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Індет пандемиясы секілді, қандай жағдайда болмасын, экономика бу-
ындарын нығайту �зекті болып қала береді. �ткен жылы Үкімет пен 
авто�ндірушілердің үйлесімді жұмысымен салаға инвестициялар тарты-
лып, жаңа жұмыс орындары ашылып қана қоймай, сыртқы нарықтарға 
бағытталған экспортты дамытуға екпін берілді. 

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

Ковид қаржы тұрақсыздығын туындатса да, #ткен жылы #сім 

тежелмеді, тіпті Қазақстанның автомобиль #неркәсібі #ндіріс пен са-

тылымда елеулі #сімді к#рсетті. NCSA (Ұлттық автомобильдерді сату 

қауымдастығының) әлемдік сарапшылары жылдың ортасында әлемдегі 

саланың жаһандық құлдырауын атап к#рсеткен болатын. 
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 АЙМАҘ ТЫНЫСЫ  ҘАЗАҘСТАНДА ЖАСАЛҒАН 

МӘДЕНИЕТ

мейрамхана, дәмхана иелеріне 

мемлекет тарапынан қандай 

к#мек ұйымдастырылаты нын 

айтып, түсіндіру тапсырылды. 

Сондай-ақ мұндай бизнес ие-

леріне басқа бизнес түріне к#шу, 

#ндіріс орындарын ашу, олар-

дың ғимараттарын жалға алу, 

мемлекеттік тапсырыс беру мә-

селесі талқыланды. 

Облыстық кәсіпкерлік және 

индустриялдық-инновация лық 

даму басқармасының маман   дары 

қазіргі пандемия жағдайын  да 

жұмысы тоқтап қалған кәсіп-

о р ы н д а р  м е н  м е й р а м х а н а , 

д ә м х а н а л а р д ы ң  и е л е р і м е н 

кездесіп, түсінік-кеңес беру 

бағытында жұмыстанып отыр. 

Ш а ғ ы н  к ә с і п к е р л і к т і ң  б о с 

ғимараттарын басқа бизнес 

бағытқа ауыстыру немесе жалдау 

арқылы спортзал, мектептен 

тыс үйірмелер ашу бағытында 

зерттеу жұмыстары жүргізілді. 

Аталмыш басқарма  басшысы 

Бақдәулет Ибраимов жыл санап 

аумағы ұлғайып келе жатқан 

Орал қаласының жаңа шағын ау-

дандарында тұрғындарға қажет ті 

әлеуметтік нысандар тізбесі жа-

сақ талғанын айтады.

Дамыған елдердің �зін дірілдеткен коронавирус пандемиясы әлі етек-жеңін 
жияр емес. Ақ Жайық �ңірінде індетке байланысты жағдай тұрақсыз. )лі 
қызыл аймақта тұрмыз. Биылғы жыл басынан бері �ңірдің бас мемлекеттік 
санитарлық дәрігері «жаман» аурудың таралуына қарсы әрекет ету ж�нінде 
екі қаулы қабылдады. Карантиндік шектеулерге орай кейбір шағын 
кәсіпкерлік субъектілері табыссыз қалды. )сіресе, мейрамханалардың, 
дәмханалардың, тойханалардың жұмыстары тұралады. Алайда кейбір 
кәсіпкерлер қазіргі экономикалық дағдарыс жағдайынан шығудың тиімді 
жолдарын қарастырып, кәсіптік бағыттарын �згертуге ден қоюда.    

ГҮЛБАРШЫН 	ЖІГЕРЕЕВА

 �ЛЕМДІК �ОР НАРЫ�Ы

АКЦИЯЛАР

Risers Last % 1D % 1M

KZTO
03.02.21 14:47

994,83 +0,23 +0,99

KEGC
03.02.21 14:40

1 692,99 +0,18 -0,41

– – – –

– – – –

– – – –

KASE Индексі 
03.02.21 14:43

2 792,07 -0,71 +2,97

АҚША НАРЫҒЫ

Symbol Last % 1D % 1M

MM Index
02.02.21 17:55

8,33 +0,20 +0,10

TONIA
02.02.21 17:15

8,38 +0,23 +0,11

TRION
03.02.21 14:44

8,34 -0,16 +0,04

SWAP-1D (USD)
02.02.21 17:09

7,92 0 +0,02

TWINA
03.02.21 14:27

8,42 +0,07 -0,14

SWAP-2D (USD)
03.02.21 14:01

7,95 0 -0,05

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР

Deals Yield DTM

INBNb4
03.02.21

8.10 –

KAFIb9
03.02.21

11.35 –

MFOKb1
03.02.21

10.30 –

KFUSb1
03.02.21

10.80 –

BASPb7
03.02.21

10.65 –

BASPb5
03.02.21

8.95 – –

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

Deals Yield DTM

MUM120_0018
03.02.21

10.00 –

MUM132_0005
03.02.21

9.80

MUM108_0013
03.02.21

9.40

MUM156_0006
03.02.21

9.40

KZ_05_2410
01.02.21

1.60

MUM168_0003
27.01.21

9.85 –

 �АЗА�СТАН �ОР НАРЫ�Ы

16+

Индекстер

KASE 2 792,07    -0.71% 

FTSE 100 6.545,08      0.44% 

CAC 40 5.589,36      0.47% 

S&P 500 3.826,31      1.39% 

Dow Jones 30.687,48      1.57% 

Nikkei 225 28.646,50      1.00% 

DAX 13.920,70      0.62% 

Nasdaq 13.612,78      1.56% 

03 Ақпан 2021

Тауарлар

Мұнай 57,89      0.16% 

Алтын 57,89      0.15% 

Платина 1.101,40    -0.27% 

Палладий 2.235,50    -0.04% 

Никель 1.280,4    -0.44% 

Алюминий 1.966,00    -0.27% 

Күміс 26,812      0.55% 

03 Ақпан 2021

Валюта нарықтары

USDKZT 423,610      0.08% 

EURKZT 509,900      0.05% 

USDRUB 76,1162    -0.14% 

USDUAH 27,9892    -0.04% 

USDBYN 2,6399      0.17% 

EURUSD 1,2036    -0.05% 

GBPUSD 1,3672      0.05% 

03 Ақпан 2021

ТҰРАҚТЫ ДАМУ 
ЖОЛЫНДАҒЫ РЕФОРМАЛАР

 ПРЕЗИДЕНТ  

Экспорт          
өссе де, 
ілгерілеу баяу      
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Серпінді сегмент

Той сарайлары ой орталықтарына айналды

нәтижеге қол жеткізу және олар-

ды толықтай қаржыландыру керек. 

Қазіргі уақытта қолға алынған цифр-

ландыру, агро#неркәсіптік кешенді 

дамыту, кәсіпкерлік, бәсекелестік, 

қоршаған ортаны қорғау және басқа 

да бірқатар жобалар биыл 1 шілдеге 

дейін дайындалып, бекітілмек.

Үкімет ұсынған еліміздің 2025 

жылға дейінгі ұлттық даму жоспарының 

жобасы 12 стратегиялық бағыттан 

тұрады. Олар институционалдық, 

экономикалық және әлеуметтік бо-

лып үш салаға б#лінген. Даму жоспа-

ры бойынша 2025 жылға қарай #сім 

деңгейі 5 пайызға артып, жалпы ішкі 

#німдегі шағын және орта бизнестің 

үлесін 35 пайызға, негізгі капиталға 

тартылған инвестициялар к#лемін 

жалпы ішкі #німнің 30 пайызына, 

шикізаттық емес экспортты 2 есе-

ге, яғни 41 миллиард теңгеге, еңбек 

#німділігін 45 пайызға дейін ұлғайту 

негізгі к#рсеткіш болмақ.

Қазақстандықтардың тұрмыс 

деңгейі мен сапасын арттыру ж#нін-

дегі шаралардың нәтижесінде азамат-

тардың #мір сүру ұзақтығы 75 жасқа 

дейін ұлғаюы тиіс.

Сондай-ақ Қазақстанның халық-

ара лық рейтингтердегі деңгейін, 

атап айтқанда, оқушылардың білім 

к#рсеткіштері, цифрлық бәсекеге 

қабілеттілік, заң үстемдігі индекстері 

бойынша жақсарту к#зделген.

Мемлекет басшысы Ұлттық жос-

пар бүгінгі жаһандық үрдістерді 

ескере отырып, ел дамуының негізгі 

бағдар лары мен цифрлық параметр-

лерін қалыптастыратынын атап #тті. 

Еліміздің ортамерзімді перспекти-

вадағы дамуы аталған реформалардың 

сапалы іске асырылуына тікелей бай-

ланысты болмақ.

Стратегиялық к#рсеткіштердің 

егжей-тегжейлі картасы – Ұлттық 

жоспардың ажырамас б#лігі. Соған 

сәйкес әрбір мемлекеттік органға 

және ірі квазимемлекеттік ұйымға 

белгіленген кезеңде қол жеткізуге 

тиіс нақты к#рсеткіштердің тізбесі 

бекітіледі. К#рсеткіштердің нәтижесі 

ақиқаттан алыс болмауы керек. 

Біздің басты мақсатымыз – бәсекеге 

қабілеттілік деңгейін арттыру және 

әлемнің дамыған мемлекеттерінің 

қатарына кіру.

Ұлттық даму жоспарының аясын-

да ұсынылған реформалардың к#бісі 

Кәсіпкерлік, Бюджеттік және Салық 

кодексі сияқты заңнамалық актілерге 

#згерістер енгізуді қажет етеді. Осы 

ретте Мемлекет басшысы Үкіметтің 

Парламентпен конструктивті жұмыс 

істеуі, депутаттық корпус ұлттық 

жоспардың табысты жүзеге асуы үшін 

барлық қажетті заңнамалық базаны 

қамтамасыз етуге тиіс екенін атап #тті.

Екінші, Мемлекеттік басқаруды 

дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжы-

рымдамасында әкімшілік-бақы-

лауға бағытталған әдістен адам мен 

оның игілігі басты құндылықтар са-

налатын мемлекет пен халықтың 

#зара ықпалдастық моделіне к#шу 

қарастырылады. Құжат аясында 

мемлекеттік аппараттың кәсібилігін 

жетілдіруге, оның қоғам алдындағы 

есептілігіне, реттеушілік саясатты 

ілгерілету мәселелеріне, мемлекеттік 

қ ы з м е т  к # р с е т у д і ң  т и і м д і л і г і н 

арттыруға, квазимемлекеттік сек-

торды оңтайландыруға, жергілікті 

басқару ісін дамытуға және т.б жол 

ашылады. 

Ақордада Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
т�рағалығымен Реформалар 
ж�ніндегі жоғары кеңестің 
үшінші отырысы �тті. Жиында 
еліміздің 2025 жылға дейінгі 
ұлттық даму жоспары, 
мемлекеттік жоспарлаудың жаңа 
жүйесі, мемлекеттік басқаруды 
дамытудың 2030 жылға дейінгі 
тұжырымдамасы, 2021-2025 
жылдарға арналған жекешелендіру 
жоспарының жобасы, сондай-ақ 
жедел реформалар топтамасы және 
халық санағын �ткізу мәселелері 
қарастырылды.

БЕКЕТ К�КЕНАЙҰЛЫ

Күн тәртібіндегі мәселелер 

б о й ы н ш а  к е ң е с  м ү ш е л е р і н 

тыңдаған Президент #з кезегінде 

оларды іске асырудың нақты 

тетіктеріне тоқталды, деп ха-

барлайды Ақорданың баспас#з 

қызметі.

Мемлекеттік жоспарлаудың 

жаңартылған жүйесінің бағдар-

ламалық құжаттары мейілінше 

икемді болуға, стратегиялық 

және бюджеттік жоспарлау-

дың #зара байланысын артты-

руға, мемлекеттік органдар мен 

ұйымдар басшыларына қойылған 

міндеттерді орындау үшін тікелей 

жауапкершілігін айқын бекітуге 

тиіс.

	лемнің к#шбасшы мемле-

кеттерінің қатарына кіру мақ-

са тында елімізді одан әрі дамы-

тудың негізгі үш бағыты, атап 

айтқанда, институттардың сапа-

сын жетілдіру, азаматтардың әл-

ауқатын арттыру, мықты эконо-

мика құру ұсынылды.

Еліміздің 2025 жылға дейін-

г і  ұ л т т ы қ  д а м у  ж о с п а р ы н -

да алдымыздағы ортамерзімді 

міндеттер  айқындалып,  аса 

м а ң ы з д ы  с а л а л а р д ы  д а м ы -

ту, негізгі саясатты жетілдіру 

ж#ніндегі басты бағдарлар к#рініс 

табуы тиіс.

Қызмет түрлері мен салалар-

дың түйткілді мәселелерін шешу-

ге бағытталған ұлттық жобалар 

арқылы белгілі бір кезеңде нақты 

�ткен аптада Батыс Қазақ-

стан облысының әкімі Ғали 

Есқалиевтің т#рағалығымен 

#ткен жедел штаб отырысында 

н а қ  о с ы  м ә с е л е  к # т е р і л і п , 

облыстық кәсіпкерлік және 

индустриялдық-инновациялық 

даму, жұмыспен қамтуды үй-

лестіру және әлеуметтік бағ-

дар ламалар басқармаларына 

ҚАРЖЫ

Капиталдың     
жалпы 
жылыстауы 
азайған 
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ

АПТА ТЫНЫСЫ

 Ақорда

Су тапшылығы болуы мүмкін
Мемлекет басшысы 
экология, геология және 
табиғи ресурстар министрі 
Мағзұм Мырзағалиевті 
қабылдады.

Қасым-Жомарт Тоқа-

е в қ а  Э к о л о г и я ,  г е о л о -

гия және табиғи ресурс-

тар министрлігінің #ткен 

жылғы жұмысының негізгі 

нәтижелері,  сондай-ақ, 

алдағы уақыттағы жоспар-

лары туралы баяндалды. 

Мағзұм Мырзағалиев Мем-

лекет басшысына биылғы 

#сімдік #сетін кезеңді сумен 

қамтамасыз ету мәселелері 

жайында айтты. 

Министрдің айтуын-

ша, биыл қардың аз түсуіне 

байланысты елімізде су 

тапшылығы болуы мүмкін. 

Бұл ретте Президент су ар-

н а л а р ы н  ц и ф р л а н д ы р у 

ж#ніндегі жұмыстың маңыз-

дылығын атап #тті. Алдағы 

5 жыл ішінде бүкіл респу-

блика бойынша 119 арна-

ны цифрландыру қажет. 

Қасым-Жомарт Тоқаевқа 

б а л ы қ  ш а р у а ш ы л ы  ғ ы н 

дамытудың 2030  жылға 

д е й і н г і  б а ғ д а р л а м а с ы 

ж ү з е г е  а с ы р ы л а  б а с т а -

ғаны жайында айтылды. 

Мағзұм Мырзағалиевтің 

пікірінше, 10 жыл ішінде 

балық #ндірісін 9 мыңнан 

270 мың тоннаға дейін арт-

тыруға мүмкіндік бар. Со-

нымен қатар Президент-

ке геологиялық барлау, 

эко логиялық туризм және 

ұлттық парктердің жай-күйі 

туралы ақпарат берілді. 

Кездесу соңында Мемле-

кет басшысы экология, гео-

логия және табиғи ресурстар 

министріне бірқатар нақты 

тапсырма берді.

 Әлеуетті әріптестік

Бірлескен инвестжобалар
пысықталды

Катар әмірі шейх Тамим 
бин Хамад )л-Танидің 
Қазақстанға мемлекеттік 
сапары қарсаңында 
Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың тапсырмасы 
бойынша ҚР сыртқы істер 
министрінің орынбасары 
Алмас Айдаров бастаған 
қазақстандық делегацияның 
Катарға жұмыс сапары 
�туде.

Сапардың мақсаты – 

бір лескен нақты инвес-

т и ц и я  л ы қ  ж о б а л а р -

ды пысықтау. Делегация 

құра  мына Индустрия және 

инфра құрылымдық даму 

министрлігі мен Мәдениет 

және спорт министрлігі нің 

басшылықтары, сондай-ақ 

«Самұрық-Қазына» Ұ	Қ 

АҚ, «КAZAKH INVEST» ҰК» 

АҚ, «Астана» халықаралық 

қаржы орталығының және 

Қазақстанның бірқатар жеке 

компанияларының #кілдері 

кірді. 

«Біз Катардың барлық 

мүмкіндіктері мен осы елдің 

бізге деген достық қарым-

қатынасына қарамастан, 

әлемдік инвестор ретіндегі 

әлеуетін толық к#лемде пай-

даланған жоқпыз. Катар – 

жан басына шаққандағы 

ІЖ�-нің үшінші к#рсет-

к і ш і  б а р ,  б ү к і л  ә л е м д е 

прогрессивті  к#зқарасы 

бар және Qatar Investment 

Authority тәуелсіз қор ар-

қылы ең үздік активтерде 

инвестициялық қатысуы бар 

бай мемлекет. Бірақ осының 

бәрін ескере отырып, бізде іс 

жүзінде бірлескен инвес ти-

циялық жобалар жоқ тығын 

белгілегім келіп тұр», – деді 

Алмас Айдаров. 

