 

болмақ. «Біз жылына 1500 тонна тауарлы балық 

�ндіруді мақсат етіп отырмыз. Жобаға 1,52 милли-

ард теңге инвестиция тарту жоспарланған, 100 жаңа 

жұмыс орны құрылады», – дейді кәсіпорын басшысы 

Дмитрий Абильдин.

Жалпы еліміздің балық шаруашылығы саласы-

ның �ндірістік әлеуеті – жылына 600 мың тонна 

балық. Саланы дамыту бағдарламасына сәйкес, 

аталған межелі к�рсеткіштің 45%-ына 2030 жылы, 

қалған 55%-ына 2040 жылы қол жеткізіледі. 2030 

жылға қарай 270 мың тонна тауарлы балық �сіру жо-

спарлануда. Барлығы 545 жаңа балық шаруашылығы 

құрылады, �ндіріске кіріскен 323 шаруашылық толық 

жобалық қуатында жұмыс істейтін болады.

  ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ   

ТЕМІР-БЕТОН БҰЙЫМДАРЫН
ШЫҒАРАДЫ 

Түркістан облысының Келес ауданында 1 миллиард 
теңгенің үш жобасы іске қосылады.

Индустриялды-инновациялық даму мемлекеттік 

бағдарламасы аясында кәсіпкерлікті қолдау бағы-

тында жалпы құны 1 миллиард теңгені құрайтын үш  

жобаны 2020-2021 жылдары іске қосу жоспарланған. 

Бүгінде ауқымды екі жоба іске асырылды, деп хабар-

лайды облыс әкімдігінің баспас�з қызметі.

Аталған екі жобаның іске асырылуының нәти-

жесінде 100 адам жұмыс орнымен қамтылған. 

Қазіргі уақытта үшінші жоба қолға алынып, Біртілек 

ауылдық округі аумағында жалпы құны 227,4 млн 

теңгені құрайтын темір-бетон бұйымдары зауытының 

құрылысы жүргізілуде. Зауыт іске қосылғанда тағы 30 

адамды тұрақты жұмыспен қамту к�зделген. 

Келес �ңірінде аудан бюджетінің толығуына 

қомақты үлес қосатын шағын кәсіпкерлік те қар-

қынды дамып келеді. «Былтыр жұмыс істеп тұрған 

8 мыңнан астам шағын кәсіпкерлік субъектілерде 11 

мыңнан астам адам жұмыс істеп, 21 млрд теңгенің 

�німі �ндірілді. Жалпы 250 млн теңгеге жуық бюд-

жетке тиісті салық түсімдері түсті. Кәсіпкерлік 

нысандардың 97%-дан астамы тұрақты жұмыс істеп 

тұр», делінген хабарламада.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

Таңдаулы техника

Тәжірибе к�рсетіп отырғандай, 
отандық техникаға деген сұраныс 
жыл сайын артып келеді. Бүгінгі 
заманауи агромашиналар түр 
сипатымен, сапалылығымен, 
қуаттылығымен ғана емес, сондай-
ақ азшығындылығымен және 
қолжетімділігімен ерекшеленеді. 
Сондықтан елімізде сатылып 
алынып жүрген жаңа комбайн, 
тракторлардың т�ртеуінің үшеуі 
�з �ндірісімізден құрастырылып 
шыққан.

БОТАГMЗ JБДІРЕЙҚЫЗЫ

Mткен жылы еліміздегі нарық 

к�шбасшысы – қазақстандық «Ки-

ровец» тракторларына 15 мил-

лиард теңгеден астам шарттар 

жасалды (318 бірлік). С�йтіп, ал-

дыңғы жылмен салыстырғанда 

Қазақстан бойынша сатылым 

39%-ға артты. Ауыртпалықты ке-

зең ге қарамастан, �ндіріс к�лемі 

ойдағыдай орындалып, Қостанай 

трактор зауыты нарықтағы әлеуе-

тін нығайтты. Кәсіпорында жаңа 

к�ңілінен шығып, сұранысын 

арттырған «ESSIL» комбайнының 

алдыңғы модельдерінен басқа, 

2020 жылы «ESSIL» КЗС-790 ро-

торлы комбайны шығарылды, 

о л  Қ а р а ғ а н д ы  о б л ы с ы н д а 

сынақтан �тіп, жақсы нәтиже 

к�р сетті. Фермерлердің роторлы 

ком байндарға қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін осы мо-

дельдің сериялық �ндірісі биылға 

жоспарланды. Пернелік ком-

байндардан роторлы ком байн-

дарға ауысудың негізгі айыр-

машылығы �німділіктің артуы 

және астық шығынын азайту 

болып табылады. Бұл комбайн-

да, ең алдымен қозғалтқыш-

тың қуаты мен астықты тазарту 

алаңы ұлғайтылып, астық ба-

стыру барабан және ротормен 

қатар жүргізіледі. Сондай-ақ 

биыл 75, 180 және 220 ат күші-

мен жаңа модификациялар жа-

салып, «LOVOL» маркалы трак-

торлары �ндірісінің желісі ке-

ңеймек. Mткен жылы жоғары 

қуатты тракторлардың жаңа 

модельдерінің сертификаттық 

сынақтары жүргізілді, «LOVOL» 

1804 және «LOVOL» 2204 трактор-

лары оң нәтиже алды.  Сонымен 

қатар «LOVOL» тракторларына 

арналған аспалы және тіркеме 

жабдықтарды �ндіріске енгізу 

жоспарлануда.  Mнім қатарында 

австриялық «PÖTTINGER» ком-

паниясының тұқым себу кешен-

дерінің, мал шаруашылығы сала-

сына арналған тіркемелердің, 

астық жинайтын және жемш�п 

жинайтын комбайндардың бела-

рус сиялық серіктес «Гомсель-

маш» ААҚ-пен бірге пайда болуы 

маңызды сәт болады.  

Бүгінгі  күні  АгромашХол-

динг KZ зауытының �німдерін 

Қазақ станның 9 аймағында тиімді 

шарттармен сатып алуға бола-

ды. Дилерлік желіні кеңейту – 

ағымдағы жылғы басым қызмет 

бағыттардың бірі.  Кәсіпорын 

�зінің �кілдігін Қарағанды және 

Ақт�бе облыстарында, Шымкент, 

Павлодар және Орал қалаларында 

құру мүмкіндігін қарастыруда. Бұл 

компанияның ауыл шаруашылығы 

еңбеккерлеріне жақындай түсе-

тіндігін, сала қажеттіліктері бой-

ынша тығыз байланыста жұмыс 

істеуге ұмтылысын білдіреді.

сын шығаратын АгромашХол-

динг KZ зауытында 2020 жылдың 

қорытындысы бойынша �ндіріс 

1,7 есеге артты. Егер 2019 жылы 

кәсіпорын құны 16,6 миллиард 

теңгені құрайтын 429 трактор мен 

комбайн шығарған болса, �ткен 

жылы бұл к�рсеткіш 23,9 миллиард 

теңгенің 730 бірлігіне дейін �сті.

Пандемияға байланысты орна-

тылған ерекше режим �ндіріс ке 

қатты әсер етпеді. 2020 жылы Агро-

машХолдинг KZ жұмысының ба-

сым б�лігі қиын жағдайларда �тті. 

Індет �ршіп тұрған кезде сақтық 

шараларын қатаң ұстану егін егу 

және оны жинау науқанының 

орнықты �туіне к�мектесті. Кли-

енттердің сенімінен шығып, 

жабдықты уақытында жеткізу 

үшін маусым кезінде зауыттың 

тәулік бойы жұмыс істеуіне тура 

келді, ұжым ұйымдаса, жұмыла 

еңбектенді. Кәсіпорында «LOVOL» 

трактор ларының �ндірісі едәуір 

артты. Қазірде тұтынушылар бұл 

трактордың қуатты, қол жетімді, 

әмбебап, сондай-ақ ауылшар-

уашылық, коммуналдық жұ мыс-

тарға, мал фермалары мен жүк 

тасымалдауға жарамды к�лік еке-

ніне к�з жеткізуде. 2019 жылы хол-

динг мамандары тракторлардың 

106 бірлігін, ал 2020 жылы 364 

бірлігін шығарған.