Сапар барысында делега-

ция мүшелері Катар Орталық 

б а н к і н і ң  т # р а ғ а с ы м е н , 

сондай-ақ «Qatar Sports 

Investments», «Qatar Mining», 

«Qatari Diar», «Hassad Food», 

«Widam», «Katara Hospitality» 

ұлттық компанияларының, 

«Qatar Investment Authority» 

Егемен қорының бірін ші 

басшыларымен, сондай-

ақ Катар бизнесмендер 

қауымдастығымен, басқа 

да жеке инвесторлармен 

келісс#здер жүргізді. Ал-

дыңғы уағдаластықтар-

д ы ң  ж а л ғ а с ы  р е т і н д е 

қазақстандық делегация 

тау-кен металлургия, агро- 

және қорғаныс #неркәсіп 

кешендері, туризм, мұнай-

химия сияқты салалар-

да жалпы бағасы 4,6 млрд 

долларды құрайтын 37 дай-

ын «brownfield» жобасын 

ұсынды.

 ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ

 Әкімшілік саясат

Ауылдық округтердің 
бюджеті ұлғаяды
Мәжіліс спикері 
Нұрлан Нығматулиннің 
т�рағалығымен �ткен 
жалпы отырыста депутаттар 
аудандық, қалалық және 
ауылдық билік деңгейлерінің 
дербестігі мен жауапкершілігін 
кеңейту мәселелеріне қатысты 
заң жобасын бірінші оқылымда 
мақұлдады. 

Жаңа құжатқа сәйкес, 

енді ауылдық округтердің 

бюджеттері  салықтардың 

жаңа т#рт түрінен түсетін 

түс імдер  есебінен ұлғай-

тылатын болады. Мәжіліс 

т#рағасы атап #ткендей, бұл 

ж е р г і л і к т і  б ю д ж е т т е р д і ң 

д е р б е с т і г і н  д а м ы т у д ы ң 

жаңа кезеңі ,  ол  ауылдың 

әлеуметтік мәселелерін же-

дел шешуге мүмкіндік береді. 

Нұрлан Нығматулин бюд-

жет қаражатын тиімді әкімші-

лендірудің маңызды лығын 

және әкім дерді  дайындау 

деңгейінің қажеттігін атап #тті.

Айта кету керек,  2018 

жылы қабылданған Жергі-

лікті #зін-#зі басқару тура-

лы заңға сәйкес, б#лінген 

қаражат  б ір інші  кезекте 

қайда жұмсалатындығы ауыл 

тұрғын дарының жиналысын-

да анықталатын. Ал жаңа заң 

жобасы бойынша әкім аппара-

тына #з бюджеттерін 20%-дан 

аспайтын м#лшерде түзетуге 

мүмкіндік беріледі, бюджетті 

бекіту оңайлатылады, сон-

дай-ақ меншікті түсімдер 

к#лемінің 10%-нан аспай-

тын м#лшерде ауылдық бюд-

жет резервін құру к#зделеді. 

Бұдан басқа, заң жобасын-

да мәслихаттар депутаттары-

на қосымша құқықтар мен 

міндеттер беру және мәс-

лихаттар хатшыларының құ-

қықтық мәртебесін арттыру 

ұсынылады.

Үкіметте Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың жуырда 
�ткен кеңейтілген отырыста және 
де Реформалар ж�ніндегі жоғары 
кеңестің отырысында берген тап-
сырмаларын іске асыру шаралары 
қаралды. Премьер-министр Асқар 
Мамин бұл бағытта атқарылар 
міндеттерді белгіледі. 

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

Мемлекет басшысының Үкі-

меттің кеңейтілген отырысында 

берген тапсырмаларын іске асы-

ру мақсатында экономикалық 

белсенділікті қолдау және халықты 

жұмыспен қамтамасыз ету, салық 

және бюджет саясатын жетілдіру, 

тұрғын үйдің қолжетімділігін арт-

тыру, денсаулық сақтау, білім беру 

жүйелерін дамыту ж#ніндегі және 

басқа да шаралар әзірленді. Үкімет 

А�К, мұнай-газ химиясын, электр 

энергетикасын, су ресурстарын 

басқаруды, «Жасыл Қазақстан» 

экологиялық және басқа да сала-

ларды дамыту ж#ніндегі ұлттық 

жобаларды әзірлейді. 

«Құрылымдық және ынта-

ландыру шаралары халық пен 

бизнесті жан-жақты қолдауды, 

о л а р д ы ң  ж а ң а  ж а ғ д а й л а р ғ а 

б е й і м д е л у і н ,  с о н д а й - а қ 

экономикалық белсенділікті 

ж а н д а н д ы р у д ы  қ а м т а м а с ы з 

етуі  тиіс .  Жаңа шынайылық 

жағдайында шикізаттық емес экс-

портты проактивті ілгерілетуге 

және инвестицияларды ныса-

налы тартуға бағдарланған #зін-

#зі қамтамасыз ете алатын және 

әртараптандырылған экономи-

каны дамытуға назар аударуымыз 

қажет. Шағын және орта бизнес 

экономиканы дамытуға қарқын 

беруі тиіс», – деді А.Мамин. 

Үкімет басшысы денсаулық 

сақтау, білім беру жүйелерін және 

нәтижелі жұмыспен қамтуды да-

мыту қажеттігіне ерекше назар 

аударды. Үкіметтің негізгі мақсаты 

– биыл экономика #сімін 3%-ға 

қамтамасыз ету, негізгі капиталға 

салынатын инвестицияларды ІЖ�-

нің 20%-на дейін, шағын және 

орта бизнес үлесін 30%-ға дейін 

ұлғайту, ауыл шаруашылығындағы 

еңбек #німділігін 1,4 есе арттыру, 

#ңдеу #неркәсібін 10%-ға #сіру, 

жұмыссыздықты 4,9%-ға дейін 

қысқарту. Осы ретте Ұлттық эконо-

мика министрлігі екі күн мерзімде 

Премьер-министр Кеңсесіне 

Президенттің кеңейтілген отыры-

ста берген тапсырмаларын орын-

дау ж#ніндегі жол картасының 

жобасын енгізуі керек. Басты 

Тапсырмалар 
түбегейлі 
орындалуы тиіс

Жиында мәлімделгендей, Пре-

зиденттің Реформалар ж#нін дегі 

жоғары кеңестің үшінші отыры-

сында берген тапсырмаларына 

сай, мемлекеттік жоспарлаудың 

жаңа құрылымы үш деңгейден 

тұратын болады. Атап #ткенде, 

бірінші деңгейдегі құжаттар – 

«Қазақстан-2050» стратегиясы, 

Жалпыұлттық басымдықтар, 

Ұлттық даму жоспары, Ұлттық 

қауіпсіздік стратегиясы, Аумақтық 

даму жоспары елдің ұзақ мерзімді 

және орта мерзімді кезеңдегі даму 

пайымын айқындайтын бола-

ды. Екінші деңгейдегі құжаттар 

#ңіраралық және салааралық 

мәселелер бойынша жүргізілетін 

саясатты – салаларды дамыту 

тұжырымдамалары мен ұлттық 

жобаларды айқындайды. Үшінші 

деңгейдегі құжаттар мемлекеттік 

органдардың, #ңірлердің және 

квазимемлекеттік ұйымдардың 

даму жоспарларын қамтиды. Жап-

пай цифрландыру, оның ішінде 

Data Driven Government плат-

формасын енгізу арқылы жүзеге 

асыру мемлекеттік басқару жүйесін 

жақсартудың негізгі элементі 

болады. Ұлттық халық санағы 

2021 жылғы қазанда заманауи 

цифрлық технологияларды енгізіп, 

процесті автоматтандыру арқылы 

жүргізіледі. 

енгізуді тапсырды. Ұлттық эконо-

мика министрлігіне Стратегиялық 

жоспарлау және реформалар 

ж#ніндегі агенттікпен бірлесіп 

бір апта мерзімде Мемлекеттік 

жоспарлау жүйесінің жобасын 

пысықтау,  10  ақпанға  дейін 

Жалпыұлттық басымдықтар мен 

елді дамытудың 2025 жылға дейінгі 

ұлттық жоспарын қабылдау ту-

ралы жарлықтардың жобаларын 

енгізуді қамтамасыз ету, бір ай 

мерзімде Ұлттық жобалардың 

тізімін қалыптастыру тапсырылды. 

Премьер-министр Қаржы, Ұлттық 

экономика министрліктеріне 

ж ә н е  Б ә с е к е л е с т і к т і  қ о р ғ а у 

агенттігіне екі апта мерзімде 

Жекешелендірудің 2021-2025 

жылдарға арналған кешенді жоспа-

рын іске асыру ж#ніндегі келісілген 

ұсыныстарды енгізуді тапсырды. 

Ұлттық экономика министрлігіне 

#зектендірілген аумақтық даму 

жоспарының жобасын Премьер-

министрдің Кеңсесіне биылғы 1 

сәуірге дейін енгізу міндеттелді. 

«Реформалардың жаңа пакеті 

қысқа мерзімді перспективада 

экономиканы қалпына келтіруге 

негізгі  саясатты жедел қайта 

реттеуді қамтамасыз етіп, тұрақты 

әрі сапалы экономикалық #су тра-

екториясына шығуға жағдай жаса-

уы тиіс», – деді А. Мамин.

«ӘЗІРЕТ-СҰЛТАН» МЕМЛЕКЕТТІК ТАРИХИ-МӘДЕНИ ҚОРЫҚ-МҰРАЖАЙЫ

Халықаралық атаққа ие болған «Әзірет-Сұлтан» тарихи-мәдени қорық-мұражайының 
іргетасы 1978 жылы қаланып, 1989 жылы қайта құрылды. Бұл жерде Түркістан 
археологиялық мәдени ескерткіштерді сақтау мен зерттеуге бағытталған ғылыми-
ағартушылық жұмыстар жүргізіледі. Оның аумағында ерте заманда атақты Қожа 
Ахмет Йассауи мен Рабиға Сұлтан Бегім кесенелері, Қылует жерасты мешіті, Гауһар 
ана мен Ұқаш ата кесенелері, Сауран қалашығы бой көтерген. Мұражай қорында 25 
мың бағалы экспонат бар.

 ТУҒАН ЖЕР

міндет – азаматтардың тұрмыс 

сапасын жақсарту мен табысын 

арттыру. Бұл бағытта ауқымды 

жұмыстар жүргізіліп, Мемлекет 

басшысының әрбір тапсырмасы 

жедел де нәтижелі іске асырылуы 

керек.

Үкімет басшысы 8 ақпанға 

қарай Экономикалық #сімді 

қалпына келтіру ж#ніндегі мем-

лекеттік комиссия отырысында 

қарау үшін экономиканың сапалы 

әрі тұрақты #суін қамтамасыз ету 

бойынша шұғыл шаралар пакетін 
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БИЗНЕС&БИЛІК

ӘЛЕМДІК АҘПАРАТ

Sputnik V аралық 
сараптамадан өтті  

)лемге әйгілі және беделді мамандандырылған 
медициналық Lancet  журналы Gam-COVID-Vac 
(Sputnik V) вакцинасын зерттеулердің үшінші 
сатысының аралық талдауын жариялаған. Еске 
салар болсақ, бұл мәліметтерді сарапшылар да, 
осы вакцинаны түрлі елдерде қолданғандар да 
айтудай-ақ күткен болатын.    

Ғалымдардың есептемелері бойынша 

вакцинаның тиімділігі 91,6%-ды құраған. 

Айта кету керек, Қазақстанның денсаулық 

сақтау министрлігі Ресейдің «Спутник V» 

вакцинасын сатып алуға 16,8 миллиард теңге 

(40 миллион долларға жуық) жұмсайтынын 

хабарлаған болатын. 

ҚР Денсаулық сақтау министрі Алек-

сей Цойдың айтуынша, халыққа Ресей ва-

цинасын салу 1 ақпанда басталды. Нау-

рызда мектеп мұғалімдері мен университет 

оқытушыларына, ведомстволық медици-

на мекемелері #кілдеріне; сәуірден бастап 

мектеп-интернат, мектепке дейінгі мекеме 

қызметкерлері, студенттер мен созылмалы 

ауруы бар азаматтарға вакцина салынбақ.

Chevron мен 
ExxonMobil біріге ме? 

The Wall Street Journal басылымының хабар-
лауынша, америкалық Chevron мен ExxonMobil 
мұнай компанияларының бас директорла-
ры  Майу Вирт пен Дэррен Вудс COVID-19 
індетінен шеккен зияндардың салдарынан 
бірігуді қарастырған келісс�здер жүргізген.      

Келісс#здер алдын-ала талқылау сипатын-

да болғанымен, компаниялардың #кілдері 

оған қайтып оралуы ықтимал. Біріккен ком-

панияны капиталдандыру 350 млрд АҚШ дол-

ларынан асып түсіп, #ндіріс к#лемі тәулігіне 7 

млн баррельдей мұнайды құрауы мүмкін деп 

болжанып отыр. 

Қазақстанда  Chevron компаниясы бірнеше 

жобаға қатысады, айта кетер болсақ, ол – 

«Теңізшевройл» бірлескен кәсіпорнының 

басты құрылтайшысы. Қазақстан Республи-

касының Үкіметі мен Шеврон Мұнай-Газ 

корпорациясы арасындағы 1993 жылы 

қол қойылған келісім бойынша ол Атырау 

облысындағы Теңіз мұнай кенішінде ұзақ 

жылдардан бері к#мірсутектерді барлап, 

#ндірумен айналысуда. Ал, ExxonMobil – 

еліміздегі алғашқы батыс инвесторларының 

бірі және бүгінгі таңда Қазақстанның бұл 

компаниямен ынтымақтастығына ширек 

ғасырдан асқан. Осы кезеңде Қазақстанға 

салынған инвестициялардың к#лемі 22 мил-

лиардтан астам АҚШ долларын құрайды. 

Қытайды Орталық 
Азиямен тағы бір 
теміржол жалғады

Шығыс Қытайдан Орталық Азияға Фуцзян 
провинциясының Уишан қаласынан шығатын 
жаңа жүк тасымалдайтын теміржол бағыты іске 
қосылды, деп хабарлайды Синьхуа агенттігі 
Үрімшіден. Бұл бағыттың түпкі аялдамасы – 
Алматы қаласы.  

Жаңа темір жол бағытымен жолға шыққан 

бірінші жүк құрамы мемлекеттік шекара-

ны #ткен бейсенбіде Қытайдың солтүстік-

батысындағы Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық 

ауданындағы Қорғас бақылау-#ткізу пунктінде 

сағат 9.30-да кесіп #ткен. 

Қорғас кеденінен хабарлағандай, бұл 

теміржол к#лігі құрамы  пластмасса заттары, 

үйге қажетті шағын бұйымдар мен басқа да, 

негізінен, Наньпин қаласында және Фуцзян 

провинциясының соған іргелес аудандарында 

шығарылған тауарларды тиеген 42 контей-

нерден  жасақталған. Жүктің жалпы құны 

21,5 млн юаньді (3,3 млн АҚШ долларына 

жуық) құраған. Поезд Алматыға келгеннен 

кейін бұл тауарлар басқа поездарға жүктеледі 

де, Орталық Еуропаның басқа да елдеріне 

ж#нелтіледі.

 

Батыр РАХМЕТУЛЛИН

 АЙМАҘ ТЫНЫСЫ

Той сарайлары 
ой орталықтарына айналды

Мысалға, шаһардың ескі әужай, 

Жұлдыз, Зашаған кенті аумағынан 

шығармашылық және мәдениет үйіне, 

Зашаған кентінен спорттық нысан 

(аумағы 250 шаршы метрден баста-

лады), «Тең қоғам» әлеуметті қолдау 

орталығына аумағы 250-ден 350 шар-

шы метрге дейін, «Белсенді  ұзақ 

#мір» әлеуметік  жобасына аумағы 

350 шаршы метрден 450 шаршы 

метрге дейін бос тұрған ғимараттар 

қажет. Бүгінде облыс әкімдігі осындай 

ғимараттардың шаршы метрін орташа 

есеппен алғанда 2000-нан 2500 теңгеге 

дейін жалға алу немесе сатып алу 

мүмкіндігін қарастыруға дайын. 

ТОЙХАНА 

ДҮКЕНГЕ АЙНАЛДЫ

Қазіргі жағдайда мейрамхана, 

тойхана нысандарының иелеріне 

басқа кәсіппен айналысу бағыттары 

ұсынылған. Соның ішінде жұмысы 

тоқтап тұрған кәсіпкерлік ғимарат-

тарын аумағы 3х4 метрлік сауық-

тыру және 4х2 метрлік балалар 

бассейндеріне,  азық-түлік сақтайтын 

тоңазытқышы бар қоймаларға ай-

налдыру ұсынылуда. Сонымен қатар 

Опен-спейс, офис-кеңселерге, оқу 

орталықтарына, мүмкіндігі шектеулі 

балалармен жұмыс орталықтарына 

жалға беріп, жабдықтауға болады. 

Бүгінде Орал қаласындағы тойха-

налардың 10%-ы басқа бағытқа бетін 

бұрды. Мейрамхана ғимараттары 

басқа кәсіп нысандарына айналды 

немесе жалға берілді. Мысалға, «Ақ 

босаға» мейрамханасы электр тау-

арлары, «Айлуна 2» мейрамханасы 

киім  дүкеніне, «Той сарайы» тойха-

насы қосымша білім беру орталығы, 

«Астана» мейрамханасы азық-түлік 

супермаркеті  болды. «Ақ босаға» той-

ханасы 11 ай жұмыс істемеді. Халыққа 

қызмет к#рсетпеген соң, табыссыз 

қалдық. Қызмет к#рсетушілердің 

тең жартысын жұмыстан босатуға 

тура келді. «Үмітсіз шайтан» дейтін 

қазақпыз ғой, алдағы күнге үмітпен 

қарадық.  Қиын болса да, бас аспаз 

және қалған 50 пайыз қызметкердің 

11 ай бойы жалақысын тұрақты т#леп 

отырдым.  �йткені сапалы қызмет 

к#рсететін мамандарды табу оңай 

емес. Жұмыссыз қалған 10 шақты 

адамға қолдан келген к#мегімізді 

к#рсеттік. Қазіргі уақытта тойхананы 

жауып, #зге кәсіпкерге жалға бердім. 

Енді тойхана электр техникалық 

дүкен болып ашылды. Үй тұрмысына 

қажетті  заттарды осы жерден таба 

аласыз. 15 шақты адам еңбек етуде.  

Екінші деңгейдегі банктен алған 

несиемнің т#лемін уақытылы т#леп 

отырмын. Қалай болғанда да елге 

келген ауыртпалықты ел-жұртпен 

бірге к#реміз», – деді кәсіпкер Адият 

Сыдықов.

Облыстық кәсіпкерлер палата-

бастауыш сынып оқушыларына 

арналған «Күншуақ» және тіл, би, 

интеллектуалдық бағыттағы үйірмелер 

жұмыс істейді. Қазірдің #зінде кейбір 

үйірмелер сақтық шараларын сақтай 

отырып, #з жұмыстарын бастау-

да. 	зірге #зге үйірмелердің сабақ 

кестелері пысықталу үстінде», – деді 

мектептен тыс жұмыс оратлығы ди-

ректорының оқу-тәрбие ж#ніндегі 

орынбасары, облыстық мәслихаттың 

депутаты Шаттық �тебәлиева.  

Орталықта руханият залы, домбы-

ра, «Балдырған» үйрмелері құрылған. 

«Атамұра» үйірмесі «Рухани жаң  ғыру» 

бағдарламасы аясында ұлттық мәде-

ниетті, салт-дәстүрді балалардың са-

на сына сіңіруді және осы жолда ата-

аналармен байланысты нығайтуды ба-

сты мұрат-мақсат етіп алған. Т#менгі 

қабатта фитнес орталығы орналасқан. 

Оны да іске қосу алдағы күннің ен-

шісінде.  Үйірмелер шәкірттерге тек 

білім беріп қана қоймайды, жас бу-

ынды еңбекқорлыққа, алға ұмтылуға, 

#зінің ортасын қалыптастыруға, 

адамгершілікке тәрбиелейді. 	сіресе, 

«қызға қырық үйден тыйым» дейтін 

қыз балаларды #нерге, ісмерлікке,  

жинақылыққа баулитын сәндік-

қолданбалы #нер үйірмесі ашылды. 

Ақындар мектебіне, шешен с#йлеуге 

жол нұсқайтын үйірмелерге жазы-

лушылар аз емес. Домбыра үйірмесі 

балалармен қатар, үлкендерге де ай 

сайын акциялар ұйымдастырмақ. 

Асық ату үйірмесі жас толқынның 

ғаламтор шырмауында қалмауы-

на әсерін тигізері хақ. «Біз #зіміз-

дің  ішкі  әлемімізді  #згертпей, 

сыртқы мәдениетіміз  ешқашан 

#згермейді. «Тәрбиесіз берілген 

білім – адамзаттың хас жауы», деп 

	л-Фараби бабамыз айтқандай, 

бірінші кезекте тәрбиеге мән-маңыз 

берудеміз.  Қосымша білім беру 

үйірмелері арқылы оқушы жанына 

елімізге, туған жерге деген махаббат-

ты, елжандылықты, үлкенге құрмет, 

кішіге ізет, бір с#збен айтқанда ұлттық 

тәрбиенің, мәдениеттің дәнегін ексек 

дейміз. Бұрынан жоғалмай жеткен 

ата дәстүрі мен тамаша салтымызды 

ұл-қызға ұғынықты тілмен жеткізсек 

дейміз», – деді Шаттық Саматқызы.

Батыс Қазақстан облысы

сы #ңірдегі кәсіпкерлік бағыттарын 

ауыстырып немесе #згертуге шешім 

қабылдаған бизнес нысандарына 

талдау жасауда. Мысалға,  Бәйтерек 

ауданында кезінде 250-300 адамға 

қызмет к#рсеткен тойхана да табыс-

сыз қалды. Тойхана иесі 	сел Ижа-

нова қиыншылықтарға қарамастан 

той тойлайтын орынды сауда орнына 

айналдырды. Тойхана ашу кезінде 

мемлекеттік бағдарлама арқылы 

жеңілдікпен несие алған кәсіпкер 

супермаркет жұмысын жолға қойды. 

Карантиндік шараларға мойымай, 

кәсіпкерлігін жаңа қырынан дамытуға 

ұмтылғандар қатары әлі де #се түспек.

МЕЙРАМХАНАДАН – 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

ОРТАЛЫҚҚА

 Зашаған кентіндегі «Той сарайы» 

мейрамханасынан бұрын кісі арыл-

майтын, той-томалақ жиі #тетін. Ко-

ронавирус пандемиясы жағдайында 

табыс түспеді. Жуықта сән-салтанаты 

келісті жеке ғимарат Оралдағы мектеп-

тен тыс жұмыс орталығының Зашаған 

кенті б#лімшесіне берілді. Бұрын 

бұл б#лімше №13 мектепке дейінгі 

ұйымның ескі әрі тар ғимаратында 

орналасқан болатын. Ата-аналардың 

сұранысы мен осы аудандағы бала-

лар санының #су қарқыны ескеріліп, 

облыс, қала әкімдігінің, білім беру 

б#лімінің қолдауымен жаңа тойхана 

орны жалға алынды. 

Негізі мектептен тыс жұмыс орта-

лығының қосымша білім беру пе-

дагогтары үйірмелерге қатысатын 

тәрбиеленушілерге #мірлік бағыт-

бағдар береді, бос уақыттарын тиімді 

пайдалануына к#мектеседі. Жалпы 

боламын деген балалардың «белін 

буудағы» еңбектері зор.  Қазір бұл 

орталық пен б#лімшелерінде т#рт 

мыңнан астам оқушы қосымша білім 

алуда. Зашаған кентінің б#лімшедегі 

үйірмелерге 790 бала  тіркелді. Онда 

шығармашылық, интеллектуалдық, 

техникалық бағыттарда білім мен 

 ПРЕЗИДЕНТ  

Тұрақты даму 
жолындағы реформалар
Яғни онда қамтылған шаралар 

мемлекеттік аппараттың тиімді-

ліг і  мен ашықтығын арттыруға 

ықпал етеді. Бұл халық арасында 

мемлекеттік басқару институтына 

деген сенім деңгейін к#тереді. Осы 

ретте Қасым-Жомарт Тоқаев атап 

#ткендей, құжат қоғам талабына 

сай келеді және халықтың тұрмыс 

сапасын жақсартуға бағытталған 

ауқымды әрі маңызды #згерістерді 

қамтиды. Тұжырымдаманың басты 

қағидалары биыл орындалады, ал 

негізгі ережелері 2025 жылға дейін 

іске асырылуы тиіс. Осыған орай 

Президент Үкіметке тиісті ресур-

старды б#ле отырып, егжей-тегжейлі 

сараланған Іс-қимылдар жоспарын 

қабылдауды тапсырды. 

Келесі кезекте 2021-2025 жылдарға 

арналған жекешелендіру жоспарының 

жобасы ұсынылды. Келтірілген де-

ректерге сәйкес, толықтай немесе 

жартылай жеке бәсекелестік секторға 

#тетін ұйымдардың саны 176-дан 736-

ға дейін ұлғайған. 5 триллион теңге 

к#леміндегі активтердің бәсекелестік 

ортаға шығуы мемлекеттің эконо-

микаға араласуын 14 пайызға дейін 

қысқартуға мүмкіндік береді. Соған 

байланысты стратегиялық инвестор-

лар тар тылып, жекешелендірілетін 

компа ниялардың қызметі шағын 

және орта бизнес үшін қолжетімді 

және ауқымды болмақ.

Мемлекеттің экономикадағы үле-

сін азайту бағытындағы жұмыстарға 

тоқтала келіп, Қасым-Жомарт Тоқаев 

алдыңғы жекешелендіру кезінде 

нысандардың басым б#лігі біршама 

кейінге шегерілген немесе мүлде 

алынып тасталған тәжірибені еске 

салды. «Жұмыстың жоспар бойын-

ша жүруі аса маңызды. Бұл тұрғыда 

Үкіметтің ұстанымы қатаң болуы 

қажет. Жекешелендірудің соңы жеке 

монополиялардың пайда болуы-

на әкеп соқтырмауы керек. Ондай 

жағдай қоғамның наразылығын туды-

рады. Жекешелендіру үдерісі кезінде 

ашықтық пен әділдікті қамтамасыз 

ету қажет», – деді Мемлекет басшысы. 

Осы ретте Президент Үкіметке 

нысандарды сатуға қоғамдық мони-

торинг жүргізудің тетіктерін әзірлеуді 

тапсырды. Сонымен қатар IPO құрал-

дарын мейілінше кең пайдалану, 

жекешелендіру барысында бұл тетікке 

басымдық беру қажеттігін атап #тті. 

«Халықтық IPO» бағдарламасын 

қайта жаңғыртып, акцияларды, ең 

алдымен, жеке тұлғаларға, яғни 

Қазақстан аза маттарына сату ке-

рек. Еліміздің әрбір азаматында 

ұлттық байлықтың бір б#лігін иеле-

ну мүмкіндігі болуы қажет», – деді 

Қасым-Жомарт Тоқаев.

Күн тәртібінде қаралған келесі 

мәселе – Президенттің тапсырмасы-

на сәйкес әзірленген жедел шаралар 

топтамасы. Шағын және орта биз-

нес субъектілері үшін т#лем тетігін 

жеңілдетуге және еңбекақы қорына 

салық жүктемесін азайтуға, жаңа 

#ндіріс компаниялары үшін ҚҚС бой-

ынша м#лшерлемелерді 70 пайызға 

т#мендетуге, «Бизнестің жол кар-

тасы» субсидиялау бағдарламасына 

микроқаржы ұйымдарын қосуға 

және  басқа  да  жолдар  арқылы 

экономиканың сапалы әрі тұрақты 

дамуын қамтамасыз етуге бағытталған 

бұл нормалар заңмен бекітіліп, 

биылғы 1 шілдеден жүзеге асырылмақ.

Халық санағы тұрғындардың 

нақты санын, оның жас және ген-

дерлік құрамын, урбанизация дең-

гейін, табыс к#лемі мен басқа да 

ма ңызды талдау деректерін анықтап, 

тексерілген әрі дәйекті басқарушылық 

шешімдер қабылдауға мүмкіндік 

береді. Осы ретте Мемлекет басшы-

сы ұлттық санақты ұйымдастыру 

мәселесіне тоқтала келіп, санақты 

#ткізудің оңтайлы жолдарын пай-

далану, оның ішінде пандемияның 

таралуына жол бермеуге байланысты 

шектеулерді ескере отырып, цифрлық 

технологияларды кең қолданған ж#н 

екенін айтты. Үкіметке халық санағын 

#ткізуге байланысты арнайы жұмыс 

тобын құру тапсырылды.

Айта кетейік, ұлттық санақ биыл 

қазан айында #ткізіледі, ал нақты 

мәліметтер 2022 жылдың ортасына 

қарай жарияланатын болады.
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> [ 1 ]

тәрбие беріледі. Б#лімшенің қыз-

метіне тартылған мамандар алдын 

ала машықтанудан #тті. Енді кент 

ау мағындағы отбасылардың балалары 

қала орталығына қатынамай-ақ, үй 

қасындағы орталықтағы үйірмелерге 

тегін қатысады. Бұған ата-аналар 

да, бүлдіршіндер де қуанышты. «Бір 

жамандықтың бір жақсылығы бар» 

демекші, індеттің таралуы кесі рінен 

тойханалардың қызметтері тоқта-

тылғанымен, той сарайларының білім, 

шығармашылық орталықтарына ай-

на луының #зі 21-ғасырдағы адамзат-

тың білім мен тәрбиеге ұмтылысын 

білдіргендей к#рінеді. Алдағы уақытта 

орталықта оқушыларға қосымша 

білім беріліп қана қоймай, «Руха-

ни жаңғыру» бағдарламасы аясын-

да ұрпақтар сабақтастығын  сақтай 

отырып, Зашаған кентіндегі елге 

сыйлы ақсақалдар, әжелер, ардақты 

әкелер, аяулы аналармен кездесу-

лер ұйымдастырып, байланыс ор-

нату жоспарланды. Мұнда «Ша-

быт» медиа студиясы мен оның 

алаңына ерекше к#ңіл б#лінуде. 

Студияда «Жас тілші», «С#з зергері» 

үйірмелерінің тәрбиеленушілері 

зиялы қауым #кілдерімен, ақын-

жазушылармен, #ңірдегі танымал 

кәсіпкерлермен, еңбек етіп жүрген 

халық қалаулыларымен жүздесіп, пікір 

алмасады. Мұнда «Волонтерлар акаде-

миясы», «К#шбасшылар мектебі», 

Назгүл ҒҰМАРОВА, «Орал өңірі» газетінің қызметкері:
– Орал қаласынан жырақтау орналасқан Зашаған кентінің жаңа 

шағын ауданындағы «Той сарайы» балалар шығармашылығы орталығына 
айналды. Жаңа орталықтың ашылып жатқаны ата-аналарды, әсіресе, 
балаларымызды қатты қуантты. Осындай игі іске мұрындық болған өңір, 
қала басшылығына және тойхана ғимаратын жалға берген кәсіпкерге 
ата-аналар атынан алғыс айтқым келеді. Осындайда Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың: «Қазір «Тойың тойға ұлассын» деп әндетіп, 
той тойлап жүретін уақыт емес. Бүгінгідей технология заманында 
той-томалақтың әңгімесін айтып, бір-бірін асыра мақтап, ас ішіп, аяқ 
босатқанға риза кейіпте жүру әдетінен арылу керек», дегені еске түседі.  
Расында, басы артық қаржыны жастардың білім алуына, ғылымды 
игеруіне, шет тілдерін үйренуге жұмсағанымыз абзал. Шығармашылық 
орталығында ұл-қызымыздың ой-өрісін дамытуға тегін жағдай 
жасалған. Мен балаларымды сурет, колданбалы өнер және тоғызқұмалақ 
үйірмелеріне жаздырдым. Карантиндік талаптарды сақтай отырып, 
үйірмелерге барып жүрміз.  Қатысамын, қосымша білім аламын 
дейтін оқушылар саны өте көп екені байқалады.  Сондықтан халық 
тығыз орналасқан шағын ауданнан тағы да осындай шығармашылық 
орталықтары ашылса дейміз.
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НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

  ҰЛТТЫҚ БАНК     

Т�ЛЕМ ТЕҢГЕРІМІ 
ҚАЛАЙ ҚАЛЫПТАСТЫ?    

�ткен жылдың қорытындысы бойынша т�лем 
теңгерімі қалай қалыптасты?  

Т#лем теңгеріміндегі негізгі ағындардың сер-

піні жылдың бірінші жартысында мұнайдың әлем-

дік бағасының т#мендеуімен, кейінгі ОПЕК+ 

мәмілесімен, COVID-19 пандемиясымен және Үкі-

меттің экономиканы қолдау ж#ніндегі жауап шара-

ларымен айқындалды. «Алдын ала бағалау бойынша 

ағымдағы шот 5,9 млрд АҚШ доллары дефицитімен 

қалыптасты, бұл Ұлттық банктің 2020 жылға арналған 

болжамды күтулеріне сәйкес келеді. Ағымдағы шот 

дефицитінің негізгі себебі мұнай экспортының қыс-

қаруы есебінен тауарлар экспортының т#мендеуі бо-

лып табылады. 2019 жылмен салыстырғанда экспорт 

46,9 млрд АҚШ долларына дейін 11,3 млрд АҚШ дол-

ларына (–19,4%) қысқарды. Сол кезеңде импорт 36,2 

млрд АҚШ долларына дейін 3,9 млрд АҚШ долларына 

(–9,7%) т#мендеді, бұл инвестициялық және аралық 

тауарларды әкелудің қысқаруына  байланысты», – 

дейді Ұлттық банк т#лем балансы департаментінің 

директоры Азат �скенбаев. 