Компания бүгінде ауқымды 

оқшаулау орталығын салуға бел-

сене кірісті. Онда 27 мың шар-

шы метр аумақта жоғары �німді 

станоктар мен технологиялық 

автоматтандырылған желілері бар 

компоненттер базасын шығаруға 

арналған әмбебап цехтар, оқу 

орталығы мен жатақхана орна-

ласады. Құрылыс жүріп жатқан 

жерде бір уақытта адамдардың 

саны мен қозғалысына біршама 

шектеулер болғандықтан, бұл іс 

барысына кері әсерін тигізбей 

қоймады. Сонда да белгілен ген 

мерзімге қол жетті. Осылайша 

ком пания жаңа жылды дайын цех-

пен, тәжірибелі командамен, жаңа 

жоспарлармен және стратегиямен 

бастады. Оқшаулау орталығының 

іске қосылуы мыңдаған жұмыс 

 ҘАЗАҘСТАНДА ЖАСАЛҒАН 

орындарын құруға мүмкіндік 

беріп отыр. Жобаны іске асы-

ру үшін Ресейден, Украинадан, 

Белоруссиядан жоғары білікті 

инженерлік кадрлар командасы 

қондырғылар жасау, іске қосу және 

мамандарды даярлау жұмыстарын 

жүргізуге шақырылды. Сондай-ақ 

АгромашХолдинг KZ комбайн-

дарды, тракторларды және басқа 

да ауылшаруашылық техника-

ларын оқшаулауға, жеңіл және 

жүк к�ліктеріне қажетті компо-

ненттер �ндірісіне жеңілдетілген 

шарттарда шағын және орта 

бизнесті тартуды жоспарлап отыр. 

Олар үшін жаңа жұмыс орын-

дарын құра отырып, жабдықтар 

мен озық технологияларды иге-

ру, инвестициялау мақсатында 

қолда бар бос �ндірістік алаңдар 

жеңілдікті шарттармен жалға 

берілетін болады. Қазірдің �зінде 

шығары лып жатқан �німдерден 

басқа, метбұйымдар мен күпшек-

тер, қарсы салмақ, су және май 

сорғылары, піспек сұққысы, 

қалақты аспап, домаламайтын 

катоктар, жоғары қысымды түтік-

тер, гидравликалық цилиндрлер, 

электр байламдары, отырғыштар, 

пластикалық б�лшектер, сон-

дай-ақ автомобильдің ішкі және 

сыртқы элементтері шығарылады.

Қазақстандық ауылшар уа-

шылық тауар �ндірушілерінің 

жоба сәтті басталып, пластик 

бұйымдарының �ндірісін дамыту 

қолға алынды. «Кировец» трак-

торлары �ндірісі 2019 жылдың 

қазанында Қостанай трактор за-

уыты (Негізгі  құрылтайшысы 

АгромашХолдинг KZ) базасын-

да ашылған болатын. Жобалық 

қуаты жылына 700 тракторды 

құрайтын жоба Қазақстан мен 

Ресейдің �неркәсіптік коопера-

ция бағдарламасы аясында жүзеге 

асырылды. Техника �ндірісі Қоста-

най қаласының индустриалдық 

аймағында «Петербург трактор 

зауыты» АҚ-пен ынтымақтастықта 

басталды. Кәсіпорынның ел үшін 

жоғары экономикалық және 

әлеуметтік маңызы бар. Біре гей 

�ндіріс технологиялық құзырет-

тілік трансферті, терең оқшаулануы 

және жоғары қосыл ған құны бар 

барлық заманауи халықаралық 

нормалар мен стандарттарға жауап 

береді. Енді шығарылатын техни-

ка қатары кеңейіп, К-5 сериялы 

қуатты трактор �ндірісі енгізіледі. 

Сондай-ақ ағымдағы жылы К-7 

сериялы тракторлар шығарумен 

қатар, K-735 премиум, K-740 пре-

миум, K-742 премиум модификаци-

ялары да енгізіледі. Олар номинал-

ды қуаттылығы жоғары Mercedes 

маркалы қозғалтқыштармен жаб-

дықталатын болады.

Компания сапалы �німдер-

ді ұсынып қана қоймай, олар-

дың қолжетімділігіне баса мән 

береді. Бұл ретте Mнеркәсіптік 

даму қорымен және «ҚазАгро-

Қаржымен» бірлесе тұтынушы-

ларға қолайлы жағдай қарасты-

рылған. Оның ішінде тракторлар 

жеңілдетілген қызметтердің кең 

спектрімен ұсынылады. Дағдарыс-

қа қарсы жоспардың лизингтік 

бағдарламасының арқа сында сату-

дың 70%-ы осы шарттарға бай-

ланысты қамта масыз етілді. Олар 

бойынша жыл дық 6% м�лшерлеме 

бекітіледі және алғашқы жар-

на алынбайды. Сұраныс жоғары 

болғандықтан оны биыл ұзарту 

жоспарланып отыр. 

Бүгінде Қазақстандағы ең ірі 

ауыл шаруашылығы техника-
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ШОЛУШЫ БАҒАНЫ

Туған ай тураған етпен бірдей, күні кеше  басқан 
жері сықырлап,  күнтізбенің жаңа парағын  «үсті-
басы ақ қырау, түсі суық, демалысы үскірік аяз бен 
қар кәрі құда» – қыспен бірге келіп ашқан ақ киімді, 
денелі, ақ сақалды қаңтар да енді міне, түгесілуге таяу. 
Дәстүр бойынша к�теріңкі к�ңілмен есеп беретін 
шаруашылық мекемелері, кәсіпорындар биыл үнсіз. 
Оларды былай қойғанда, әлемдік биржалар мен 
талдама орталықтар, индекстер де жыл басынан 
бері жұмған  аузын ашпай отыр. Іскер топтар әзірге 
Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы 
былтырғы желтоқсанда жасаған жорамал-болжамға 
сүйенуде. Оған сәйкес үстіміздегі жылы әлемдік эконо-
мика �сімі  4,2 пайызды құрайды.

Баянсыз бағдарламалардың тайғанақ тармақтарын 
таяныш қылмай, нақты цифрларға үңілгенді ж�н 
к�ретін экономист қауым ел дамуының биылғы жо-
ба-жоспарларын к�птен күткен еді. Сондықтан  да 
осы аптаның басында Мемлекет басшысы  �ткізген 
үкіметтің кеңейтілген отырысы мамандар назарынан 
тыс қалмады. «Бюджеттің триллиондаған қаржысын 
импортқа жұмсауға қақымыз жоқ. Сондықтан бюд-
жеттің әкімшілері тікелей жауап беретін болады. Бұл 
орайда бізге «семіз» цифрлар қажет емес. Маңыздысы 
– дұрыс есептеу. Қазақстанда тіркелген заңды тұлғаның 
кез келген �німі жиі есепке алынатыны туралы ақпарат 
бар. Ол �зінің тауарын жеткізе ме, әлде импорттан 
әкеле ме, оны бақылап отырған ешкім жоқ. Инду-
стрия және инфрақұрылымдық даму министрлігіне  
берілген цифрларды бекітілген әдістемеге сәйкес 
қайта тексеруді тапсырамын», деген Президент с�зі 
жылы қабыл алынғанын осылайша түсіндіруге болар. 
Дерек пен дәйек алшақтамауы керек десек те, осын-
дай олқылықтар орын алып отыр. Мәселен, халықты 
жұмыспен қамту мәселесі бойынша да берілген есеп 
пен жасалған жұмыстардың арасында айтарлықтай 
айырмашылықтар бар. Жұмыспен қамтудың жол кар-
тасын жүзеге асыруға 1 триллион теңге б�лінген. Бұл 
қаржының 98,2 пайызы игерілген. Бағдарлама халықты 
жұмыспен қамтуда және іскерлік белсенділікті қолдауда 
маңызды р�л атқарғанымен, бірақ құжаттағы ондаған, 
жүздеген мың жұмыс орындарының ашылғаны тура-
лы мәліметті тексеру кезінде айырмашылық бар екені 
анықталған. Азаматтарды қағаз жүзінде ғана жұмысқа 
орналастыру белең алып отыр. Бірыңғай ақпараттық 
жүйеге бір адам туралы мәлімет қайта-қайта енгізілген. 
Дәл осындай 15 мың жағдай тіркелген. Жұмысқа 
орналасты деген адамдардың үштен бірі зейнетақы 
қорына қаржы аудармаған. Мұндай жағдай, әсіресе, 
Түркістан, Қызылорда және Жамбыл облыстарында  
орын алған. Жалпы, еңбекпен қамтылғандардың 40 
пайызға жуығы «к�леңкеде» қалып қойған. Жұмыспен 
қамтудың жол картасына б�лінген 1 триллионнан 
небәрі 5,5 миллиард теңге салық т�ленген. Бұл – 
жарты-ақ пайыз деген с�з. Сондықтан да мемлекеттік 
кіріске жауапты органдар мәселені қатаң бақылауға 
алмақ. «Салықтық-бюджеттік саясатты жетілдіру 
ж�нінде ұсыныстар әзірлеу керек», деп атап �тті Пре-
зидент. Былтыр салық және кеден саласынан түскен 
қаржының кіріс к�лемі 47 пайызға қысқарған. Jйтсе 
де, алдыңғы жылы бұл к�рсеткіш 65 пайызға жеткен. 
Кедендік т�лемдердің жинақтық деңгейі т�мен екені 
байқалуда. Тек Қытаймен арадағы шекарада 50 мыңға 
жуық жалған декларация толтырылғаны туралы де-
рек анықталған. Қытаймен арадағы ашық статистика 
бойынша айырмашылық 5 миллиард доллардан астам 
қаржыны құрайды. Сондықтан да Мемлекет басшысы 
жалған кәсіпорындар мен әдейі салық т�лемейтіндерге 
қарсы жұмысты жүйелі түрде күшейтуді талап етті. Рес-
ми бағалаулар бойынша ішкі жалпы �німнің т�рттен 
біріне, ал Дүниежүзілік банктің деректері бойынша 
40 пайызға жуығы «к�леңкелі» аймақта. «К�леңкелі» 
экономикаға қарсы күрес ж�ніндегі шараларды жүзеге 
асыру үшін Экономикалық қылмыстармен күрес 
агенттігі құрылатын болды.