Ағымдағы шоттың жай-күйі бір жағынан сауда 

теңгерімі мен екінші жағынан шетелдік инвесторларға 

т#ленетін кіріс арасындағы тепе-теңдікке бай-

ланысты. Былтыр инвестициялық кірістің теріс 

теңгерімі айтарлықтай т#мендеді, бұл ағымдағы шот 

дефицитінің әлеуетті тереңдігін айтарлықтай тежеді. 

Тікелей инвесторлардың үлесіне келетін дивидендтер 

мен қайта инвестицияланған пайда 10,4 млрд АҚШ 

долларын құрады, бұл #ткен жылдың  ұқсас к#лемінен 

35%-ға аз (16,0 млрд АҚШ доллары). Тағы бір маңызды 

фактор – Қазақстан Республикасы мен консорциум 

арасындағы дауды реттеу шеңберінде Қарашығанақ 

консорциумының қатысушыларынан түскен 1,3 млрд 

АҚШ доллары сомасындағы валютаның елімізге 

әкелінуі. Бұл #темақы т#лемінің түсуі қайталама 

кірістің (трансферттердің) оң сальдосын 2,1 млрд 

АҚШ долларына дейін екі есеге ұлғайтты. Кірістегі 

осы оң  үрдістер #ткен жылғы 3-ші тоқсандағы сау да 

теңгерімінің теріс сальдосына қарсы салмақ к#р-

сетті. Қорытындысында, 2020 жылы ағымдағы шот 

сальдосының  алдыңғы жылмен салыстырғанда 1,3 

млрд АҚШ долларына жақсаруы байқалады.

 ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҒЫ 

АРНАЙЫ ШОТҚА ТҮСЕ БАСТАДЫ

Зейнетақы жинағын алуға �тініш берген  11,7 мың 
салымшының шотына 63 миллиард теңге аударылады.

28 қаңтарда Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорына Отбасы банкінен жалпы сомасы шамамен 

103,1 млрд теңгеге 4 426 #тінім келіп түсті. Келіп түскен 

барлық #тінім сол күні қаралған. «Жалпы сомасы 17,2 

млрд теңгеден астам 3 151 #тінім (немесе 71%) #ңдеуге 

қабылданды. Бұл сома кейінгі 5 жұмыс күні ішінде 

салымшылардың  Отбасы банкіндегі арнайы шотына 

аударылады. Аударымның орташа сомасы 5,45 млн 

теңгені құрайды. 1 275 #тінімді (29%) БЖЗҚ заңнама 

талаптарына сәйкес келмегендіктен қабылдамады», 

деп хабарлайды қордың баспас#з қызметі. 

Зейнетақы жинағын алуға #тінім қабылдай баста-

ған «Қазақстан халық банкінен» 28 қаңтарда 16,64 

млн теңге сомасына 2 #тініш келіп түскен. Оның 

ішінде 8,3 млн теңге сомасына бір #тінім #ңдеуге 

қабылданып, екінші #тінім қайталап берілгендіктен 

қабылданбаған. «25-28 қаңтарда, яғни БЖЗҚ-ға 

уәкілетті операторлардан түскен #тінімдерді қарау 

басталған т#рт жұмыс күні ішінде келіп түскен 

барлық #тінімдер сол күні-ақ кідіріссіз қаралды. 

Бұл ретте т#лемдерді жүзеге асыру үшін жалпы со-

масы 168,2 млрд теңгеге жуық 30 391 #тінім жұмысқа 

қабылданды. �тінімнің орташа сомасы шамамен 5,5 

млн теңге», делінген хабарламада.

Осы күндерге жасаған БЖЗҚ  талдауына сүйен сек, 

#тінімдерді қабылдамаудың негізгі себебі (86%-дан 

астам) – #тініште к#рсетілген сұраты лып отырған 

сома зейнетақы жинағынан алуға қолжетімді сомадан 

асып кеткендігі. «Кейбір #тінімді БЖЗҚ-да жинағы 

жоқ адамдар немесе біржолғы зейнетақы т#лемін алуға 

құқығы жоқ салымшылар берген. Қандай да бір себеп-

пен (толтыру кезіндегі қателер, дұрыс к#рсетілмеген 

сома, т#леуге қолжетімді соманың #згеруі және т. б.) 

біржолғы зейнетақы т#лемін алуға арналған #тінімін 

қанағаттандырудан бас тартылған салымшылар осы 

кемшілікті түзетіп уәкілетті операторға қайтадан 

#тінім беруіне болады», делінген хабарламада.

 ДЕПОЗИТ 

СЫЙАҚЫ М�ЛШЕРЛЕМЕЛЕРІ
�ЗГЕРІССІЗ ҚАЛДЫ

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры 
теңгелік депозиттер бойынша наурыздағы ең жоғары 
сыйақы м�лшерлемесін жариялады. 

Ұлттық банктің базалық м#лшерлемесі деңгейінің 

сақталуына байланысты қысқа мерзімді депозит-

тер бойынша ең жоғары м#лшерлемелер бұрынғы, 

яғни  9,0 пайыз деңгейінде сақталды. Нарыққа 

байланысты айқындалатын мерзімді депозиттердің 

м#лшерлемелері де  9,0 пайыз қалпында #згеріссіз 

қалды.

Қордың баспас#з қызметі хабарлағандай, банк-

тердің нақты нарықтық м#лшерлемелерінің біртіндеп 

т#мендеуі одан әрі жалғасуына байланысты 24 айға 

арналған ұзақ мерзімді жинақ салымдардың сыйақы 

м#лшерлемелері қайта қаралды.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 ҘАРЖЫ  

Капиталдың жалпы 
жылыстауы азайған 
Баламалы инвестициялық құралдар 
тартымдылығымен ерекшеленуде:  
қазақстандықтар құнды қағаздар 
мен алтынға к�бірек қаржы сала 
бастады. Бәлкім, соның әсері болар, 
Қазақстаннан капиталдың жаппай 
жылыстауы жартылай қысқарған 
деп жазады Finprom.kz сайтында. 

ИСА ҚАМБАР

Айта кету керек, 2020 жылы 

дағ да рыстық жағдайға қарамас-

тан, инвестициялық белсенділік 

#сімін жалғастырған. Серпіннің 

жағымды #рбуіне  тек инвестор-

лар ғана емес, жеке тұлғалардың 

1-инфографика

2-инфографика

3-инфографика
қаржылары жұмса луы да әсерін 

тигізіп отыр. Мәселен, банктердегі 

депозиттердің сомасы соңғы жыл-

да 20,3%-ға артқан және қазір ол 

21 трлн теңгені құрады. Салымдар 

#сімі жеке тұлғаларда да (бір жылда 

+17,1%), корпоративтік секторда да 

(+23,6%) байқалған. 

Осы ретте баламалы қаржылық 

құралдарға қызығушылық артқаны 

да байқалады. Олардың арасын-

да, мәселен, алтын мен құнды 

қағаздар бар. Мысалға айтар болсақ, 

2020 жылы елміздің азаматтары 

екінші деңгейдегі банктер мен же-

келеген банктік емес айырбастау 

пункттерінен жалпы салмағы 890 

килограмм 21,1 мың қалыптағы 

құй ма алтынды #з иеліктеріне сатып 

алған, бұл 2019 жылға қарағанда – 

бірден 34%-ға к#п. Құнды қағаздар 

нарығында да осындай жағдай 

бай қалады: бұл сектордағы халық 

белсенділігі айтарлықтай #скен. 2020 

жылы құнды қағаздардың орталық 

депозитарийінде жеке тұлғалардың 

ашқан сауда шоттарының саны 

14 мыңға артып, 132,9 мың шотқа 

жеткен. Жұмыспен қамтылған ха-

лық қа шаққандағы б#лшек сауда 

инвес торларының үлесі рекордтық 

к#рсеткіш – 1,5%-ға жеткен. Акция-

лар нарығындағы саудалар к#ле-

мінің 52%-дан астамы жеке тұлға лар 

еншісінде. 

Мұндай #сім еліміздегі қаржылық 

нарық құралдарының дамуымен 

тығыз байланысты. Құнды қағаздар 

секторына «Астана» халықаралық 

қаржы орталығы (АХҚО) – Astana 

International Exchange (AIX) бир-

жасы, – соның ішінде мемлекеттік 

сыңайлы компаниялардың кең 

к#лемде #ткізілген IPO шаралары 

айтарлықтай қозғау болды. 2021-

2023 жылдары AIX биржасында 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат 

қоры аса ірі компанияларының IPO 

#ткізу жоспарланған, бұл сондай-ақ 

институционалдық та, б#лшек сау-

дамен айналысатын инвесторлардың 

да қызығушылығына үлкен әсерін 

тигізетін болады. 

Сонымен қатар инвестициялық 

қоржынды басқарушылардың р#лі 

де #седі. 2020 жылдың соңында 

Қазақстанда 18 осындай басқарушы 

компания тізімде болған. Бір жылда 

олардың активтері 31,9%-ға артқан 

және 252,5 млрд теңгені құраған 

(1-инфографика).  

Активтерді басқару нарығын 

одан әрі дамыту үшін жергілікті 

нарықтағы жетекші сыртқы бас-

қарушы компанияларды оқшау-

лауға, сондай-ақ нарықтағы отан-

дық ойыншылардың активтерді 

басқару бойынша ішкі құзырет-

терін қалыптастыруға бағытталған 

қосымша кешенді шараларды іске 

асыру қажет. Бұл бағытты дамыту-

да «Астана» халықаралық қаржы 

орталығы негізгі р#л атқарады. Ан-

глия мен Уэльс құқығы принцип-

теріне, тәртіптері мен үлгілеріне 

негізделген жеңілдіктер мен ыңғай-

лы құқықтық ереже орталықты 

сыртқы басқарушы компанияларға 

тартымды етіп отыр. 

Мәселен, АХҚО биржасын-

да – арасында Shenwan Hongyuan 

Securities HK Ltd (Гонконг), ITI 

Capital Limited (Ұлыбритания), 

CITIC Securities Co., Ltd. (Қытай), 

Renaissance Capital (Кипр) сияқты 

10 шетелдік танымалы бар – 26 

брокерлік компания тіркелген. 

Бұл компаниялар құнды қағаздар-

мен және фьючерстермен сауда 

жасау бойынша, активтер мен 

корпоративтік қаражатты басқару 

қызметтерін к#рсетуді ұсынады. 

Активтерді басқару нарығын 

дамытуға жайлы әсерін тигізген 

тағы да бір жағымды жәйт зейнетақы 

активтерінің қандай да бір б#лігін 

сыртқы басқарушы компанияларға 

беру болды. Жаһандық акцияларға, 

дамушы елдердің облигацияларына 

және инвестициялық деңгейдегі 

корпоративтік облигацияларға 

индексті инвестициялау үшін мы-

надай шетелдік басқарушы компа-

ниялар тартылған: 

Limited мандаты бойынша дамушы 

елдердің облигациялары; 

мандаты бойынша жаһандық акция-

лар; 

мандаты бойынша инвестициялық 

деңгей дегі корпо ративтік облига-

циялар. 

2020 жылдың 1 қаңтарына сырт-

қы басқаруда болған Бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қорының 

активтері 765,9 миллиард теңгені 

немесе қордың инвестициялық 

қ о р ж ы н ы н ы ң  6 , 0 2  п а й ы з ы н 

құраған. �ткен  жылдың он бір ай-

АҚШ долларына жуық соманы 

құрайды (2-инфографика).

Сонымен қатар халықаралық 

басқарушы компанияларды оқшау-

-

торын дамытуға мүмкіндік береді, 

#йткені к#птеген басқарушы ком-

паниялар осы саланы ілгерілетуге 

адамдардың әл-ауқатын кәсіби 

басқару – ауқатты клиенттерге 

қаржы жинақтау мақсатындағы 

да, инвестициялық тұрғыдағы да 

қар жылық қызметтер жиынтығын 

ұсыну болып табылады. 

Сондай-ақ бұдан бұрын да 

нарығын дамытуға  АХҚО зор 

ықпалын тигізуде. Сыртқы бас-

қарушыларды Қазақстан нарығына 

жерсіндіруден басқа бұл орталық 

Швейцария, Сингапур, Люксембург 

және БА	 сияқты жеке капитал-

ды басқарудың алдыңғы қатарлы 

әлемдік орталықтарының жағымды 

тәжірибелеріне негізделген жай-

лы және сенімді реттеуші базамен 

қамтамасыз етуде. 

Жеке тұлғалардың әл-ауқатын 

басқарудың нашар дамуы Қазақ-

стан нан капиталдың басқа елдерге 

жылыстауына душар етті. Бұл рет-

те соңғы жылдары, соның ішінде 

АХҚО құралдарымен қаржылық 

нарықты дамыту есебінен де жағдай 

оңала бастады. Мәселен, 2014-2016 

жылдары Қазақстаннан капиталдың 

жаппай жылыстауы орта есеппен 

5 миллиардқа жуық АҚШ долла-

рын құрапты, ал соңғы үш жылда 

(2017-2019 жж.) шет елдерге шыға-

рылған ақшалай қаржылардың 

орташа к#лемі 2 миллиард АҚШ 

долларын құраған. 2020 жылдың 

тоғыз айының қорытындысы бой-

ынша қазақстандықтар инвестиция-

ларының жаппай жылыстауы бар-

жоғы 1,1 миллиард АҚШ долла-

рын – соның алдындағы жылдың 

осындай кезеңімен салыстырғанда 

51,6%-ға аз қаражатты құрапты 

(3-инфографика). 

Құнды қағаздар орталық депозитарийіндегі жеке тұлғалар сауда шоттарының саны (бірлік) 

ҚР-да инвестициялық қоржынды басқарушы компаниялардың активтері 

Қазақстандық инвесторлардан шекарадан тыс тікелей инвестициялардың 
жаппай жылыстауы (АҚШ млн долл.) 

Сауда шоттары                                 Жұмыспен қамтылғандарға шаққандағы инвесторлар үлесі 

Барлығы                       Өсімі 

Барлығы                   Өсімі 

KASE мәліметтерінің негізінде 

ҚР Ұлттық банк мәліметтерінің негізінде 

ҚР Ұлттық банк мәліметтерінің негізінде 

ында сыртқы басқарудағы табыстар 

62,6 миллиард теңгеге жеткен. 

Халықаралық сыртқы басқарушы 

компанияларды оқшау лау келешек-

те 2025 жылға қарай активтерді 

басқару бойынша 123 млрд АҚШ 

доллары к#лемінде жергілікті нарық 

құрауға мүмкіндік бермек. Бұл ретте 

белгіленген қаржының 17 пайыздан 

кем болмайтын к#лемінде Қазақ-

стан Республикасының жергілікті 

нарықтарындағы капиталына (23 

млрд АҚШ долларына жуық) инве-

стицияланатын болады. Қосымша 

тағы, тек сыртқы басқарушы ком-

панияларды оқшаулау есебінен 

ғана 2025 жылға қарай 80-100 мың 

жоғары кәсіби жұмыс орындары 

құрылады. 2025 жылға дейін Ішкі 

жалпы #німге  үлес 800 миллион 
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НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

 САТЫП АЛУ 

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ ЖОЛЫН 
КЕСУДІҢ ТИІМДІ Т)СІЛІ

Сатып алудағы жемқорлықтың жолын кесудің 
нақты да тиімді тәсілі – цифрлық теңгені енгізу. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агент-

тігінің алқа отырысында ведомство басшысы Алик 

Шпекбаев сатып алу саласы к#леңкелі экономика-

ны жандандыратын және жемқорлық тудыратын 

саланың бірі екенін тәжірибе к#рсетіп отырғанын 

айтты. «Сондықтан Ұлттық палатамен («Атаме-

кен» ҰКП) бірлескен жұмыстың тағы бір бағыты 

– бюджетті қалыптастыру кезінде де, оны игеру 

кезінде де баға комплаенсін енгізу. Жасыраты-

ны жоқ, к#бінесе бюджетке салынатын бағалар 

жемқорлық мүдделері үшін әдейі қымбаттатылады. 

Осыған орай біз нақты бағалар мен іске асырылған 

шарттар негізінде қандай да бір сатып алудың 

бюджетін қалыптастыруды ұсынамыз. Бұл сатып 

алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің 

бюджетін «ұлғайтуға» мүмкіндік бермейді. Осы-

лайша, үлестес компаниялардың баға ұсыныстары 

негізінде бюджеттік жоспарлау артта қалады», – деді 

ол.

Агенттік т#рағасы орындалған жұмыстардың 

жалған актілеріне қол қою проблемасын шешу үшін 

оларды егжей-тегжейлі жариялау, сондай-ақ тапсы-

рыс берушілердің оны, мысалы, 3 күннен аспайтын 

мерзімде қарауын енгізу ұсынылатындығын айт-

ты. Бұл бір ғана мақсатты к#здейтін актілерге қол 

қоюды әдейі кейінге қалдыру мүмкіндігін едәуір 

шектейтіндігіне назар аудартты. Осы ретте ол «сатып 

алудағы жемқорлық проблемасының іргелі шешімі 

– цифрлық теңгені тез арада енгізу» болмағын атап 

#тті. «Бұл –бюджет қаражатын игерудің бүкіл үдерісін 

қадағалауға мүмкіндік береді, «қолма-қол ақша» 

схемаларын және жалған кәсіпорындар құруды 

тоқтатады», – деді Алик Шпекбаев.

  НҰРЛЫ ЖЕР: �ҢІРЛІК ДАМУ   

ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ ҚАРҚЫНДЫ 

Арқаның сәукелесі атанған Қарқаралы тауларының 
баурайындағы әсем шаһарда тұрғын үй құрылысы 
қарқынды жүргізіліп жатыр. 

Биыл Қарқаралыда «Нұрлы жер» мемлекеттік 

бағдарламасы аясында 18 пәтерлі 6 тұрғын үй 

пайдалануға беріліп, 100-ден астам отбасы баспа-

намен қамтамасыз етіледі. Бұл туралы Қарағанды 

облысының басшысы Жеңіс Қасымбектің т#рағалы-

ғымен #ткен 2020 жылдың қорытындылары мен 

алдағы межелі міндеттерге арналған онлайн-кеңес 

барысында Қарқаралы ауданының әкімі Елдар 

Дүйсетаев мәлім етті. «Облыстық бюджет қаражаты 

есебінен Қарқаралыдағы спорт кешенінің құрылысы 

аяқталып, су айдайтын мұнара салынды, бес ауылдық 

елді мекенге сумен қамтамасыз ету жүйесі жүргізілді. 

Аудан бойынша т#рт мектеп пен Егіндібұлақ 

ауылындағы мәдениет үйі күрделі ж#ндеуден #тті. 

39 мектепте ағымдағы ж#ндеу жұмыстары жүргізілді. 

100 шақырымнан астам жол ж#нделді. 6 500 шаршы 

метр жаяу жүргіншілер жолы абаттандырылды, 281 

жарықтандыру бағаны орнатылды», – деді Елдар 

Дүйсетаев.

Аудан әкімінің айтуынша, биыл Егіндібұлақта 

дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы 

басталады. Қарқаралыда қала ішіндегі жолдарға ор-

таша ж#ндеу жүргізіледі. Сондай-ақ сумен жабдықтау 

жобалары жалғасады. Аппаз ауылында су құбыры 

желілері қайта қалпына келтіріледі. «Жарлы-

Қарқаралы» топтық су жүйесі құрылысын жүргізуге 

инвестиция қарастырылуда.

Облыс әкімі аудан әкімшілігінің жоспарлы жұмы-

сын атап #тті. «Жұмыспен қамтудың жол картасы» 

бағдарламасы аясында 13 жоба жүзеге асырылды. 

Бұған ауылдық жерлердегі мектептерді, жолдарды, 

сумен жабдықтау желілерін ж#ндеу кіреді. Егер жал-

пы әлеуметтік-экономикалық даму туралы айтатын 

болсақ, онда негізгі к#рсеткіштердің оң динамикасы 

байқалады», – Жеңіс Қасымбек.

  ИНФРАҚҰРЫЛЫМ   

САПАЛЫ АУЫЗ СУМЕН ҚАМТЫЛДЫ 

Түркістан облысының Отырар ауданы сапалы ауыз 
сумен қамтылды.

Бүгінде аудандағы 38 елді мекеннің 33-інде ауыз 

су құбыры тартылған. Яғни Отырар ауданының 

50 мыңнан астам халқы сапалы ауыз сумен толық 

қамтылған. Бұл мақсатта облыстық бюджеттен 

тиісті қаржы б#лінді. �ткен жылы К#ксарай елді 

мекеніндегі ауыз су жүйелері мен имаратын қайта 

құру жұмыстары жүргізілді, деп хабарлайды облыс 

әкімінің баспас#з қызметі.

Жер асты су қоры анықталған Бестам, Ызак#л, 

Жанкел елді мекендерін ауыз сумен қамту үшін 

құжаттар әзірленіп, ұсыныстар берілді. Ал, жер асты 

су қоры анықталмаған Ақк#л елді мекенінің жер 

асты су қорына геологиялық барлау жұмыстарын 

жүргізу үшін облыстық энергетика және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық басқармасына #тінім 

берілген.

Сонымен қатар Отырар ауданындағы авток#лік 

жолдары да күрделі ж#ндеуден #тіп, жаңартылуда. 

Қазіргі уақытта аудандағы жалпы ұзындығы 800 

шақырымнан асатын жолдың 27 шақырымы орта-

ша ж#ндеуден #ткізіліп, екі шақырымға жуық ішкі 

авток#лік жолдарында күрделі ж#ндеу жұмыстары 

аяқталған. Ж#ндеу және жаңарту жұмыстарының 

нәтижесінде аудан к#леміндегі ішкі к#шелердің жал-

пы қанағаттанарлық жағдайы 62%-ға артқан.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

Серпінді сегмент

Сол кездің #зінде машина 

жасаудағы тұрақты к#шбас шы-

лардың теріс к#рсеткіштерінің 

аясында тек 4 ел ғана оң статисти-

каны к#рсете алса, олардың басын-

да Қазақстан тұрды. Бұл ретте ин-

дустрия және инфрақұрылымдық 

даму министрі Бейбіт Атамқұлов 

2020 жылы автомобиль жасау 

саласындағы #ңдеу #неркәсібінде 

ең үлкен #сімді (50%-дан астам) 

атап #тті. 

ИИДМ деректеріне сәйкес, 

елімізде жылдық #ндіріс  к#-

лемі 2020 жылы 77 471 бірлік 

техникаға жетті, бұл 2019 жыл дың 

к#рсеткішінен бір жарым есе артық 

(50 541 бірлік). Соның ішінде жүк 

автомобильдері мен автобустардың 

#ндірісі артты. Машина жасау 

саласы ақшалай алғанда #ткен 

жылмен салыстырғанда 31,7%-

дан астам тұрақты #сім к#рсетті. 

�сім негізінен авток#лік құралда-

рын, трейлерлер және жартылай 

тіркемелер шығару, #зге де к#лік 

шендер шығарылды, пациенттерді 

емханаларға тасымалдауды қам та-

масыз ету үшін Chevrolet DAMAS 

#ндірісі іске қосылды.

2020 жылы ауыл шаруашылығы 

техникасы #ндірісінің #скені 

байқалды. Автомобиль зауыттары 

сияқты, комбайндар мен трак-

торларды шығаратын зауыттар да 

#здерінің #ндірісін тоқтатқан жоқ, 

сол арқылы #ткен жылы егіннің 

тұрақты жиналуына ықпалын 

тигізді. Жалпы, сарапшылар атап 

#ткендей, отандық зауыттар 93 

млрд теңгеге 6 272 бірлік техника 

#ндірді. �ндірістің жылдық #сімі 

заттай к#ріністе 98,2%-ды құрады, 

құндық мәнінде шығарылымы 

бірден 2,5 есеге артты. 2020 жылы 3 

547 трактор мен комбайн #ндірілді, 

бұл бір жыл бұрынғы осы кезеңмен 

салыстырғанда 120%-ға артық. 

Тракторлар #ндірісі 2 585 бірлік 

белгісіне, 39 млрд теңге болды. 

Олардың ішінде 1 048 трактор 

Ақмола облысында («Беларус» 

және «RSM») шығарылды, 585 

бірлік Қостанай зауыттарына 

(«Lovol» және «Кировец»), 561 

трактор – Шығыс Қазақстан об-

лысы («Беларус») тиесілі.  Бір 

жыл ішінде елімізде 962 комбайн 

#ндірілді, бұл 2019 жылғы дерек-

термен салыстырғанда 567 бірлікке 

артық.

Н а р ы қ  п е н  с а л а н ы ң  д а м у 

перспективаларын талдай оты-

рып, биыл нарықтағы жергілікті 

автомобильдердің үлесін арт-

тыру тренді сақталады деуге бо-

лады. Бұл ретте авто#неркәсіп 

#ндірістік қуатын кеңейтіп, шы-

ғарылатын #німнің экспорты 

мен локализациясын арттыруды 

жалғастырады. Биылға қойылған 

нақты міндет – 100 000 бірлік тех-

никаны #ндіру, жұмыс орындарын 

сақтау және ұлғайту, шығары-

ла тын #німдегі экспортты және 

жергілікті қамту үлесін ұлғайту, 

салаға инвестицияларды тарту. 

Саланың даму келешегін, елдің 

автопаркін жаңарту міндеттерін, 

#ндірушілердің дайындығын тал-

дай отырып, Қазақстандық Авто-

бизнес қауымдастығы 2021 жылы 

барлық к#рсеткіштердің орындала-

тынын болжап отыр.

авток#ліктері, ал желтоқсанда 

Қарағанды облысында Yutong авто-

бустары шығарыла бастады. Жалпы 

2020 жылы 22 136 Hyundai (+39%) 

авток#лігі, 19 434 дана Chevrolet 

және  Ravon (+217%) және 15 848 

Lada (+8%) автомобилі #ндірілді. 

Сондай-ақ Kia (4 863 бірлік) және 

JAC (4 173 бірлік) алғашқы бестікке 

енді.

Техниканың жоғары сапа-

сы, сыртқы клиенттер тарапы-

нан сенім зауыттардың экспортқа 

бағыт ұстауына мүмкіндік беруде. 

Қазірде әрбір оныншы автомо-

биль – экспортқа ж#нелтіледі. 

Мысалы, 2020 жылы Қазақстан 

жақын шетелдерге 8 122 автомо-

биль экспорттады. Бұл 2019 жылғы 

к#рсеткіштен (2 629 бірлік) 3 есе 

к#п. Жалпы #ткен жылы 55,9 млрд 

теңгеге елімізде #ндірілген барлық 

техниканың 10%-дан астамы 

экспортқа шығарылды.  Hyundai, 

Chevrolet және JAC к#ліктеріне 

Ресейде, �збекстанда, Беларусь-

та және Қырғызстанда сұраныс 

жоғары.

2020 жылы қазақстандықтар 

93 000-нан астам жаңа техниканы 

сатып алды, бұл #ткен жылдың 

к#рсеткішінен 25%-ға артық (75 

156 бірлік). Сатып алынған үш 

 ҘАЗАҘСТАНДА ЖАСАЛҒАН 

автомобильдің екеуі  отандық 

#ндірістен шыққан. Hyundai, 

Chevrolet және Toyota ең к#п 

сұранысқа ие, ең танымал бес 

брендтің т#ртеуі қазақстандық 

#ндірістен (Hyundai, Chevrolet, 

Ravon және Lada). Автобустардың 

ішіндегі ең к#п сатылатын бренд 

с#зсіз Yutong болды. 2020 жылы 

Қазақстанда осы брендтің 1 000-ға 

жуық автобустары мен электр ав-

тобустары сатылды.

Коронавируспен күрес бас-

талғанда санитарлық к#лік жетіс-

пеушілігі жаһандық деңгейдегі 

#зекті мәселелердің біріне айнал-

ды. Осынау күрмеуі қиын сәттерде 

еліміз ішкі ресурстар есебінен 

бұл проблеманы тез шеше алды. 

Отандық зауыттар Үкімет тапсыр-

масы бойынша коронавирустық 

инфекциямен күресу үшін қысқа 

мерзімде JAC Sunray, Hyundai 

H350, ГАЗель NEXT, УАЗ базасын-

да медициналық жабдықтармен 

толық жабдықталған 1 167 бірлік 

м е д и ц и н а л ы қ  ж е д е л  ж ә р д е м 

авто мобильдерін #ндіруді және 

жеткізуді реттеді. Бұдан басқа, 

Қостанайда «д#ңгелекті емха-

на» деп аталып кеткен 12 метрлік 

Yutong автобусының негізінде 100 

жылжымалы медициналық ке-

құралдары, электр жабдықтары, 

машиналар мен қондырғылар 

#ндірісін арттыру есебінен. 2020 

жылы автомобиль жасау саласында 

#неркәсіптік #ндіріс индексі 2019 

жылмен салыстырғанда 152,5%-ды 

құрады. Сала қызметінің жиынтық 

нәтижесі ақшалай алғанда арғы 

жылдың сәйкес к#рсеткішінен 

70,4% (612,8 млрд теңге) к#п бол-

ды. Жеңіл автомобильдер #нді рі сі 

47%-ға артып, 64 790 бірлікке жетті. 

Жүк техникаларын шығару к#лемі 

екі есе #сіп, 8 240 бірлікке, ал авто-

бустар #ндірісі 66%-ға (1 801 бірлік) 

артты. Тіркемелер мен жартылай 

тіркемелер #ндірісі де екі есеге (2 

196 бірлік) ұлғайды.

2020-ның табысты к#рсеткіш-

теріне Үкімет пен бейінді ми-

нистрліктер, отандық зауыттар 

тарапынан жасалған нақты қадам-

дар #з әсерін тигізді. �ндіріске 

трансұлттық инвесторлар тартуға, 

жаңа брендтерді қолжетімді етуге 

ден қойылды. Сала карантиндік 

шараларға автомобильдерді он-

лайн сатуды енгізумен #ндірілген 

#німдерді сату тізбегін, #німнің 

тұтынушыларға қолжетімділігін 

сақтай отырып, үйлесімділікпен, 

уақтылы жауап берді. Автоса-

лондарда авток#ліктерді тіркеу 

орындары ашылды. Сондай-ақ 

жеңілдікпен автонесиелеу және 

лизинг бағдарламалары маңызды 

р#л атқарды, олар бірнеше жылдар 

бойы қазақстандық тұтынушылар 

мен шағын және орта бизнес 

#кілдеріне қолжетімді қаржы құ-

ралы арқылы автомобиль тех-

никасын сатып алуға мүмкіндік 

берді. Мем лекеттің авто#неркәсіпті 

дамы туға мүдделілігі осыдан да 

к#рінеді. 

�ткен жылдың жағымды оқи-

ғалары – жаңа зауыттар мен #н-

діріс ошақтарының іске қосылуы 

болды. Былтыр Қостанайда ғы 

«СарыарқаАвтоПром» зауытында 

Chevrolet автомобиль дері #ндірісі 

қолға алынды және қысқа уақыт 

ішінде жоғары #сім к#рсетіп, 

Қазақстандағы ең танымал бренд-

тер қатарына енді. Сол секілді сәуір 

айында Алматыда Hyundai жеңіл 
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ШОЛУШЫ БАҒАНЫ

Тұтқиылдан тиген індет салдарынан ғаламдық эко-
номиканың #су қарқынының бәсеңдеуі, #зара алыс-
берістің, сауда-саттықтың кеміп, тұтыну деңгейінің 
т#мендеуі әлем елдерінің к#пшілігінің назарын ішкі 
резервтерді іздестіруге аударып отыр. Бұл орайда ауылы 
аралас, қойы қоралас, қоңсы қонған мемлекеттердің 
#зара байланыстарын дамытуға баса мән берілуде. 
Аталған үрдістен Орталық Азия елдері, соның ішінде 
Қазақстан да тыс қалып отырған жоқ. Тарихи-мәдени 
және географиялық факторлар біріктіретін бұл 
#лкелерде туризм ресурстарын іске қосуға жан-жақты 
дайындық басталып та кетті.

Ақпарат к#здерінің айтуына қарағанда, біздің 
елімізде алдағы бес жылдың ішінде туристік сала-
да 150 инвестициялық жоба жүзеге асып, 30 мың 
жұмыс орны құрылмақ. Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев «Қазақстанға келушілер санын 9 миллион, 
ал туристерге қызмет к#рсетушілер санын 650 мың 
адамға жеткізу, бұл салаға мамандар даярлайтын 
Туризм университетін ашу» ж#нінде міндет қойып 
отыр. Бұл орайда ішкі туризмді #ркендетуге к#ңіл 
б#ліне бастағаны к#ңілге үміт ұялатады. Ел үкіметі 
саланы дамыту ж#нінде 2019-2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарлама қабылдады. Онда аталмыш 
сала инвесторлары үшін преференциялық тәртіп енгізу 
қарастырылған, қаржы құюшыларға арнайы гранттар 
б#лініп, оларды бірқатар салық түрлерін т#леуден 
босату к#зделген. Осы аталған жеңілдіктер туристік 
әлеуеті 2,5 миллион адамды құрайтын Алак#л к#лі мен 
Алматының тау кластерлері, сыйымдылығы жылына  
2 миллион адамды құрайтын Бурабай-Шортанды, 
Баянауыл, Имантау-Шалқар курорттық аймақтары 
мен Балқаш к#лі сынды рекреациялық #ңірлер ғана 
емес, Түркістан, Тараз, Байқоңыр сияқты тарихи-
#лкетану, мәдени туризм аумақтарының дамуына 
сенімді серпін бермек. С#йтіп, жеңілдігі бар туристік 
орталықтар тізіміне енген нысандарда қонақ үйлер 
мен отельдердің, демалыс базаларының, тақырыптық 
парктер мен ойын-сауық орталықтарының, басқа да 
туристік инфрақұрылымдардың қанат жаюына жағдай 
жасалмақ. Бұл жобалар нақты жүзеге асырылса, 9,1 
мың адамды жаңа жұмыс орнымен қамтуға және ел 
бюджетіне 3,3 миллиард теңге қосымша табыс әкелуге 
мүмкіндік туады.