Толғағы жеткен түйткілдердің бірі – азық-түлік 
қауіп сіздігін қамтамасыз ету.  Оның түйінін тарқату 
жоғары �німді ауыл шаруашылығы мен бәсекеге 
қабілетті қайта �ңдеу салаларын жолға қоймай мүмкін 
емес. Ресурстарды тиімді пайдалану да күн тәртібінде 
тұр. Мәселен, жайылымдардың 99 пайызы шаруа 
қожалықтарының иелігінде. Алайда оның 36 пайы-
зында ғана мал жайылады. Қалған 46 миллион гектар 
жайылымдық жер бос жатыр. Сондықтан жылдың 
соңына дейін осындай жайылымдар қайтарып алы-
нып, ауыл тұрғындарының игілігіне берілуге тиіс. Со-
нымен бірге су ресурстарын сақтап, тиімді пайдалану 
қажет. Аграрлық �німдерді шеттен тасу к�лемі �се 
түсуде. Mткен жылдың 11 айында азық-түлік импор-
ты 3,6 млрд долларды құрап, 2019 жылдың жылдық 
к�лемінен 9 пайыз асып түскен. Сонымен бірге, 2017-
2021 жылдарға арналған  агро�неркәсіптік кешенді 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 
шеңберінде жарияланған к�рсеткіштерге қол жеткен 
жоқ. Былтыр  халықтың табысы т�мендеген кезде тамақ 
бағасы керісінше �се берген. Мемлекеттік органдардың 
бағаларды ұстау бойынша қабылдаған шаралары, оның 
ішінде сауда желілерін жеңілдетілген несиелендіру 
және сауда үстемелерін белгілеу оң нәтиже бермеген. 
Jлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының 
бағасы 11 пайызға �скен. Олардың жалпы инфляцияға 
қосқан үлесі 60 пайыздан асқан. Сондықта да үкімет 
нарықтық тетіктерге сүйене отырып, жоғарыда аталған 
мәселелерді шешуге бағытталған шаралар кешенін 
әзірлемек. Ұлттық дистрибьюторлық жүйені іске қосуды 
жеделдету қажет, бұдан бұрын жазғанымыздай, оның 
құрамына 24 к�терме дистрибьютерлік орталықтың 
құрылысы кірмек. Бүгінгі күні жасыл к�к�ністер 
импортының 90 пайызы Mзбекстаннан келеді. Бұл 
елдің Ресеймен сауда-саттықтарының барлығы дерлік 
біздің аумағымыз арқылы �тетіндіктен, «Орталық Азия» 
халықаралық сауда-экономикалық ынтымақтастық 
орталығын құру қолға алынбақ.

Жетпісбай 
БЕКБОЛАТҰЛЫ,

әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ

профессоры

e-mail: 
Zhetpisbay.Bekbolatuly@kaznu.kz 

Жоба-жоспар нақты 
деректерге сүйенуі тиіс

 ЭКОНОМИКАЛЫҘ  ЕРКІНДІК 

Қазақстан әлем елдері 
арасында – 40-шы орында
Қазақстан экономикалық еркіндік 
деңгейі бойынша елдер рейтингінде 
180 мемлекеттің ішінен 40-орында 
тұр. Қазақстанның индексі 69,6-ны 
құрады. Қазақстан экономикасы 
орташа еркін елдерге жатқызылды, 
деп хабарлайды Finprom.kz сайты. 

БЕКЕТ КMКЕНАЙҰЛЫ 

Экономикалық еркіндік дең-

гейі бойынша әлем елдерінің 

рейтингінде Қазақстан былтырғы 

жылы 180 мемлекеттің ішінде 

40-шы орынға ие болды. Рейтинг 

деректеріне сәйкес, мұндай ин-

декске экономикалық еркіндіктің 

қалыпты деңгейі берілген.

ЕАЭО мемлекеттері арасын-

да Арменияда үздік к�рсеткіш 

(70,6 индексі – негізінен еркін 

деңгей); ең т�мен нәтиже – Ре-

сейде (61 индексі), бұл мем-

лекет  экономикалық еркін-

д і к т і ң  қ а л ы п т ы  д е ң г е й і м е н 

әлемде 94-орынға ие болды. 

Экономикалық еркіндік бойынша 

үздік 3 елдің қатарына Сингапур, 

Гонконг және Жаңа Зеландия 

кірді (1-инфографика).

«Мұра қоры» зерттеу орталығы 

азаматтардың экономикалық 

е р к і н д і к  д е ң г е й і  б о й ы н ш а 

елдердің рейтингін жыл сай-

ы н  ж а р и я л а й д ы .  С а р а п ш ы -

лар экономикалық еркіндікті 

азаматтардың қауіпсіздігі мен 

 СЫРТҘЫ ФАКТОР

15-22 қаңтар аралығындағы 
жекелеген дамушы елдердің 
валюталары бойынша шолу*
Сауда-саттықтың қорытындысы 
бойынша 22 қаңтарда теңгенің 
нарықтық бағамы апта ішінде 
0,04%-ға (419,54-тен) әлсіреп, бір 
АҚШ доллары үшін 419,69 теңге 
деңгейінде қалыптасты.

Сыртқы валюта нарығында 

2021 жылғы 15-22 қаңтар ара-

лығындағы кезеңде дамушы ел-

дер валюталарының динамика-

сы әртүрлі бағытта болды. АҚШ 

қаржы министрінің лауазымы-

на әлеуетті үміткер Дж.Йеллен 

бюджет  тапшылығына және 

мемлекеттік борыштың �суіне 

қарамастан, кең к�лемде енгізуді 

жалғастыруға шақырды, сонымен 

қатар бәсекелестіктің басым болуы 

үшін доллар бағамын әлсіретуге 

әрекеттенбейтіні туралы белгі 

берді. АҚШ-та сайланған прези-

дент Д.Байденді ұлықтау рәсімі 

�тті, ол �з с�зінде ұлт бірлігіне 

шақырды. ҚХР-да ауруды жұқтыру 

жағдайының артқаны байқалады, 

үкімет ақпандағы  шығыс күнтіз-

бесі бойынша Жаңа жылды ме-

рекелеу кезінде сапарларға шық-

пауға шақырды. ЕОБ ақша-кредит 

саясатының �лшемдерін �згеріссіз 

сақтап қалды.

Дамушы елдер валюталары-

ның** АҚШ долларына қатыс-

ты бағамдарының серпіні т�мен-

дегідей қалыптасты:

леменің бірқатар �суден кейін 

17% деңгейінде сақталуы аясын-

да 0,7%-ға (7,47-ден 7,42-ге дейін) 

нығайды;

ОБ м�л шер лемесінің қатарынан 

үшінші рет  3,5% деңгейінде 

сақталуы аясында 0,5%-ға (15,23-

тен 15,15-ке дейін) нығайды. ОБ 

2021 жылы инфляция бойынша 

болжамды 4%-ға дейін к�терді;

шет елдік капиталды әкелудің 

жалғасуы аясында 0,1%-ға (73,07-

ден 72,98-ге дейін) нығайды, бірақ 

-

дер сыртқы күтпеген �згерістер-

ге қарсы резервтер құруы тиіс 

деп мәлімдеді,  осылайша РБ 

валюталық интервенциялары (ва-

лютаны сатып алу) 2021 жылы 

жалғасуы мүмкін;

ш і н і ң  б а з а л ы қ  м � л ш е р л е м е 

деңгейін (3,75%) сақтап қалу ту-

ралы шешіміне қарамастан 0,1%-

ға (14 020-дан 14 035-ке дейін) 

әлсіреді, бұл ретте ОБ басшысы 

ары қарай т�мендеу аясын к�ріп 

отыр;

-

ция қарқыны мен Covid-19-бен 

аурудың рекордтық жағдайларына 

байланысты қауіптену аясында 

0,9%-ға (19,8-ден 19,97-ге дейін) 

әлсіреді;

т�мендеуі және А.Навальныйдың 

ұсталуына байланысты геосая-

си тәуекелдердің �суі аясында 

2,4%-ға (73,55-тен 75,29-ға дейін) 

әлсіреді;

негізгі м�лшерлемені рекордтық 

т�мен деңгейде ұстап тұру саяса-

тының ықтимал �згеруі туралы 

белгісіне қарамастан, фискал-

дық реформалар қарқынының 

бәсеңдеуі аясында 3,2%-ға (5,3-

тен 5,47-ге дейін) әлсіреді.

* шолуды Қазақстан Респуб-
л и ка сының Ұлттық банкі ашық 
дерекк�з дердің негізінде апта сай-
ын дайындайды;

** АҚШ долларына қарағанда 
к� лемі жағынан неғұрлым к�п са-
тылатын дамушы елдердің валю-
талары.

1-инфографика 

2-инфографика 

бостандықтарын қолдау шарала-

рын есептемегенде мемлекеттің 

�ндіріс, қызмет к�рсету, тауарлар 

тұтыну мен үлестіру ісіне арала-

спауы немесе кедергі келтірмеуі 

деп түсінеді.

Елдердің экономикалық ер-

кіндік рейтингісі 1995 жылдан 

бастап жарияланады. Еркіндік 

дәрежесі бизнес, сауда, қаржы 

секторы, инвестициялар, еңбек 

еркіндіг і ,  монетарлық және 

фискалдық еркіндік,  меншік 

құқығының кепілдіктері, бюро-

кратиялық аппараттың м�лшері 

және сыбайлас жемқор лықтан 

қорғау дәрежесі сияқты к�рсет-

кіштер негізінде есептеледі.

Елге берілетін ең жоғары  ин-

декс 100 болса, бұл абсолютті  

еркіндікті білдіреді; ал ең т�мені 

– 0, сәйкесінше, экономикалық 

еркіндік жоқ елдер үшін. Рейтинг-

тегі  барлық елдер 5  санатқа 

б�лінеді:  «еркін»,  «негізінен 

еркін», «орташа еркін», «негізінен 

еркін емес» және «еркін емес». 

2020 жылы ең жоғарғы индекс 

Син га пурға (89,4), ең т�менгі 

ин декс Солтүстік Кореяға (4,2) 

берілді.

Индексі 80-нен 100-ге дейінгі 

елдерге «еркін» экономикалық  

деңгей беріледі (6 ел); индексі 

70-тен 79,9-ға дейінгі елдерге – 

«негізінен еркін» (31 ел); 60-тан 

69,9-ға дейін – «орташа еркін» 

(62 ел), 50-ден 59,9-ға дейін – 

«негізінен еркін емес» (62 ел); 

49,9-дан және одан т�мен елдерге 

– «еркін емес» (19 ел).

Рейтинг деректері бойын-

ша жан басына шаққандағы ең 

жоғары орташа ЖІM – экономи-

касы еркін елдерде 66,8 мың АҚШ 

доллары. Бұл негізінен еркін эко-

номикасы бар елдерге қарағанда 

37,5%-ға артық және орташа еркін 

деңгейі бар елдерге қарағанда 

бірден үш есе артық. Халықтың 

жан басына шаққандағы орташа 

ЖІM-нің  к�лемі – ең т�мен, яғни 

экономикасы еркін емес елдер-

де 7,6 мың АҚШ доллары, бұл 

экономикалық еркіндіктерінің 

ең жақсы санатындағы елдерге 

қарағанда 8,8 есе аз.

Айта кетейік, жақында әлеу-

меттік ұтқырлықтың жаһан дық 

индексі (Global Social Mobility 

Index) жарияланды, онда Қазақ-

стан Ресей мен Қытай сияқты 

елдерді басып озып, 38-орынды 

иеленген болатын (2-инфографи-
ка).

Әлем елдерінің экономикалық еркіндік деңгейі бойынша рейтингі. 2020

Елдердің экономикалық еркіндік деңгейі бойынша жан басына 
шаққандағы орташа  ЖІӨ. 2020 (мың АҚШ долл.)

www. heritage.org  мәліметтері бойынша

www. heritage.org мәліметтері бойынша
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НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

  БІЛІКТІЛІК: ҚАЙТА ДАЯРЛАУ  

ОҚУ ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ МАҢЫЗЫ ЗОР

Солтүстік Қазақстан облысында былтыр 543 адам 
кәсіпорындардағы оқу орталықтарында қайта даяр-
лықтан �тті.

Бұл  туралы облыстық  кәсіпкерлер палатасының 

«Адами капиталды дамыту» бағыты бойынша атқарған 

жұмыс қорытындысында атап к�рсетілді. СҚО 

кәсіпкерлер палатасы, жергілікті атқарушы билік және 

кәсіпорындар арасында 6 жылдан бері дуальды білім 

беру бойынша жол картасы жүзеге асырылып келеді. 

Нәтижесінде студенттер кейін �здері еңбек ететін 

кәсіпорында �ндірістік тәжірибеден �теді.  Jрине, бұл 

кәсіпорындар үшін де тиімді, �здеріне қажетті маман-

дарды даярлап алады, ал оларды оқытуға жұмсалатын 

шығын жергілікті бюджеттен �теледі. «6 жылдың 

ішінде дуальды оқыту жол картасына облыстан 260 

кәсіпорын мен 22 колледж қосылды. Оқу орында-

рында 8 салаға қажетті 27 мамандыққа оқытылып, 

32-сі бойынша мамандар біліктілігі арттырылады. 2778 

студентті қамтыған 346 үш жақты келісім жасалды», 

– дейді СҚО кәсіпкерлер палатасының директоры 

Арман Оразғұлов.

Қазіргі таңда облыста орта арнаулы білім беретін 

25 оқу орны бар. Оның т�ртеуі – жекеменшік. Олар: 

гуманитарлық-техникалық колледж, Солтүстік 

Қазақстан университетінің колледжі, СҚО кәсіби дай-

ындау және сервис колледжі, сондай-ақ былтыр «Ра-

дуга» ЖШС жанынан ашылған инновациялық кәсіби 

дамыту колледжі. Соңғысы �з �ндірісіне қажет маман-

дарды жұмыс орнында әзірлеп,  білікті жұмысшыларға 

деген қажеттілікті жою мақсатында құрылған.

Облыстық кәсіпкерлер палатасы баспас�з 

қызметінің мәліметінше, қазір барлық колледждер-

де 10724 адам оқып, білім алуда. Олардың 8370-і 

мемлекеттік тапсырыс бойынша оқиды. Былтыр 

4 мыңға жуық жас оқу орындарынан түлеп ұшты. 

Кәсіпкерлер палатасы жыл сайын кәсіпкерлер ара-

сында сауалнама жүргізіп, еңбек нарығында сұранысқа 

ие мамандықтарды анықтайды. 

Сұранысқа ие кадрларды даярлауда кәсіпорындар 

жанынан құрылған оқу орталықтарының маңызы 

ерекше. Былтыр осы орталықтарда 525 адамды оқыту 

жоспарланса, іс жүзінде қайта даярлықтан �ткен 543 

маманның 401-і жұмысқа орналасқан.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

БАСТЫ БАСЫМДЫҚ  – 
ХАЛЫҚТЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ 
ЖАҒДАЙЫН ЖАҚСАРТУ

Осы ретте бағдарламада халықты тұрғын үймен 

қамтуға ерекше к�ңіл б�лініп отыр. Облыста алдағы 

бес жылда 5 млн 400 мыңдай шаршы метр тұрғын үй 

салу к�зделсе, соның 1,1 млн  шаршы метрі «Нұрлы 

жер» бағдарламасы арқылы шешілмек. Сондай-ақ  58 

мың пәтерлік бір мыңнан астам коммерциялық үй са-

лынады, оның 5 мыңы «7-20-25» бағдарламасы бой-

ынша беріледі. Соның арқасында тұрғын үймен үш 

мыңнан астам тұрмысы т�мен және 5527 к�пбалалы 

отбасы қамтамасыз етіледі деп жоспарланып отыр.