Ішкі туризмнің тарихи-мәдени түрін #ркендетуге 
елімізде мүмкіндік мол. Осы тақырып т#ңірегінде бұдан 
2-3 жыл бұрын газет бетінде мәселе к#терген болатын-
быз. Енді соған қайта оралудың реті келіп тұрғандай. 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласында «Туған жердің 
әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен #зені тарихтан сыр 
шертеді… Туған жерге деген сүйіспеншілік Туған елге 
– Қазақстанға деген патриоттық сезімге ұласады...» 
делінген. Онда сондай-ақ Қазақстанның қасиетті 
жерлерінің мәдени-географиялық белдеуі неше ғасыр 
#тсе де бізді кез келген рухани жұтаңдықтан сақтап, 
аман алып шығатын символдық қалқанымыз әрі ұлттық 
мақтанышымыз екендігі атап #тілген. Айтқандай-ақ, 
ата-бабамыздың қаны т#гілген осынау тағдырлы тау-
тас, қазыналы қойнау біз үшін сонысымен қадірлі, 
қастерлі. Қазір бұл ұлағатты ұғым ғылыми түсінікпен 
түйісіп жатыр. Еліміздің барлық аймақтарында дерлік 
аталған жобаға қатысты бастамалар іс жүзіне асы-
рыла бастаған болатын. Ал, биыл жазға салым індет 
саябырсыған жағдайда олардың қайта қолға алына-
тынына күмән жоқ. Бұл орайда Қостанай облысының 
оңтүстік аудандары кіретін Торғай #ңірін тілге тиек ету-
ге болады. Жалпы барша қазақ даласы сияқты Торғай да 
тұнып тұрған тарих. Бұл аумақта Сатыбалды ишанның 
мазары, Екідің, Жәуке батыр мазары, Қыз тамы 
сияқты к#птеген тарих және мәдениет ескерткіштері 
сақталған. Тарихи маңызы зор ескерткіштер қатарына 
Торғай мұражайлар кешенін жатқызуға болады, оның 
құрамына Шақшақ Жәнібек панорамалық мұражайы, 
	ліби Жангелдин мен Ыбырай Алтынсарин, Міржақып 
Дулатов пен Ахмет Байтұрсынов мұражайлары кіреді.  
Іскер азамат Амандық 	мірхамзин басшылығымен 
жуырда қолға алынған «Тылсым Торғай туры» жоба 
бірнеше бағытты қамтиды. Жоба жетекшісінің айту-
ынша, бірінші бағыт – «Бабалар ізімен» деген шартты 
атаумен Торғай #ңірінің батырлары мен билерін, 
жырауларын, әулие-әмбиелерін, ақын-жазушыларын 
таныту. Торғай жері Шақшақ Жәнібек батыр, Амангелді 
Үдербайұлы, Кейкі К#кембайұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, 
Міржақып  Дулатұлы, Ыбырай Алтынсарин сияқты 
ұлы тұлғалардың мекені. Арқалық қаласындағы Дала 
#лкесі тарихы музейі, Амангелді кентіндегі Амангелді 
Иманов музейі, Торғай қаласындағы Шақшақ Жәнібек 
батыр, Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлы, 
Ыбырай Алтынсарин, «Торғайдың топжарғаны» 
Нұрхан Ахметбековтің музейлері #лке тарихынан сыр 
шертеді. Екінші бағыт – әлемнің сегізінші кереметі 
Торғай геоглифтері. Аталған геоглифтер дүние жүзінде 
тек Қазақстанда және Оңтүстік Американың Перу 
мемлекетінде кездеседі. Торғай геоглифтерінің 
ішіндегі белгілісі  – Үштоғай т#ртбұрышы. Геоглифтер 
Қазақстанның басқа да жерлерінде, әсіресе, солтүстік 
#ңірлерде болуы мүмкін, бірақ тың игеру жылдары олар 
тегістеліп кетпеді ме деген күдік бар. Торғай жерінің 
орталықтан шалғай болғаны мұраның сақталуына да 
әсер еткендей. Ол сондай-ақ ел тұрмысының бұзылмай, 
қазақы қалпына қалуына да септігін тигізген. Тури-
стерге нағыз ауыл тұрмысы ұсынылады. Қазір ауылда 
да қаладағыдай жағдай бар: әр үйге таза су кірген, 
жарық, теледидар, интернет бар, мектеп, аурухана, 
дәмхана, дүкендер жұмыс істеп тұр. 	рбір үйдің ішінде 
туалет-ваннасы, ауласында  бақшасы бар. Туристерге ел 
дастарханынан дәм таттырып, бұқпа, қымыз, қуырдақ, 
жент, қатық сияқты тағамдар тартылады. Туристерге 
қызмет к#рсету арқылы  аймақ экономикасын дамытуға 
болатынын #мірдің #зі к#рсетіп отыр.

Жетпісбай 
БЕКБОЛАТҰЛЫ,

әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ

профессоры

e-mail: 
Zhetpisbay.Bekbolatuly@kaznu.kz 

Аймақтық даму 
тұтқаларының бірі – 
ішкі туризм
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Індет зардап шектірген, 
экономикалық дағдарыс �з алдына 
қиындығын к�лденең тартқан 
�ткен жылда жайпақ прокат 
экспорты �скенімен, одан жағымды 
жетістіктер ұлғая қоймапты. Қазіргі 
к�рсеткіштер осы сала үшін ең сәтсіз 
болған 2019-шы жылдың аясында 
ғана біршама толымдырақ к�рінеді. 

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ

Ұлттық статистика бюросының 

мәліметтері бойынша, Қазақстан 

2020 жылдың қаңтар-қарашасында 

қара металлургияның негізгі #нім-

дерінің бірі – жайпақ прокатты 

950,4 млн долларға экспорттаған. 

2019 жылдың осындай кезеңімен 

салыстырғанда оның саудасы 9,1%-

ға артқан. Бұл к#рсеткіш осынша 

к#теріңкі болғанына қарамастан, ол 

сонша лықты қуанарлықтай да емес: 

тырғанда оның ақшалай күйдегі 

теңгеге құлдыраған; 

жеткізу үшін тиелімдерді 30%-дан 

астамға арттыру қажет болған. 

Былтырғы қаңтар-қарашада 

шет елдерге 1 млн 916,5 мың тон-

на жайпақ прокат сатылған. Бұл, 

2019 жылдың осындай кезеңіне 

қарағанда, 30,2%-ға немесе 444,3 

мың тонна тоннаға к#бірек деген 

дағы деңгейден аз. Сол кездері шет 

елдерге жеткізілімдердің ауқымы 

10-23%-ға жоғары болды. 

Сонымен, қазіргі к#рсеткіштер 

2019 жылғы экспорттың бұдан 

да сәтсізірек жағдайына қатысты 

к#зқарас тұрғысынан қарағанда 

ғана  жақсырақ болып к#рінеді 

(1-инфографика).

ҚЫТАЙ РЕСЕЙДІ 

ЫҒЫСТЫРА БАСТАДЫ 

Осы #неркәсіптік #німімізді 

#ткізудегі негізгі нарық Ресей болып 

 СЫРТҘЫ ФАКТОР

22-29 қаңтар аралығындағы 
жекелеген дамушы елдердің 
валюталары бойынша шолу*
Сауда-саттықтың қорытындысы бойынша 29 қаңтарда 
теңгенің нарықтық бағамы апта ішінде 1,1%-ға (419,69-дан) 
әлсіреп, бір АҚШ доллары үшін 424,22 теңге деңгейінде  
қалыптасты.

Сыртқы валюта нарығында 2021 жылғы 22-29 қаңтар 

аралы ғындағы кезеңде дамушы елдер валюталары-

ның серпіні әртүрлі бағытта болды. АҚШ ФРЖ пай-

ыз дық м#лшерлемені 0-0,25% аралығында #згеріссіз 

сақтап қалды, АҚШ экономикасының баяу қалпына 

келуін және ауқым ды қолдау шараларынан бас тартуға 

дайын еместігін де атап #тті. АҚШ Конгресінің сенато-

ры наурыздың ортасына қарай жаңа ынталандыру топ-

тамасының қабылдануын қамтамасыз етуге тырысатынын 

мәлімдеді. ДДҰ вирус тың таралуын тоқтату үшін қажетті 

вакциналардың аз қам тылғаны туралы ескертті. ХВҚ 

әлем дік экономиканың #су болжамын 5,5%-ға дейін арт-

тырды (алдың ғы болжамда – 5,2%). Қор индекс тері жеке 

инвесторлардың әрекет теріне және вакцинация бола  -

шағының белгісіздігіне байла ныс ты қауіптену аясында 

т#мен деді.

Дамушы елдер валютала ры ның** АҚШ долларына 

қатыс ты бағамдарының серпіні т#менде гідей қалыптасты:

нығайды. Үндістан үкіметі фермерлердің наразылығына 

байланысты ел астанасы Нью-Делиде қауіпсіздік шарала-

рын күшейтті;

инвестор лардың портфельдерін қайта теңгерімдеу аясын-

да 14 035-тен 14 030-ға дейін нығайды;

деңгейінде қалды;

логиялық жағдай мен вакциналарды  жеткі зуге байла-

нысты проблемалар аясында 0,1%-ға (15,15-тен 15,16-ға 

дейін) әлсіреді;

Мексика ІЖ�-сі 2020 жылдың 4-тоқсанында 3,1%-ға тоқ/

тоқ. #сті (3-тоқсандағы 12,1%-дан т#мендеді).

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

** АҚШ долларына қарағанда к� лемі жағынан неғұрлым 
к�п сатылатын дамушы елдердің валюталары.

1-инфографика 

2-инфографика қалып отыр. 2020 жылдың 11 айын-

2019 жылдың осындай кезеңімен 

салыстырар болсақ, к#рсеткіш 

3,9%-ға #скен. Бұл ретте жасалған 

мәмілелерден түскен табыстар 10%-

млн долларға дейін құлдыраған. 

Тиісінше, қазақстандық #нім 

экспортындағы Ресейдің үлесі де 

(ақшалай түрде) құраса, бір жылдан 

кейінгі к#рсеткіш – 62%. 

Екі ел #німімізді #ткізудің бала-

малы нарығына айналған. 

Бірінші бағыт – �збекстан. Осы 

бағытқа прокат сату 123,6 милли-

оннан 149,5 млн долларға дейін 

Екінші бағыт – Қытай. Аспан 

асты еліне сатылымдар жыл дамырақ 

қарқынмен #се түскен: 

шадағы қорытындылары бойын-

ша к#рсеткіш алдындағы жылға 

-

есе артық; 

долларға дейін, яғни 9 есе #скен. 

Қазақстандық барлық жайпақ 

прокат экспортының  90%-ы осы үш 

елдің еншісінде. Қалған 10 пайызы, 

арасында (жақын шетелдерден #зге) 

Ауғанстан, Вьетнам мен Үндістан 

бар, басқа да 11 елге тиесілі. 

�НДІРІС �СУДЕ 

�ндірістік #сім аясында саты-

лымдар #суі де жүзеге асуда. 2020 

жылдың қорытындысы бойынша 

тонна #нім #ндірілген, бұл – 2019 

жылмен салыстырғанда 26,1%-ға 

к#п. �ткен жыл, #німді шығару 3 

млн тоннаға таяу прокатты құраған 

Қаңтар-қараша қорытындылары бойынша жайпақ прокаттың экспорты 
(ҚР СЖРА Ұлттық статистика бюросының мәліметтері бойынша) 

Жайпақ прокат өндірісінің айлық көлемі 
(ҚР СЖРА Ұлттық статистика бюросының мәліметтері бойынша, мың тонна)

Мың тонна
Млн доллар

282,6 мың тонна 

болып отыр. 

тонна құраған. Бұл – үш жылдағы 

ең жоғары к#рсеткіш. Ол соңғы рет 

мың тонна) жоғары болған. 

қарағанда #суі  2020 жылдың 

12  айының 10  айы бойында 

байқалған. 

бастап 2019 жылдың сол айына 

қарағанда тұрақты түрде жоғары 

(2-инфографика).

�ндірістің #суі прокатты им-

порттауды қысқартқан. 11 айда 

енгізілген, бұл алдындағы жылдың 

деңгейінен 16,1%-ға аз. 

Сырттан әкелінген #нім құны 

ларға дейін қысқарған.  Ресми 

мәліметтерде Малайзия, Жапония, 

Бангладеш пен Оңтүстік Афри-

каны қоса есептегенде прокатты 

Іс жүзінде болса, #ндірістің 96%-ы 

мен Қытай ($65,6 млн, -13,9%) 

еншісінде екен.
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 БАЙРАҘТЫ БӘСЕКЕ
Мемлекетіміз Тәуелсіздігін 1991 жыл-
дан алғалы бері әлем халқы жер бетінде 
Қазақстан мемлекеті бар екендігін біле 
бастады. Еліміздің танымал болуына 
спортшыларымыздың қосқан үлесі 
шексіз. Кезінде Тұңғыш Президентіміз 
Н.).Назарбаевтың �зі мемлекетімізді 
әлем халқы екі жағдайда, біріншісі, 
Мемлекет басшысы ресми сапармен 
барған кезінде және спортшыларымыз 
жүлделі болған кезінде таниды, деп 
тегіннен-тегін айтпаған еді.  

НҰРЛАН ҚҰМАР

Ең басты дүбірлі доданың алғашқы 

алтынын бұдан 27 жыл бұрын, яғни 

1994 жылы Норвегияның Лилле-

хаммер қаласында #ткен Ақ Олим-

пиадада атақты шаңғышымыз Вла-

димир Смирнов салып берді. Бірақ 

#кінішке орай, содан бері қысқы 

ойындардан алтын алып, Туымыз-

ды к#кке к#теріп, 	нұранымызды 

Сайыпқырандарымыздың 
дүбірлі додаға 
дайындығы қалай? 

2004 жылы Афинада #ткен ХХVIІІ 

Олимпиадада Қазақстан құрамасы 

17 спорт түрінен сынға түсіп, барған 

119 спортшы 1 алтын, 4 күміс, 3 қола 

медаль (жалпыкомандалық есепте 

40-шы орын) иеленді. 2008 жылы 

Бейжіңде байрағы к#терілген ХХІХ 

додада еліміздің намысын 132 спорт-

шы 22 спорт түрі бойынша бақ сынап, 

2 алтын, 4 күміс, 7 қола еншілеп, 

жалпыкомандалық есепте 29-орынға 

тұрақтады. Қазақстандық спортшы-

лар ірі жетістікке Лондондағы ХХХ 

жазғы Олимпиадасында қол жеткізді. 

Олимпиаданың алғашқы күндерінде 

жалпыкомандалық есепте тіпті спор-

ты #те жақсы дамыған алып Ресей-

ден де озып, ТМД бойынша бірінші 

тұрған күндеріміз болды. Жеті алтын, 

бір күміс, жеті қоламен Қазақстан 

жалпыкомандалық есепте 12-орын-

ды иемденді. Бұл – үлкен жетістік. 

115 спортшымен аттанып, 20 спорт 

түрінен жерлестеріміз 7 алтын, 1 күміс, 

5 қола медальмен жалпыкомандалық 

есепте 12-ші орыннан к#рінді. 

Бұдан бес жыл бұрынғы Жазғы 

бәсекеде Бразилияның Рио-де-

Жанейро қаласында #ткен олимпиа-

дада 17 медаль олжалап, #з тарихында 

жүлделердің саны бойынша рекорд 

орнатты. 

А ғ ы м д а ғ ы  ж ы л д ы ң  ж а з ы н -

да Жапо нияның Токио қаласында 

XXXII Жазғы олимпиада ойындары 

#теді. �ткен жылы коронавирустың 

дүниежүзіне тез таралуына байланыс-

ты бұл байрақты бәсеке #ткізілмеді.  

Т#рт жылдық дүбірлі  додаға 

қатысуға арналған лицензиялық жа-

рыстар биылғы жылдың басында 

к#птеп сарапқа салынады. Биылғы 

Токио олимпиадасында спорттың 33 

түрінен 339 жүлде жиынтығы сарапқа 

салынады деп күтілуде. ХОК-қа мүше 

206 елдің бәрінен #кіл келеді деп 

жоспарланып отыр. Дүбірлі додаға 

әлемнің т#рт бұрышынан 12 мыңға 

жуық спортшы қатысуы ықтимал. Бұл 

– бұрын-соңды болмаған рекордтық 

к#рсеткіш. Ал олимпиадаға берілетін 

лицензиялық жарыстар пандемияға 

байланысты кейінге қалдырылды. 

Дегенменде жолдама саны алдағы 

уақытта әлі де #се түсетіні күмәнсіз. 

Қазір, Қазақстан құрамасының 

біраз спортшысы олимпиадаға қатысу 

құқығына ие болды. Бұдан бұрын 

ату спорты бойынша Юрий Юрков 

пен Сәрсенкүл Рысбекова, Ришат 

Хайбуллин (спорттық #рмелеу) және 

Дмитрий Баландин (100 және 200 

метр қашықтыққа брасс әдісімен 

жүзу) лицензияға иеленген болатын. 