Бағдарламада халықты сапалы ауыз сумен қамта-

масыз етуге ерекше к�ңіл б�лінген. Атап айтқанда, 9 

ауданның 33 ауылына орталықтан дырылған су жүйесі 

салынады, 72 ауылда су желілерін ж�ндеу жұмыстары 

жүргізіледі. Соның нәтижесінде 2023 жылы қалалар 

орталықтандырылған сумен 100% қамтылса, ауылдар 

2025 жылы толық қамтамасыз етіледі.

«Алматы – Талдықорған» магистралдық газ құбы-

рын салу мен елді мекендерді газдандыру деңгейі 

2014 жылғы 20%-тен 2020 жылы 59%-ке дейін �сті. 

«Талды қорған – Үшарал» және «Шелек – Кеген» 

магис тралдық газ құбырларын салу арқылы Ақсу, 

Сарқан, Алак�л, Кеген және Райымбек аудан дары-

ның 195 елді мекені газбен қамтылатын болады. С�й-

тіп 1,6 млн тұрғын  немесе бүкіл халықтың 76% к�гіл -

дір отынның игілігін к�ру мүмкіндігіне ие болады.

Сондай-ақ  бағдарламада шағын қалалардағы 

к�п қабатты тұрғын үйлерге газбен жұмыс істейтін 

блокты-модульді қазандықтар орнату қарастырылған. 

2018 жылы Талғар қаласынан басталған бұл жұмыс 

былтыр Қаскелеңде жалғасты. Осы үш жылдың 

ішінде аталған екі қалада 4898 пәтерлі 152 үй орталық 

жылу жүйесіне қосылды. Ендігі кезекте Есік, Жаркент 

қалалары мен басқа да ірі елді мекендер қамтылады, 

с�йтіп автономды жылыту мәселесі толығымен 

шешіледі,  деп атап �тілді.

Бағдарламада  маңыз берілген мәселенің тағы 

бірі – жергілікті жолдарды жақсарту. Бес жыл ішінде 

т�рт мың шақырымнан астам жолды қайта құру және 

ж�ндеудің барлық түрлерімен қамту жоспарланған. 

Осының есебінен 118 ауылдағы жолдардың сапасы 

жақсарады. Осылайша, жақсы және қанағаттанарлық 

жағдайдағы жергілікті жолдардың үлесін 2025 жылға 

қарай 100%-ке жеткізу к�зделіп отыр.

Жалпы Алматы облысында инженерлік инфрақұ-

рылым мен әлеуметтік нысандардың жағдайын 

жақсарту үшін  590 млрд теңгеге – 1 129 жоба, 

оның ішінде «Ауыл – ел бесігі» жобасы шеңберінде 

104 млрд теңгеге 445 жоба қолға алынады. Бұл 

жұмыстармен барлығы 407 ауыл немесе ауылдық 

елді мекендердің 56%-і қамтылады. Осы шаралардың 

нәтижесінде 2025 жылға қарай �ңірлік стандарттар 

жүйесіне сәйкес келетін ауылдардың үлес салмағын 

54%-тен  90%-ке дейін ұлғайту к�зделген.

Айта кетейік, Алматы облысының 2021-2025 

жылдарға арналған даму бағдарламасын жүзеге 

асыруға 3,5 трлн теңге қарастырылған, оның 2 трлн 

300 млрд теңгесі – бюджеттік, 1 трлн 200 млрд теңгесі 

– жеке қаражат.

 COVID-19: ВАКЦИНАЦИЯ  НҰРЛЫ  ЖЕР: БАСПАНА

Бірінші кезеңде инфекциялық 

аурулар ауруханаларының, жедел 

медициналық к�мек, реанимация, 

МСАК, қабылдау б�лмелерінің 

медицина қызметкерлері, сани-

тарлық-эпидемиологиялық қыз-

мет қызметкерлері вакцинациямен 

қамтылады. Екінші кезеңде жалпы 

білім беретін мектептердің, жоғары 

оқу орындарының педагогтарын, 

бірінші кезеңге кірмеген медициналық  

қызмет керлер вакцинациялаумен 

қамты лады. Үшінші кезең мектеп-

интернаттардың, мектепке дейінгі 

мекемелердің педагогтары, студенттер 

мен созылмалы аурулары бар адамдар 

қамтылады.  

Бұдан басқа, халықтың қо сымша 

осал топтары: ТЖМ, ІІМ, Қорғаныс 

министрлігі, ҰҚК, Мемлекеттік күзет 

қызметінің қызметкерлерін және 

басқа ларды қоса отырып, контин-

гентті кеңейту жоспарлануда.

– Вакцинация ақылы бола ма? Бір 
вакцинацияның құны қанша?

– Халықтың осал топтары үшін 

коронавирустық инфек цияға қарсы 

вакцинация тегін ұсынылады.

– Коронавирусқа қарсы вакци-
на қауіпті ме? Вакцинаның жанама 
әсерлері бар ма?

– Қарсы к�рсеткіштерді анық-

тау үшін вакцинаның к�рсе тілімдері, 

қарсы к�рсетілім дері, иммунизаци-

ядан кейінгі ықтимал к�ріністері, 

вакцинаны енгізу, сақтау және та-

сымалдау шарттары туралы толық 

м ә л і м е т т е р і  б а р  в а к ц и н а н ы ң 

нұсқаулығы талап етіледі. Осыған 

байланысты қарсы к�рсеткіш-

терді қазіргі уақытта тізіп шығу 

мүмкін емес. Адамның организмі  

кез-келген вакцинаны енгізуде 

иммунитетті қалыптастыратынын, 

сондай-ақ иммундаудан кейін дене 

температурасының қысқа мерзімді 

жоғарылауы,  вакцина орнында 

қызару мен ісіну сияқты жағымсыз 

к�ріністердің пайда болатынын  атап 

айту маңызды.

– Адамда коронавирустық вак-
цинаға аллергиялық реакцияның болуы 
мүмкін бе?

– Медицина қызметкерлері кез-

келген вакцинаны салмас бұрын 

адамның аллергиясы бар-жоғын 

анықтайды. Егер ауыр аллергиялық 

ауру болса, адамға вакцина салуға 

медициналық тұрғыдан бас тарты-

лады. Бұл ретте аллергиялық реак-

цияны болжау мүмкін емес, себебі 

әрбір адамның организмі әр түрлі. 

Уақтылы ден қою үшін адам вак-

цинация алғаннан кейін алғашқы 

30 минут ішінде (медициналық 

мекеменің қабырғасында) дәрігердің 

бақылауында болуы керек. Дәл осы 

аралықта вакцинаға аллергиялық ре-

акция болуы мүмкін.

– Ресейде вакцина алған адам-
дарға күнделікті телефон арқылы ха-
барласып, зерттеп-қарау жүргізі леді. 
Бізде де осындай техни калық сәттер 
қарастырылған ба?

– Вакцина алған барлық адамдар 

алғашқы 30 минут бойы  медициналық 

мекеменің қабырғасында, дәрігердің 

бақылауында болады. Ордан әрі 3 

күн бойы, тіркелген жерлері бой-

ы н ш а  у ч а с к е л і к  д ә р і г е р л е р д і ң 

бақылауында болады. Бұдан басқа, 

вакцина алған әрбір адамның қолына 

вакцинаның ықтимал кері әсерлері 

к�рсетілген және мұндай әсерлер 

орын алған жағдайда хабарласа ала-

тын емханалардың телефон н�мір-

лері к�рсетілген арнайы жадынама 

беріледі.

– Балаларға коронавирусқа қарсы 
вакцина егіле ме?

– «Спутник V» вакцинасын 18 

жасқа дейінгі балаларға қолдануға 

болмайды. Екпені тек Қазақстанның 

Қауіпті дертке 
қарсы тосқауыл
кәмелетке толған,  60 жасқа дейінгі аза-

маттары ғана ала алады. Қазақстанда 

�ндірілген вакцина қазіргі уақытта 

клиникалық сынақтың 3-ші кезеңінен 

�туде. Бүгінгі күні отандық вакцина 

ж�ніндегі бекітілген нұсқаулық жоқ, 

сондықтан осы вакцина бойынша 

контингент анықталуда.

– Қарағанды зауытында шыға ры-
латын вакцина қайда қолданы лады?

– Қарағанды фармацевтикалық 

кешенінің базасында �ндірілген Гам-

КОВИД-Вак вакцинасы тек Қазақстан 

Республикасында қолдану үшін пай-

даланылатын болады.

– Не себептен вакцинаны екі ке-
зеңде алу керек?

– Коронавирусқа қарсы вак-

цинаны 21 күндік аралықпен екі 

кезеңмен енгізу керек. Бі рін ші доза 

антиденелердің аз м�лшерін �ндіруге 

байланысты қысқа қорғаныс әсерін 

береді. Екінші доза біріншісінің әсерін 

күшейтеді және нығайтады, адам 

организміндегі антиденелер саны 

артады.

– Ресейлік «Спутник V» вакци-
насының сапасы жеткілікті деңгейде 
тексеруден �тті ме? 

– Аталған вакцина Ресей Федера-

циясында мемлекеттік тіркеуден �тті 

және бірнеше ай бойы халықтың осал 

топтарын иммундау үшін қолданылып 

келеді. Ресей Тікелей инвестициялар 

қорының мәліметтері бойынша  бұл 

вакцинаны сатып алуға 50-ге жуық 

мемлекет �тініш берген, ал кейбір ел-

дер (Белоруссия, Аргентина, Сербия) 

қазірдің �зінде оны сәтті қолдануда.

Қолданыстағы заңнамаларға 

сәйкес, Қазақстан Республика сының 

аумағына тіркелмеген дәрілік зат-

тарды әкелу кезінде дәрілік заттың 

сапасын растайтын �ндірушінің 

қазақ немесе орыс тілдеріне аудар-

масы бар құжатының электрондық 

к�шірмесі болуы қажет (талдау сер-

тификаттары немесе сынақ есебі не-

месе сапаны бағалау к�рсеткіштері 

бар сапа паспорты). Қазіргі уақытта 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2020 жылғы 15 желтоқсандағы №850 

қаулысымен Қазақстан Республи-

касында �ндірілген COVID-19 ко-

ронавирусына қарсы вакциналарды 

уақытша мемлекеттік тіркеу ережелері 

бекітілді.

– Ресейден басқа тағы қандай вак-
цина �ндіруші елдермен  ынты мақтастық 
туралы келісс�здер жүргізілуде?

– Қазіргі уақытта ҚР Ден сау лық 

сақтау министрлігі «Sinovac», «Sino-

pharm» (Қытай), «Phizer» (АҚШ) қоса 

алғанда, коронавирустық инфек цияға 

қарсы вакцина �ндіруші бірқа тар мем-

лекеттермен келісс�здер жүр гізуде.

– Біздің елімізде қандай вакциналар 
әзірленуде?

– Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымы тіркеген корона вирустық 

инфекцияға  қарсы вакциналар 

арасында Қазақстан �ндірісінің 5 

үміткер вакцинасы бар. Біріншісі – 

клиникалық зерттеулер кезеңінде 

тұрған Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігі Ғылым 

комитетінің Биологиялық қауіпсіздік 

проблемалары ғылыми-зерттеу инсти-

туты (бұдан әрі – БҚП ҒЗИ) әзірлеген 

инактивті вакцина. Қалған т�ртеуі – 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

Огайо штатының университетімен 

бірлесіп (АҚШ); Қазақ ұлттық аграр-

лық университеті; М.Айқымбаев 

атындағы аса қауіпті инфекциялар 

ұлттық орталығы; БҚП ҒЗИ әзірлеп 

жатқан және клиникаға дейінгі зертте-

улер сатысындағы суббірлік вакцина.

– Вакцинацияның электрон дық 
паспорты дегеніміз не?

– Вакцинацияның электрондық 

паспорты дегеніміз – бұл вакци наның 

медициналық тарихы. Бұл вакцина 

қабылдайтын халықты бақылау және 

үздіксіз мониторинг жүргізу үшін 

ден саулық сақтау саласындағы негізгі 

модуль (функционалдылық). Қазіргі 

уақытта Вакцинацияның электрондық 

паспортын әзірлеу аяқталып келеді. 

Паспорттың жұмыс қабілеттілігі меди-

цина қызметкерлері үшін Денсаулық 

сақтау министрлігінің ақпараттық 

ресурстары арқылы, ал пациент-

тер үшін – eGov Mobile мобильдік 

қосымшасын пайдалану арқылы іске 

асырылатын болады.

Вакцинацияның электрондық 

паспорты  вакцинация ем-шарасынан 

�ткеннен кейін тікелей eGov Mobile 

мобильдік қосымшасында қолжетімді 

болады. Вакцинацияның электрондық 

паспорты  азамат туралы, ол алған 

вакцинаның түрі, вакцинация  ем-

шарасының кезеңділігі, сондай-ақ 

вакцинациядан кейінгі кезеңдегі 

бақылау туралы ақпарат  қамтылады.

– Интернетте халықты вакцинация 
арқылы жаппай чиптеу туралы ай-
тылып жүр. Бұл қаншалықты ақылға 
қонымды?

– Қазақстан Республикасында 

бірде-бір вакцинация адамды чипте-

умен байланысты емес. Вакцинация 

жасамас бұрын, әрбір адам вакци-

на құрамы туралы ақпарат беретін 

нұсқаулықпен танысуға құқылы.

– Неліктен коронавирустық ин-
фекцияға қарсы вакцина тез әзір ленді?

–  П а н д е м и я  к е з е ң і н д е  о с ы 

вакцинаға аса қажеттілік туындады. 

COVID-19 вакцинасын әзірлеу бүкіл 

әлемде коронавирустық инфекция-

ны жаппай жұқтыру және адамдың 

жаппай �лімі орын алғандықтан  аса 

шұғыл жағдайда �тті. Бұдан басқа, 

фармацевтикалық компаниялар 

пробле маның ғаламдық деңгейде 

болуы на байланысты вакцинаны 

тез әзір леуге айтарлықтай ресурстар 

жұмсады. Бірақ оның жылдам әзір ленуі 

компаниялардың қауіпсіздік хат та -

маларын айналып �тті деген с�з емес.  

Н.Ф.Гамалея атындағы ЭжМҒЗО-

ның «Спутник V» вакцинасына келе-

тін болсақ, ол алдыңғы әзірлемелерге 

сүйене отырып жасалды. Орталық 

пандемияға дейін SARS-CoV-2 ко-

ронавирусы да жатқызылған РНҚ 

бар қабықты вирустарға қарсы вак-

циналар мен препараттар жасаудың 

технологиялық платформасын ашқан 

болатын.

– Бүгінгі таңда әлемде к�шбас шылар 
мен танымал тұлғалардың қайсысы 
коронавирусқа қарсы екпе алды?

– АҚШ-та вакцинаны жаңадан 

сайланған президент Джо Байден 

алды – ол 78 жаста және тәуекел то-

бына жатады. Байденге Pfizer және 

BioNTech вакцинасы егілді. Гвинея 

президенті Альфа Конде – «Спут-

ник V» вакцинасымен егілген елдің 

алғашқы к�шбасшысы. Сондай-ақ 

жоғары лауазымды 19 тұлға, оның 

ішінде қорғаныс министрі егілді. 

Түркия президенті Режеп Ердоған 

СoronaVac қытай препаратымен коро-

навирустық инфекцияға қарсы егілді. 

Қазақстанда коронавирусқа қарсы 

отандық вакцинаны алғашқылар-

дың бірі болып білім және ғылым 

министрі Асхат Аймағамбетов алды. 

Сондай-ақ еріктілердің қатарында 

ҚР Президентінің к�мекшісі Ерлан 

Қарин, Жамбыл облысының әкімі 

Бердібек Сапарбаев вакцина алды.

P.S. Атам қазақ сақтықта қорлық 
жоқ деп тегіннен-тегін айтпаса ке-
рек. Осы ретте коронавирусқа қарсы 
вакцинацияның тиімділігі к�п болмақ. 
Ал әлемде 100 миллионнан астам адам 
коронавирусқа шалдыққанын ескер-
сек, аурудың  алдын алу мен сақтық  
шараларының қаншалық маңызды екені 
түсінікті.  

                                                                                                      

 Дайындаған 
Нұрлан ҚҰМАР

> [ 1 ]
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 ОТАНДЫҘ ӨНІМ 

Табиғи сүттің дәмі бар, қара 

печенье мен балмұздақтың сәтті 

үйлесуі «Бомбада» байқалды, ол 

қазылар алқасының пікірінше, 

әсіресе кіші жастағы балмұздақ 

сүйермендеріне  ұнауы тиіс . 

Сондай-ақ, «классикалық» бай 

кілегейлі дәмі мен жағымды 

құры лымы үшін сараптамалық 

комиссия бірауыздан «Миша» 

пломбир эскимосына ерекшеледі.

« Б ұ л  м е н  қ а т ы с қ а н  е ң 

дәмді дегустациялардың бірі 

болды.  Балмұздақ к�теріңкі 

к�ңіл-күй сыйлайды деп бекер 

айтылмайды – мен дәмін татудан 

кейін, шынымен де, позитивті 

әсердемін, менің ойымша, бүгін 

жеңілгендер жоқ. Дегенмен, менің 

субъективті пікірім к�птеген 

қазақстандықтардың пікірімен 

сәйкес келетініне қуаныштымын. 