Сонымен қатар спорт падишасы бо-

лып саналатын жеңіл атлетикадан 

Ольга Рыпакова мен Георгий Шей-

ко, велоспорттан Евгений Гидич, 

классикалық садақ атудан ерлер ко-

мандасы, садақ атудан Денис Ганькин, 

Ильфат Абдуллин, Санжар Мусаев та 

лицензияға қол жеткізген еді. Виталий 

Худяков (ашық суда жүзу), Екатерина 

мен Александра Немич (мәнерлеп 

жүзу), Милад Карими (спорттық гим-

настика) да т#ртжылдық бәсекеге 

қатысатын болады. 

Дзюдошылар іріктеуі әлі аяқталған 

жоқ. Су добынан ерлер құрамасы 

қосымша іріктеуге қатысып барып 

қана олимпиадаға жол аша алады. 

Қысқаша айтқанда, биылғы жылдың 

жазына дейін біраз лицензиялық жа-

рыстар бізді күтіп тұр.  

Қазір балуандарымыздың да аяқ 

алысы жаман емес.  Қоржынымызда 8 

жолдама бар. Бұлар: Нұрислам Сана-

ев, 	лішер Ерғали, Данияр Қайсанов, 

Дәулет Ниязбеков,  Мейрамбек 

Айнағұлов, Асқат Ділмұхамедов, 

Валентина Исламова,  Эльмира 

Сыздықова. Бірақ күрес түрлерінен 

берілетін лицензиялар нақты балуанға 

тиесілі болмағандықтан да, 8 бозкілем 

шеберінің қатарында #згеріс бо-

луы мүмкін екенін жоққа шығаруға 

болмайды. Алайда үміткерлерді 

ерте бастан анықтап, олимпиадаға 

тікелей дайындаудың да маңызы 

зор екені с#зсіз. Таяуда Біріккен 

күрес әлемі (БК	) биылғы жылдың 

к#ктемінде олимпиаданың қосымша 

іріктеу турнирі Алматыда #тетінін 

жариялады. Бұл еліміздің балуанда-

ры үшін тиімді. Бозкілем шеберлері 

#з жерімізде #тетін сайыста сәтті 

#нер к#рсетіп бірнеше жолдаманы 

еншілейді деп үміттенеміз.  

Қазір бокстан ерлер құрамасының 

ғана жолдама саны толық. Боксшылар 

жолдаманы ертерек иеленді. Был-

тыр Йордания астанасы Амманда 

#ткен іріктеу жарысында құрамадағы 

барлық былғары қолғап шеберлері 

#те сәтті #нер к#рсеткен болатын. 

Алайда қазір олимпиадаға дайындық 

мәселесінде біраз қиындыққа тап 

болды. Бүкіләлемдік карантин сал-

дарынан жоспарланған оқу-жаттығу 

жиындары да, халықаралық жары-

стар да бірінен кейін бірі шегеріле  

берді.  Осының салдарынан әлем 

чемпионы Бекзат Нұрдәулетов (81 

келі), әлем чемпионатының екі дүркін 

күміс жүлдегері Қамшыбек Қоңқабаев 

кәсіпқойлар шаршы алаңына тәуекел 

етуге мәжбүр болды. Екеуінің де аяқ 

алысы жаман емес. Қамшыбек тіпті 

екі қарсыласын еркін жеңді.  Соңғы 

олимпиадамен салыстырғанда, ер-

лер арасында жолдама саны екіге 

қысқарды. Мәселен, 49 және 60 келі 

салмақ дәрежелері олимпиялық са-

наттан алынды. Оның есесіне, әйелдер 

лицензиясына тағы 3 салмақ дәрежесі 

қосылды. Токио додасы гендерлік 

тепе-теңдікті насихаттайтындықтан 

да, бұл бастамаға ештеңе алып-қоса 

алмаймыз. Оның үстіне, біздің бок-

сшы қыздардың қарқыны жаман емес. 

	зірше Надежда Рябецтің (75 келі) 

ғана жолдамасы бар. 

	р олимпиаданың #зіндік сенса-

цияға толы оқиғасы бар. Мәселен, 1994 

жылы Лиллехаммер қала сын да #ткен 

Қысқы олимпиадада күтпеген жерден 

Владимир Смирнов мәре сызығын 

бірінші болып кесіп, т#ртжылдық 

доданың чемпионы атанды. Енді 

Жазғы Олимпиадаға тоқталайық. 

1996 жылы Атланта  Олимпиадасында 

Александр Парыгин (қазіргі бессайыс) 

ойламаған жерден топ жарды.  2000 

жылы Сиднейдегі бәсекеде Бекзат 

Саттарханов (бокс) күтпеген тұстан 

биік тұғырға к#терілді. 2004 жылы 

Афина қаласында #ткен Олимпиада-

да Бақтияр Артаевтың (бокс) жолы 

болса, 2008 жылы Бейжіңдегі додада 

Бақыт Сәрсекбаевтың (бокс) асығы 

алшасынан түсті. 2012 жылы Лондон 

т#ріндегі жарыста Александр Вино-

куров (велошабандоз) мықтылардың 

арасында күтпеген жерден алға шығып 

кетті. 2016 жылы Рио-де-Жанейродағы 

бәсекеде Дмитрий Баландин (жүзу) 

#зінен әлдеқайда тәжірибелі спорт-

шылардан байқаусызда озып шықты. 

Ендігі жұмбақ жүйрік кім болмақ? 

Токио олимпиадасында қай спортшы 

күтпеген жерден чемпион болады. 

	рине, бұл сұрақтың жауабын биылғы 

жылы Токио олимпиадасында к#ріп, 

еститін боламыз.

Ендігі сайыпқырандарымыздың 

басты мақсаты – осы жылы То-

кио қаласында #тетін Олимпи-

ада ойындарында биік белестерді 

бағындыру болып табылады. Барлық 

спортшыларымызға тек сәттілік 

тілейміз.

Бұл жолы жұмбақ жүйрік кім болмақ?

әуелеткен спортшыларды к#рмедік. 

Елімізде бұдан он жыл бұрын, дәлірек 

айтқанда, 2011 жылы Астана мен Ал-

маты қаласында VII Қысқы Азияда 

ойындарының #ткізілгені белгілі. 

Дүбірлі бәсекеде 32 алтын, 21 күміс 

және 17 қола медаль, барлығы 70 

жүлдені еншілеген қазақстандық 

спортшылар жалпыкомандалық есеп-

те алғаш рет бірінші орын алған еді. 

Құдайға шүкір, жазғы Олимпиададан 

қазақ спортшылары жүлдесіз қайтқан 

емес. Себебі бокс, күрес, ауыр атлети-

ка сынды оң жамбасымызға келетін 

спорт түрінен жерлестеріміз үнемі 

жүлде алып келеді. 

Биылғы олимпиада Қазақстан 

тәуелсіз ел ретінде қатысқалы отырған 

жетінші жазғы Олимпиада ойыны 

болмақ. 1992 жылы Испанияның 

Барселона қаласында #ткен XXV 

жазғы Олимпиада ойындарында 

Қазақстан құрамасы бұрынғы КСРО-

сы 15 елінің «Біріккен командасы» 

құрамында #нер к#рсетті. Ал, жеке 

ел ретінде 1994 жылы Норвегияның 

Лиллехаммер қаласында #ткен XVII 

қысқы олимпиадаға  қатыстық. 

Шаңғышы Владимир Смирнов бұл 

дүбірлі доданың соңғы күнінде 50 

шақырымдық алыс қашықтықта ал-

тыннан алқа таққан болатын. Осы-

лайша В.Смирнов Тәуелсіз Қазақстан 

Республикасының алғашқы олим-

пиада чемпионы атанды. 1996 жылы 

АҚШ-тың ХХVI Атланта олимпи-

адасында #ткен додада спортшы-

ларымыз алғаш рет жазғы олимпи-

ада да бақтарын сынады. Атланта-

да еліміздің намысын 96 спортшы 

қорғады. 14 спорт түрінен жарыс жо-

лына шығып, 3 алтын, 4 күміс, 4 қола 

жүлде (жалпыкомандалық есепте 24-

ші орын) еншілеп қайтты. 

Араға  4  жыл сала  Сиднейде 

#ткен ХХVIІ Олимпиада да ұлттық 

құраманың саны арта түсті. 130 спорт-

шы 17 спорт түрінен бақ сынады. 

Онда жерлестеріміз 3 алтын, 4 күміс 

(жалпыкомандалық есепте 22-ші 

орын) еншіледі. 

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

 АГРОКЕШЕН 

ШАРУА АДАМЫНЫҢ
М)СЕЛЕСІ ҚАЛАЙ ШЕШІЛУДЕ?

«Тараз» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы жам-
был дық кәсіпкерлерге 13,8 миллиард теңгеге қар жы лай 
к�мек к�рсетті.

Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың қатысуымен 

#ткен кеңесте былтыр атқарылған жұмыс нәтижелері 

қаралды. Жиында есеп берген «Тараз» 	КК» АҚ бас-

қарма т#рағасы Олжас Қаржауов корпорация шар уа-

лардың басты мәселелерін шешуге белсенді атсалы-

сып отырғанын атап #тті. Осы ретте су тапшылығы 

мәселесін шешуде атқарылған жұмыстарға тоқталды. 

Мәселен, былтыр жергілікті шаруалар «Тараз» 	КК 

арқылы 2,5 мың гектарға жуық жерді суаруға мүмкіндік 

беретін 132 жаңбырлатқыш қондырғы сатып алды.

Күн тәртібіндегі басты мәселелердің бірі – ауыл 

шаруашылығы техникаларын жаңарту. Осыған орай 

«АгромашХолдинг KZ» компаниясымен бірлесіп 

«Trade In» бағдарламасы іске қосылған. Алғашқы 

кезеңде шаруаларға 10 бірлік ауыл шаруашылығы тех-

никасы берілсе, қазір тағы 60 #тінім қарастырылуда. 

Жалпы, есепті кезеңде шаруалар 3 миллиард теңгеден 

астам сомаға 329 бірлік түрлі ауыл шаруашылығы тех-

никасын лизингке алған.

	леуметтік маңызы бар азық-түлік #німдерінің 

бағасын тұрақтандыру мақсатында Тараз қаласында 

15 дүкен ашылған. Ондағы баға нарықтағыдан 10-

20 пайызға т#мен. Күн сайын сегіз мыңға жуық 

адамға қызмет к#рсететін бұл дүкендер тұрақтандыру 

қорының ғана емес, жергілікті азық-түлік #ндіруші-

лерінің де #німдерін сатады.

Бау-бақшаны дамыту, яғни импорт үлесін азайту 

үшін корпорация жеміс-жидек #сірумен айналысатын 

шаруаларға 60 миллион теңге бағыттаған. Сондай-ақ 

#ндірістік негізде балық #сірушілерді қолдау үшін 

екі балық шаруашылығына 50 миллион теңге со-

масында қаржылық к#мек к#рсетіліп, тағы 20 #тінім 

қарастырылуда.

Кеңесті қорытындылаған облыс басшысы ат-

қарылған жұмыстарға оң баға беріп, жаңа бастамалар-

ды іске асырудың маңыздылығын, жұмсалған бюджет 

қаражатының әр бір теңгесі бес есе табыс әкелуі тиіс 

екенін баса айтты.

  ИНФРАҚҰРЫЛЫМ  

АҚЫЛЫ ЖОЛДАР К�БЕЙЕДІ 

Алдағы бес жылда еліміздегі ақылы жолдардың ұзын-
дығы 11 мың шақырымға жетеді.

Бұл туралы Индустрия және инфрақұрылымдық 

даму министрлігінде ведомство басшысы Бейбіт 

Атамқұловтың т#рағалығымен #ткен республикалық 

маңызы бар автожолдарда ақылы жүйе енгізу мәсе-

лесіне арналған кеңес барысында айтылды. Қазіргі 

уақытта ұзындығы 5,8 мың шақырым болатын жолдың 

18 учаскесінде бақылау аркаларының құрылыс-монтаж 

жұмыстары аяқталып, 10 учаске тестілік пайдалануға 

берілген. 

Енді барлық б#лікте бағдарламалық-аппараттық 

кешендер орнатуды аяқтап, қалған 8 учаскені тестілік 

пайдалануға беру жоспарланып отыр.

Жалпы ұзындығы 5,8 мың шақырымды қамтитын 

I кезең аясында ақылы учаскелерді биыл 30 наурыз-

да іске қосу к#зделген. Осы жылы инвестициялық 

келісімшарт аясында ұзындығы 800 шақырым болатын 

5 учаскеде құрылыс-монтаж жұмыстары жоспарланған. 

Атап айтқанда, олар – «Петропавл – РФ шекарасы 

(Қорған)», «Щучинск – Зеренді», «Таскескен – Бақты», 

«Жетібай – Жаңа#зен» және «Ақт#бе – Қарабұтақ» 

учаскелері. Осы мәселеге қатысты #ңірлерде жүйелі 

негізде қоғамдық тыңдаулар #ткізіледі. Былтыр 

желтоқсан айында 15 қоғамдық тыңдау #ткізілді, биыл 

ақпанда 13 учаске бойынша осындай 58 шара #ткізу 

жоспарланған.

2025 жылға қарай Қазақстандағы ақылы жол дардың 

ұзындығы 11 мың шақырымға жетеді. Одан түскен 

қаражат жолдарды ж#ндеуге, күтіп-ұстауға, ақы алу 

жүйелеріне қызмет к#рсетуге және инвесторға т#леуге 

жұмсалады.

  АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ  

БАҚША �НІМДЕРІН 
ЭСКПОРТҚА ШЫҒАРДЫ

Былтыр мақтаралдықтар 100 мың тоннаға жуық ақ 
алтын жинады.

Жалпы #ткен жылы Мақтарал ауданының ауыл 

шаруашылығы еңбеккерлері 48 миллиард теңге соманың 

#німін #ндірді. Аудан негізінен егін шаруашылығымен 

айналысады. Диқандар былтыр 60 мың гектардан астам 

жерге егін салды, оның 40 мың гектарға жуығы мақта 

дақылына тиесілі. Аудан бойынша 100 мың тоннадай 

мақта жиналып, орташа гектар шығымдылығы 25 

центнерден айналды. Түркістан облысы әкімі баспас#з 

қызметінің хабарлауынша, жалпы мақтаны машиналық 

әдіспен теру 66%-ға жеткен. Қалғаны жұмысшылардың 

күшімен жиналған. �ткен жылы АҚШ-тан Мақтараал 

ауданына  қосымша 23 дана «Джон-Дир» мақта комбай-

ны сатып алынған. Мақта терімі науқанына 514 трактор, 

1206 тіркеме және 151 комбайн қатысқан.

Былтыр шаруа қожалықтары 50 мың тоннаға жуық 

к#к#ніс, 12 мың тонна күріш және басқа да түрлі ауыл 

шаруашылығы дақылдарын #ндірді. Жылыжайлар 

к#лемі қосымша 10 гектарға ұлғайып, 250 га алқапқа 

тамшылатып суару технологиясы ендірілді. Соны-

мен қатар мақтаралдықтар 300 мың тоннадан астам 

бақша #німдерін #ндіріп, оның 80 пайызын эскпортқа 

шығарды. Маусым кезінде күн сайын қауын-қарбыз 

тиелген 300-ге тарта жүк к#лігі ТМД, Балтық елдері, 

Түркия, Германия, Греция елдеріне жол тартты. 

Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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Театр өнерінің қара шаңырағы
 МӘРТЕБЕ

марапаттады. Киелі шаңырақтың 

95 жылдық мерейлі маусымымен 

Алматы қаласы әкімдігінің #кілі 

де арнайы құттықтап, бұл #нер 

ұжымының «мәдени астананың ең 

маңызды ордасы» екенін атап #тті.  

Мерекелік кештен соң, к#рерменге 

«Абайдың жұмбағы» драмасының 

премьерасы ұсынылды.

Жалпы тарихқа к#з жүгіртсек, 

театрдың ең алғашқы шығар-

машылық ұжымы Қызылорда 

қаласында 1925 жылы қалыптасты. 

1926 жылы М.	уезовтың «Еңлік-

Кебек» пьесасымен ашылды. 

1928 жылы ел астанасы Алма-

тыға ауысқанда театр ұжымы да 

к#шті. 1929 жылы театр труппа-

сы Алматыға қоныс аударды. 

1930-жылдардың 1-жартысында 

қазақ жерінде Кеңес #кіметі 

тұсындағы ұжымдастыру шара-

ларын жүзеге асыру барысын 

бейнелейтін пьесалар қойылды. 