Менің таңдауым отандық �нді-

рушінің «Белочка» және ресейлік 

«Магнат» балмұздақтары болды. 

« Б е л о ч к а »  ж а ң ғ а қ т а р д ы ң , 

жағымды дәмнің, жақсы шоко-

ладтың және тәбетті  түрінің 

«HoReCa Қазақстан» 
мейрамхана-қонақ үй бизнесі 
кәсіпорындарының ұлттық 
қауымдастығы Дүниежүзілік 
эскимо күніне орай нарықтағы 
танымал балмұздаққа дегустация 
�ткізді.

САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН

Эскимо қазақстандық нарық-

тың 30%-дан астамын құрайды 

және стақан дағы балмұздақтан 

кейін екінші орын ды алады. Ал 

қаржылай түрде мил лиондаған 

жанның сүйікті тәт тісінің үлесі – 

30 миллиард теңгені құрайды.

«Anna Maria» кафесінде �ткен 

шарада сарапшылар Euromonitor 

мар калары бойынша нарықтағы 

к�шбасшы балмұздақтың, сондай-

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

танымал балмұздақтың дәмін 

татты. 

Нәтижесінде, сарапшылар 

«Бомба» қара печенье эскимосына, 

«Миша» пломбир эскимосына, 

«Золотой стандарт» глазурдегі 

пломбиріне, Bahroma фондан 

қызыл апельсиніне, «Магнат» 

шоколадты трюфеліне, «Мишка 

на Полюсе» ыстық шоколадтағы 

пломбир зефиріне, «Буржуй» 

Classic эскимосына, «Коровка из 

Кореновки» шоколад глазуріндегі 

пломбир эскимосына, «48 копеек» 

қара шоколадтағы пломбиріне 

ж ә н е  ж а ң ғ а қ т а р  қ о с ы л ғ а н 

шоколад глазуріндегі кілегейлі 

«Белочка» эскимосына баға берді.

Nazik кондитерлік желісінің 

иесі Анна Мирте, белгілі теле-

жүргізуші Яна Бобрыка, конди-

терлік �ндірістердің дирек торы 

Лейла Алиева, сондай-ақ БАҚ 

�кілдері «Экспресс К» газетінен 

Татьяна Аладьина және Baribar 

порталынан Еңлік Сақтан сарап-

тамалық қазылар алқасының 

құрамында болды. «Tenge Monitor» 

газетінің б�лім редакторы Нұрлан 

Құмар сараптамалық қазылар 

алқасының үстінен бас бақылаушы 

қызметін атқарды. 

«Қазақстандық балмұздақ 

компаниялары �ндірген әр түрлі 

�німдердің артықшылығы мен 

аздаған кемшіліктері бай қалып 

тұрды. Дегенмен әлі де болса 

жетілдіру қажет. Ол үшін ізденіске 

толы әрекеттер жүзе ге асса құба-

құп», – деп атап �тті жур налист 

Нұрлан Құмар.   

Дегустаторлар балмұздақты 

сыртқы түрі, жалпы дәмі, бал-

мұздақтың түсі, шоколад глазурі-

нің �ңі және табиғилығы сияқты 

�лшемдерге сәйкес бағалады. Пі-

кір лердің плюрализм принципін 

сақтау үшін жеңімпаз балмұздақ 

тікелей таңдалмады. Алайда к�ш-

басшылар анықталды.

Табиғи теңдестірілген дәмі, 

жаңғақтардың сапасы, жақсы 

шоколад және к�зге ұнамды 

талғампаз келбеті үшін сарап-

шылар «Белочка» эскимосын 

атап �тті. Фавориттер арасында 

«Мишка на Полюсе» шоколадтағы 

з е ф и р  п л о м б и р і  д е  б а р ,  о л 

қазылар алқасының �кілдеріне 

жақсы шоколад пен жағымды 

тәтті балмұздақ құрылымды-суфле 

үшін ұнады. «Золотой стандарт» 

глазурдегі пломбирі нәзік және 

табиғи сүт дәмі, жағымды хош 

иісі және қытырлақ шоколад 

глазурі үшін мақұлдауға ие болды. 

«48 копеек» қара шоколадтағы 

пломбирі қанықтылығы мен нәзік 

кілегейлі құрылымы үшін атап 

�тілді.

болуымен ұнады. Ал «Магнат» 

шоколадты трюфельі де к�здің 

жауын алады, жағымды, тым 

тәтті емес дәмі бар, субъективті 

сезіммен зер салсақ, ең аз хош 

иістендірілген. Менің негізгі 

тұжырымым және кеңесім – 

әр түрлі балмұздақтардан дәм 

татыңыз, жаңа дәмдерді байқап 

к�ріңіз, осындай гастрономиялық 

рахатқа тек жазда ғана емес, қыста 

да б�ленуге мүмкіндік тауып 

к�ріңіз», –  деді «HoReCa Қа-

зақ стан» мейрамхана-қонақ үй 

бизнесі кәсіпорындары Ұлттық 

қауымдастығының �кілі Денис 

Мұсабаев.

Қазір 230 мыңға жуық адам 

жұмылдырылған HoReCa са-

ласы күрделі кезеңдерді бастан 

�ткеруде. «HoReCa Қазақстан» 

қауымдастығы бейресми сипат-

та �ткізілген дегустация сала 

қатысушыларына, оның ішінде 

балмұздақ �ндіруші  – үздік 

серіктестердің үздік �німдеріне 

артықшылық беруде септігін 

тигізеді деп үміттенеді.

 ЦИФРЛЫҘ ҘАЗАҘСТАН

Мемлекеттік қызметтерді 
қашықтықтан 
алуға шақырады
Жаңа жыл басталғалы Алматы 
ХҚО-ларына келушілер қатары 
к�бейген. Жыл жаңарып, 
құжаттарын да осы жылмен 
қайта рәсімдейтіндердің бәрі 
ХҚО-ларға ағылуда. 

АЙЖАН ЖАСБАТЫРҚЫЗЫ

Егер электрондық сандық 

қолтаңба болса, үйде отырып-

ақ алатын қызметтер үшін, 

а з а м а т т а р  у а қ ы т ы н  с а р п 

етіп ХҚО-ға келіп, кезекке 

тұрушылар қарасын к�бейтуде. 

Пандемия кезінде індет қаупі 

азаймай тұрғанда, топырлап 

келіп кезекке тұру – қатерге 

к�зсіз бас тігу.  

«Жыл сайын алғашқы айда 

әлеуметтік сала бойынша қызмет 

алушылар саны артады. Оның 

себебі, жыл басында олардың 

мәліметтері қайта жаңартылады. 

Азаматтардың к�пшілігі жыл-

дық есептерін тапсырады. Жыл 

сайын қаңтарда рәсімдеумен 

айналысқасын, к�пшілігінің 

электрондық сандық қолтаңба 

(ЭСҚ) мерзімі де осы кезде біте-

тіні белгілі. Сондықтан ЭСҚ 

алушылар да топты к�бейтіп 

ХҚО-да жүреді. Түптеп келгенде, 

ол қызметтерді ХҚО-ға келмей-

ақ ЭСҚ-мен  үйде отырып алуға 

болады. ЭСҚ жоқ болса, оны 

да  үйде отырып алуға болады. 

Сондықтан, азаматтарды �зінің 

және жақындарының қамы 

үшін, қызметтерді ХҚО-ларға 

келмей-ақ алғандары ж�н», – 

деп кеңес береді «Азаматтарға 

арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы Алматы қаласы 

филиалының PR-менеджері 

Жаңыл Jпетова.  

ЭСҚ-ны ХҚО-ға бармай-ақ 

қашықтан қалай алуға болады? 

Ол үшін қолданыстағы жеке 

куәліктің түпнұсқасы немесе ҚР 

азаматының паспорты болуы 

тиіс;  SMS-хабарламаларды 

алу мүмкіндігі бар телефон; 

компьютеріңізде веб-камера 

болуы керек; сонымен қатар 

компьютерге NCALayer бағдар-

ламасын орнатуыңыз қажет. 

Алматы қаласындағы каран-

тин жағдайына байланысты қа-

ланың бас санитарлық дәрігері 

Ж.Бекшиннің қаулысына сәйкес, 

«Азаматтарға арналған үкімет» 

мемлекеттік корпорациясы Ал-

маты қаласы филиалы фронт-

офистерінің жұмыс кестесі уа-

қытша �згерді.

 ХАЛЫҘНАМА 

Жеті жаңа медициналық 
нысан салынуда
Медициналық инфрақұрылымды 
дамыту мақсатында Түркістан 
облысында 78,5 млрд. теңгеге 
7 жаңа нысан салынып жатыр. 
=ңірдегі 8 емдеу нысандары 
күрделі ж�ндеуден �туде. 
Оның 6-ы пайдалануға берілді. 
Бұл жайлы денсаулық сақтау 
саласының кеңейтілген алқа 
отырысында айтылды. 

АЙБОЛ КJДІРБАЙ

Түркістан облысы әкімі нің 

орынбасары Арман Сәбитов тың 

қатысуымен �ткен алқа оты-

рысында Қоғамдық денсау лық 

басқармасының 2020 жылғы 

қызметінің қорытындылары 

шығарылып, перспективалары 

талқыланды. Облыс әкімінің 

орынбасары басқарманың қыз-

метіне оң баға беріп, бірқатар 

нақты тапсырмалар жүктеді.

«Статистикалық деректерге 

сүйенсек, халық санының �суі 

бірінші кезекте туу к�рсеткішіне 

және ана мен бала денсаулығына 

тікелей тәуелді. Облыста ана 

мен бала �лімін т�мендету 

үшін медициналық к�мектің 

қолжетімділігін арттырып, әлеу-

мет тік ахуалды түзету бағы тын-

да біршама істер атқарылды. 

Бүгінде Түркістан облысы ана 

�лімі бойынша республикада 

16,3 к�рсеткішімен  ең соңғы 

орында. Сәби �лімі бойын-

ша еліміздегі к�рсеткіш 7,1. 

Сондай-ақ, облыс бойынша 

негізгі медици налық-демо-

графиялық к�рсет кіш терінің 

жақсарғанын атап �ткен ж�н. 

Осылайша, соңғы жылдары 

�ңірде  �мір сүру ұзақтығы 

артып,  жалпы �лім-жіт ім, 

туберкулез 26,5% т�мен деген. 

Қатерлі ісік ауру лары, қан 

айналымы жүйесі ауру лары да 

едәуір азайды», – деді �з алқа 

отырысында с�з алған қоғам дық 

денсаулық басқарма бас шысы 

Марат Пашимов.

Түркістан облысында эпи-

де миологиялық жағдай тұ-

рақты. Тұрақты негізде облыс-

та ко ронавирустық ин фек циясы 

бар науқастарды (COVID-19) 

емдеуге жатқызу үшін мыңға 

жуық инфекциялық және ка-

рантиндік т�сек ұйымдасты-

рылған. Мемлекеттік ПТР зер-

тха наларының саны үш есеге 

к�бей тілді.

 БАСҘОСУ

Алматы облысының әкімі Амандық 
Баталовтың қатысуымен облыстық 
мәслихаттың VII шақырылымының 
бірінші сессиясы �тіп, онда �ңірдің 
2021-2025 жылдарға арналған даму 
бағдарламасы бекітілді. Аталмыш 
бағдарламаны жүзеге асыруға 3,5 
трлн. теңге қарастырылып отыр. 
Ең бастысы, бұл құжат әкімдердің 
есеп беру жиындарында, жеке 
қабылдауларда, «Nur Otan» 
партиясы облыстық филиалының 
қоғамдық қабылдауында айтылған, 
әкімнің жеке блогына келіп түскен 
�тініш-тілектерді ескере отырып 
дайындалған. 

НҰРЛАН ҚҰМАР

Сессияны ашқан облыстық 

сайлау комиссиясының т�рағасы 

Тимур Дәуітов мәслихат депутат-

т ы ғ ы н а  с а й л а н ғ а н  д е п у т а т -

тарды құттықтап, таяуда �ткен 

Парламент Мәжілісінің және 

жергілікті �кілді органдары депу-

таттары сайлауының қоры тын-

дысымен таныстырды. 

Осы жиында сессияның т�р-

ағасы болып Jсет Қыдырманов 

сайланып, облыстық мәслихат-

тың хатшылығына ұсынылған 

Жанболат Ж�ргенбаевтың кан-

ди датурасын депутаттар бір-

ауыз дан қолдады. Сол сияқты 

облыстық мәслихаттың тұрақты 

комиссияларының тізімі мен 

сан құрамы белгіленіп, тұрақты 

комиссиялардың т�рағалары мен 

мүшелері сайланды. «Nur Otan» 

саяси партиясының депутаттық 

фракциясы тіркелсін деген шешім 

қабылданды. 

А л  А л м а т ы  о б л ы с ы н ы ң 

2021-2025 жылдарға арналған 

даму бағдарламасының жоба-

бағыттарын атап �тті. Басты назар 

– тиімді әлеуметтік саясатты 

жүргізуге, оның ішінде денсаулық 

сақ тау саласын жаңғырту, аурудың 

алдын алу мақсатында бұқаралық 

спортты дамыту, зейнетақы жүйе-

сіне әрі қарай енгізілетін �згеріс-

терді пысықтау қажеттілігін к�р-

сетті», – деп атап �тті.

Сонымен қатар облыс басшысы 

�ткен сайлау барысы, ондағы ха-

лықтың белсенділігі, сайлаудың 

демократияны дамытуға қосатын 

үлесі туралы айта келе, мәслихат 

депутаттарының жаңа құрамында 

«Nur Otan» партиясынан – 37, ал 

«Ауыл» және «ҚХП» партияла ры-

ның әрқайсысынан 4 депутаттан 

кіргенін атап �тті. 

Mнеркәсіп, ауыл шаруашы-

лығы, білім беру, шағын және 

орта бизнес сияқты маңызды 

сала лардың �кілдері де жаңа 

құрам ға енгізілген. Jйелдерге 

берілетін орынның 30%-дық 

квотасы талабы да сақталған. 

Ж а ң а  қ ұ р а м д а  ж а с  т а р д ы ң 

�кілдері де бар, олар 16,6% құрап 

отыр.  «Mткен жылы дер ке-

зінде қабылданған дағдарысқа 

қарсы шаралардың арқасында 

облыс экономикасының негізгі 

салаларында оң серпін сақталды. 

Жаңа қабылданған Алматы об-

лысының 2021-2025 жылдарға 

арналған даму бағдарламасында 

осы к�рсеткіштерімізді одан 

әрі еселеп, �ңірді әрі қарай �р-

кендетудің нақты қадамдары 

белгіленіп отыр. Елбасы мен 

Президент алға қойған, халық-

тың әл-ауқатын жақсартуға ба-

ғыт  талған ауқымды міндеттерді 

атқаруға жаңа құрамдағы мәли хат 

белсене атсалысады деген сенім-

де мін», – деді А.Баталов.

сын депутаттарға облыс әкімі-

нің орынбасары Жеңіс Тұяқов 

таныстырды. Бұл �ңір эконо-

микасының алдағы 5 жылдағы 

сапалы және тұрақты �сімін 

қамтамасыз етуге бағытталған 

құжат болмақ. Халықпен кері 

байланыс орнату барысында 

айтылған �тініштердегі мәселе-

лерді қамти отырып әзірленген 

бағдарлама «Nur Otan» партия-

сының сайлауалды бағдарлама-

сымен үндес. Онда негізгі үш бағыт 

айқындалған: «Mңір экономикасын 

к�теру», «Mмір сүруге жайлы және 

қауіпсіз �ңір», «Mмір сүрудің 

жаңа сапасын қамтамасыз ету». 

Барлығы 16 мақсат, 25 мақсатты 

индикатор белгіленген. Оның 

ішінде тұрғын үй, денсаулық 

сақтау, білім беру, спорт және 

басқа да маңызды нысандар салу, 

ауыз су, газ, жылу жүйелерінің, 

жолдардың құрылысы, жұмыспен 

қамту және басқа да әлеуметтік-

экономикалық дамуға ықпал ете-

тін шаралар толықтай қамтылған. 

Жалпы Алматы облысының 

2021-2025 жылдарға арналған даму 

бағдарламасын жүзеге асыруға 

3,5 трлн. теңге қарастырылған, 

оның 2 трлн. 300 млрд. теңгесі 

– бюджеттік, 1 трлн. 200 млрд. 

теңгесі – жеке қаражат. 

Құжатты облыс депутаттары 

бірауыздан қолдады. 

  Сессияда с�з алған облыс әкімі 

Амандық Баталов: «Баршаңызды 

жетінші шақырылған Алматы 

облыстық мәслихатының бірін-

ші сессиясының ашылуымен 

құт тықтаймын! Қазақстан Рес-

п у б л и к а с ы н ы ң  П р е з и д е н т і 

Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 

П а р л а м е н т  п а л а т а л а р ы н ы ң 

кеңейтілген отырысына қатысып, 

жаңадан сайланған Мәжіліс 

депутаттарын құттықтады. Mз 

с � з і н д е  М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 

саяси реформалардың негізгі 

Дамуға бағытталған 
бағдарлама өз жемісін бермек