Осы жылдары К.Байсейітова, 

Қ . Б а й с е й і т о в ,  Қ . Б е й і с о в , 

Ж . Е л е б е к о в ,  М . Е р ж а н о в , 

Ш.Жиенқұлова, К.Қармысов, 

Қ . 	 д і л ш і н о в ,  Ш . А й м а н о в , 

С.Майқанова, З.Құрманбаева, 

С.Телғараев,  А.Абдуллина, 

О . Ж ұ м а ғ ұ л о в ,  Ж . � г і з б а е в , 

Р.Қойшыбаева, Г.Сыздықова 

және тағы да басқа сахна шебер-

М.)уезов атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық 
драма театрында Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
арнайы Жарлығымен «Ұлттық» 
мәртебесінің берілуіне және 
театрдың құрылғанына 95 жыл 
толуына арналған баспас�з 
конференциясы �тті.

САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев-

тың жарлығымен министрлікке 

қарасты бірқатар мәдени ұйым 

«Ұлттық» деген мәртебе алған 

болатын. М.	уезов атындағы 

Қазақ Ұлттық драма театры, 

Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлт-

тық академиялық оркестр, Абай 

атындағы Қазақ Академиялық 

Ұлттық Опера және балет театры, 

М.Лермонтов атындағы Орыс 

мемлекеттік академиялық драма 

театры, ҚР Ұлттық кітапханасына 

осы мәртебе берілді. 

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

Мәдениет және спорт министр-

лігінің қолдауымен #ткен атаулы 

іс-шара аясында баспас#з конфе-

ренциясы, марапаттау рәсімі және 

«Ұлттық театрға – 95 жыл» атты 

мерейтойлық концерт ұйымдас-

тырылды.  

М.	уезов атындағы Қазақ 

Ұлт тық драма театрының дирек-

торы Еркін Жуасбек конфе рен-

цияны жүргізіп отырды. Бас-

пас#з конференциясы бары-

сында Мәдениет және спорт 

министрі А.Райымқұлова, «Ұлт-

т ы қ »  м ә р т е б е с і н  и е л е н г е н 

М.	уезов атындағы Қазақ Ұлттық 

драма театрының к#ркемдік 

жетекшісі, ҚСРО Халық артисі 

– А.	шімов, М.	уезов атындағы 

Қазақ Ұлттық драма театрының 

директоры, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері – Е.Жуасбек, 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

опера және балет театрының 

директоры, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері – А.Қалиева, 

М.Лермонтов атындағы Ұлттық 

орыс драма театрының дирек-

торы – Ю.Якушев, Құрманғазы 

атын дағы Ұлттық халық аспап-

тар ор кестрінің директоры – 

М.Қуанышев,  ҚР Ұлттық кітап-

хана  сының директоры – Б.Оспа-

нова қатысып, #з ойларын ортаға 

салды. БАҚ саласының қызмет-

кер  лері театр, мәдениет саласы 

жайылы толғандырған сұрақ тарын 

қойып, тұщымды жауап тарды 

алды.  

«Қазақ театр #нерінің қара 

шаңырағы – М.	уезов атындағы 

Қазақ мемлекеттік академиялық 

драма театрына «Ұлттық» мәртебе 

берілуі «	кем театрдың» 95 жыл-

дығына үлкен сый болды деп са-

наймын. 	рқашан биіктен к#рі-

не беріңіздер! Бабалар амана-

ты «Басты байлық – денсаулық» 

деген қасиетті с#зді басшылыққа 

алып, Жаңа жылда #здеріңізге 

мықты денсаулық тілегім келеді, 

еліміз аман, жұртымыз тыныш, 

мемлекетіміздің абыройы асқақтай 

берсін! Алыптарымыз айтқандай, 

«ғылым мен мәдениет барлық 

дүниенің алтын алқасы!» ендеше 

жұлдыздай жарқыратып, қазақ 

#нерін #рге, мұрасын т#рге сүй-

реген еңбектеріңіз жемісті бол-

сын! Сіздерге шығармашылық 

табыс тілеймін!», – деді Мәде-

ниет және спорт министрі Ақтоты 

Райымқұлова. 

Баспас#з конференциясынан 

кейін іс-шара театр сахнасында 

салтанатты марапаттау рәсімімен 

жалғасты. Мәдениет және спорт 

министрі Ақтоты Райымқұлова 

театр ұжымына ҚР Президен-

тінің құттықтау хатын табыс-

тап, министрлік атынан театр 

қызметкерлерін алғыс хатпен 

лерінің келуі театрдың күрделі 

драмалық шығармаларды мең-

геруіне жол ашты. Сондай-ақ, 

театрға арнайы шақыртумен 

келген орыс режиссерлерінің 

де еңбегі ерекше болды. Олар 

қойған әрбір спектакль актерлер-

д і ң  н а ғ ы з  с а х н а  м е к т е б і н е 

айналды. 1935-1937 жылдары 

М.	уезовтің, Б.Майлиннің, 

Ғ.Мүсіреповтың тарихи тақы-

рыптағы туындылары, орыс кеңес 

драматургиясынан, орыс және 

шет ел классикасынан қойылған 

спектакльдер театр ұжымының 

шығармашылық бағыт-бағдары 

мен ізденіс-табыстарын айқын-

дады. 1941-1945 жылдар аралғын-

да туған елге деген сүйіс пеншілік 

пен патриоттық сезімін, адам-

дары мыздың асқақ, адал, ынты-

мақшылдық рухы мен берік 

достығын, майдан мен тылдағы 

қаhармандық күресін к#рсететін 

пьесалар театр репертуарынан 

к е ң  о р ы н  а л д ы .  С о н ы м е н 

қ а т а р ,  т е а т р  т р у п п а с ы н а 

Алматы, Москва, Ленинград 

және Ташкенттің арнаулы оқу 

орындарын тәмамдаған маман 

актерлермен толықты.  1937 

жылы театр академиялық деген 

мәртебе алып, 1961 жылы Мұхтар 

	уезовтың аты берілді.

 ҘҰРМЕТ

Ұстаз ұлағаты
)л-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің 
Журналистика факультетінде 
белгілі әдебиетші, ғалым Нұржан 
Қуантайұлының 50 жылдық 
мерейтойына байланысты «Баспа 
ісі және қазіргі әдеби процесс: 
жазушы, сыншы, оқырман» 
атты халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференция �тті. 

АЙБОЛ К	ДІРБАЙ

Баспагерлік-редакторлық 

және дизайнерлік #нер кафедра-

сының ұйытқы болуымен #ткен 

конференцияда қазақ журна-

л и с т и к а с ы н ы ң  # т к е н і  м е н 

болашағы туралы мазмұнды 

ойлар айтылып,  әдеби процесс 

пен жазу #нерінің бүгінгі #рісі 

кеңінен талқыланды.  «Бұл 

қалам гер әдебиет әлеміне #зі-

нің қолтаңбасымен, #зіндік 

үнімен келген ақын. Сонау 90-

шы жылдардың #зінде ол жарқ 

ете қалып, бүкіл әдебиет сүйер 

қауымды елең еткізген болатын. 

Нұржанның шығармашылық 

қ у а т ы  к е ң .  	 д е б и е т  п е н 

ғылым ды егіз #рген ұстаздан 

тәлім алған шәкірттер қазақ 

с#з #не рінің қадір-қасиетін 

тереңнен зерделері хақ», – деді 

сыншы, халықаралық «Алаш» 

әдеби сыйлығының лауреаты 

Амангелді Кеңшілікұлы.

Қаламгердің мерейтойына 

орай, Қазақстан Республика-

сының Мемлекеттік хатшысы 

Қырымбек К#шербаев құттықтау 

хат жолдады. Сондай-ақ, уни-

верситет басшылығы Нұржан 

Қуантайұлын «Ерен еңбегі үшін» 

медалімен наградтап, шығар-

машылық табыс тіледі.

Қаламгер Н.Қуантайұлы 

қазіргі таңда проза, поэзия 

жан рында қатар қалам тербей 

о т ы р ы п ,  т ә ж і р и б е л і  ұ с т а з 

ретінде  болашақ баспагерлерді 

дайындауға  айрықша үлес 

қосып келеді. Қазақстан Жастар 

Одағы сыйлығының, «	дебиет» 

аталымы бойынша «Дарын» 

мем лекеттік сыйлығының, 

«Алаш» халық  аралық әдеби 

сый  лығының лауреаты атанған 

қабырғалы қаламгер әдебиеттен 

б#лек ұлттық журналистиканың 

#ркендеуіне де еңбек сіңіріп 

жүр. 

 ТУРИЗМ 

«Теректі» тау шаңғы 
базасы жұмысын бастады
Алматы облысына қарасты 
Сарқан ауданы тау туризмін 
дамытуға нақты қадамдар 
жасауда. Аймақта «Теректі» 
тау шаңғы базасы �з жұмысын 
бастады.

АЙЖАН ЖАСБАТЫРҚЫЗЫ

Аудан әкімдігінің мәліметіне 

қарағанда, 2018 жылдан бері 

тау спортын сүйетін жандарға 

қызмет ұсынып келе жатқан 

база бүгінде шаңғы тебу жолын 

737 метрге жеткізген. Мұнда 170 

метрлік тюбинг-сырғанақтар 

бар. Оған қоса биылғы жылы 

арнайы мұз айдыны ашылып 

отыр. 

Қыстың қызығынан құр 

қалғысы келмейтін к#пшілік 

мұнда негізінен демалыс күндері 

келеді екен. «Біздің базаға кіру 

тегін. Ал коньки, шаңғы, баллон 

сияқты спорттық құралдарды 

жалға алу құны арзан. Бүгінгі 

күні демалыс аймағында 10-нан 

аса шаңғы, 3 сноуборд, 20-ға 

жуық үрлемелі баллондар бар. 

Алдағы уақытта материалдық 

базамызды толықтырып, қонақ 

үй, асхана, балық аулайтын 

аймақ салу жоспарымызда бар», 

– деді шаңғы базасының дирек-

торы Ержан Амантайұлы.

Сонымен қатар, жеке кә-

сіпкер жаз мезгілінде суға шо -

мылуға арналған бассейн ашпақ. 

Оған шаңғы базасының Теректі 

#зенінің жағалауында орна-

ласуы мүмкіндік береді. 

Айта кететіні, тау шаңғысы 

базасына желтоқсан айынан бері 

300-ден аса аудан тұрғындары 

демалып қайтқан. Жалпы Қа-

зақстан Республикасының 

туристік саласын дамытудың 

2019-2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы шең-

берінде Алматы облысында 8 

ірі инвестициялық қанатқақты 

жобаны іске асыру к#зделген. 

Сол қатарда «Ой-қарағай» – 

«Апорт» – «Ақтас», «Ақбұлақ» 

тау шаңғы курорттарын кеңейту, 

«Түрген» тау шаңғы курорты мен 

«Park Canyon»туристік ойын-

сауық кешенін салу жұмыстары 

белгіленген. Тартылатын ин-

вестиция к#лемі 300 млрд. 

теңгеге жуық, оның 70 пайызы 

жеке инвестиция құрайды. Бұл 

5 мыңдай жаңа жұмыс орнын 

құруға мүмкіндік береді. 

 РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Алматы қаласында «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы 
аясында жаңартылған т�рт 
кітапхананың жұмысымен 
таныстыру бойынша БАҚ 
�кілдеріне арналған пресс-тур 
ұйымдастырылды. 

НҰРЛАН ҚҰМАР

Бұған дейін Алматы қала сы-

ның әкімі Бақытжан Сағынтаев 

к ітап ханалар жұмы сының 

жаңа форматымен танысқан 

болатын. Ол кітап ханалар 

базасында жаяу қашықтықта 

балалар мен жас тар дың бос 

уақыттарын #ткізу орталықтары 

құрылатындығын атап #тті. 

Жалпы, жаңарту дан кейін 

оқырмандар саны 25 пайызға, 

ал бір жерде 50 пайызға дейін 

артты. 

«�ткен жылы қала әкі-

мінің қол дауы мен ж#ндеу 

жұмыстары был тырғы жылдың 

жазынан бастап жүргізіліп, 

жаңа техникалар мен жиһаздар 

әкелінді.  Біздің орта лықта 

оқырмандарға жайлы жағ дай 

жасалынған. Жаңартудың арқа-

сында кітапханамызға күніне 

500-ге  дейін адам келетін 

болады», – деді Қазақстан 

Жазушылар кітапханасының 

кітапхана меңге рушісі Елена 

Ағайса.

Кітапханаларды жаңарту 

қыз меттердің заманауи спек-

тріне арналған «Рухани жағы-

р у »  б а ғ д а р  л а м а с ы н  і с к е 

асыру, қарым-қатынас, оқуға 

шығармашылық атмосфераны 

құру, кітапханаларға деген 

жоғары сұранысты қамта масыз 

ету, сондай-ақ жаңа диалог пен 

мәдени алаңдардың жұмы сы 

аясында 2017 жылы басталды. 

Ж а ң а р т у д ы ң  м а қ с а т ы  – 

#згертіп қана қоймай, жұмыс 

тәртібін де #згертті,  бұдан 

былай кітапханалар күн сайын 

сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін, 

аптасына жеті күн жұмыс іс-

тейтін болады. Сонымен қатар 

әр нысанда әртүрлі үйірме-

лер мен клубтар ашылады. 

Мысалы, «Отбасы б#лмелері» 

– мұнда бүкіл отбасының бос 

уақытына к#ңіл б#лінетін 

болады. Кітапханаларда кең 

ауқымды мамандардың: жазу-

шылардың, суретшілердің, 

#нер танушылардың, ғалымдар-

дың, блогерлердің, еріктілердің 

диалог алаңына айналатын іс-

шараларды белсенді форматта 

#ткізу жоспарлануда. Бар-

лық іс-шаралар карантиндік 

шектеу лерге сәйкес жүзеге 

асы рылады. 	р түрлі жастағы 

балалар үшін к#птеген іс-

шаралар ұйымдастырылады. 

Мысалы, балаларға арналған 

түрлі тренингтер, квесттер #теді. 

«Ағылшын тілі», «Мон шақ пен 

#ру», «Оригами», «Сурет салу», 

«Шахмат» және осы сияқты бас-

қа тегін үйірме лердің жұмысы 

жүргізіледі. Сонымен қатар, 

оқыр мандар түрлі кештерге, 

ақын дармен, жазушылармен 

кезде сулерге, жаңа кітаптардың 

тұсау кесерлеріне қатыса алады. 

Жаңартылғаннан кейін 

әр кітап ханада орын саны 

к#бейіп, жеке жұмыс, байла-

ныс, іс-шаралар мен интернет 

б#лмелері үшін әр түрлі бұрыш-

тар құрылды. 

«Алматы қаласының орта-

лық  тан дырылған кітапха налар 

жүйе сінің» барлық қызметі 

балалар мен жастардың #мірге 

дайында луы на к#мектесуге, 

оларды оқуға баулуға, әлемдік 

мәдениет тің жетістік терімен 

таныстыруға бағыт  талған.

кітапха налардың жаңа моделін 

құру, жұмыстың инновациялық 

түрлерін дамыту.  

Жаңартылған кітапхана лар-

дың саны жыл сайын к#бейіп 

келеді. Бүгінгі күні Орта лық-

тан дырылған кітапхана жүйе-

сіндегі 25 кітапхананың 16-сы 

жаңа форматта жұмыс істейді. 

Егер жаңартудың алғашқы 

жылында тек Жамбыл атын-

дағы қалалық жас#спірімдер 

кітап ханасы ғана жаңартылса, 

2 0 1 9  ж ы л ы  б е с  к і т а п х а н а 

№15, 20, 24, 32, 33 кітапхана-

филиалдары қайта қалпына 

келтірілген. Ал 2020 жылы 

он кітапхана жаңартылды:  

А.Чехов ат. Орталық қалалық 

кітапхана, Қазақстандық жазу-

шылар кітап ха насы, Крылов ат. 

қалалық балалар кітапханасы, 

№ 1, 4, 6, 26, 29, 30, 44 кітапхана-

филиалдары. 2021 жылы тағы 

үш кітапхананы жаңарту жос-

парланып отыр: С.Бегалин 

атын дағы орталық қалалық 

бала лар кітапханасы мен № 

39,14 кі тап хана-филиалдары.

«�здеріңіз  к#ріп отыр-

ғандай, мұнда б#лмелер тар. 

Бұрындары, тіпті, артық қимыл 

жасауға мүм кіндік болмайтын. 

Жаңарту жұ мыстарынан кейін 

кітап хана әжептәуір кеңейді. 

О қ ы р м а н д а р  ж а й ғ а с ы п , 

әңгіме-дүкен құра алатын 

екінші қабат пайда болды. 

Артық с#релерді жойып, оның 

орнына қозғалмалы с#релер 

орнатылды.  Соның нәти-

жесінде орын тапшылығы 

мәселесі ше шімін тауып отыр. 

Одан б#лек, аталмыш орталық 

б ұ р ы н д а р ы  м ү м к і н д і к т і ң 

шектеулі болуынан шаралар 

#ткізе алмайтын, қазір 15 адам 

еш қиындықсыз сыйып кетеді», 

– деді Қалалық орта  лық тан-

дырылған кітапхана жүйесі 

директорының орынбасары 

Наталья Дмитриевна.

Жаңа кітапханалар тек 

сыртқы түрі мен жаңа келбетін 

Кітапхана – білім ордасы


