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Жеңіл �неркәсіптің әлеуметтік-экономикалық маңыздылығы сол, 
онда еңбекке қабілетті халық, оның ішінде әйелдер к�бірек жұмыспен 
қамтылады. Тұтыну деңгейі бойынша азық-түлік �німдерінен кейін екінші 
орын алатын �зекті салада �ндіріс к�лемі жыл сайын �скенімен, ІЖ% 
құрылымындағы үлесі бар болғаны – 0,1%, �неркәсіп �ндірісінде – 0,5%, 
�ңдеу �неркәсібінде – 1% болып отыр.

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

Жеңіл �неркәсіп саласында бүгінде барлығы 20,6 мың адам жұмыс 

істесе, оның ішінде 60%-ке жуығы әйелдер. �ткен жылы жеңіл �неркәсіп 

�німдерін �ндіру к�лемі 128,7 млрд теңгені құрап, нақты к�лем 

индексінің �суі 2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 15%-ке 

тең болды.
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 ӨҢІРЛІК ДАМУ  ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ

«Нұрлы жер» мемлекеттік 

бағдарламасы аясында Ақсай 

қаласының 10-шағынауданында  

9  қабатты  үш тұрғын үйдің 

құрылысы басталды. Бір үй жер-

гілікті атқарушы құрылымның 

кезегінде тұрған азаматтарға, екі 

үй «Отбасы» банкінің салым-

ш ы л а р ы н а  а р н а л ғ а н .  Б ұ д а н 

басқа Ақсай қаласында және 

«Аралтал» шағынауданында екі 

пәтерлік 40 тұрғын үйдің құрылыс 

құжаттамалары дайындалды. 

	леуметт ік  саладағы маман 

тапшылығын жою, мамандарды 

тұрақтандыру мақсатында бір 

ғимарат ж�нделіп, денсаулық 

сақтау саласының 28 қызметкері-

не жатақхана ретінде берілді. 

Атқарушы құрылым дәрігерлерге 

арнап 22 пәтерді жалға алды. 

Бумак�л ауылында мамандарға 

арналған жатақхана салынды. 

Ақсайда білім беру саласының 

қ ы з м е т к е р л е р і н е  ж а т а қ х а н а 

салу жоспарланған. Есепті жыл 

ішінде  30  шақырымға  жуық 

жол ж�ндеуден �ткізілді, бұл 

2019 жылмен салыстырғанда екі 

есеге артық. Биыл да қарқынды 

түсірмей, 30 шақырымға жуық 

жолды ж�ндеу жоспарланды.

Барлық деңгейдегі әкімдердің есеп беру кездесулері атқарушы 
құрылымдардың біржылдық жұмысының қорытындысын шығарады. 
Сонымен қатар тұрғындардың қатысуымен алдағы жылдардағы даму 
бағыт-бағдарын айқындайды. Б�рлі ауданының әкімі Миржан Сатқанов 
осындай онлайн сипатындағы халықпен есептік кездесуін �ткізді. Жиынға 
бейнебайланыс  арқылы облыс әкімі Ғали Есқалиев қатысты.

ГҮЛБАРШЫН 	ЖІГЕРЕЕВА

 �ЛЕМДІК �ОР НАРЫ�Ы

АКЦИЯЛАР

Risers Last % 1D % 1M

KZTO
17.03.21 14:34

1 090,01 +1,13 +8,88

KZAP
17.03.21 14:32

9 875,03 +0,56 +14,45

HSBK
17.03.21 14:24

144,99 +0,51 +5,68

KZTK
17.03.21 14:30

26 948,00 +0,14 +0,93

GB_KZMS
17.03.21 14:34

4 750,01 +0,00 +5,47

KASE Индексі 
17.03.21 14:24

3 013,35 +0,07 +4,32

АҚША НАРЫҒЫ

Symbol Last % 1D % 1M

TONIA
16.03.21 17:15

9,56 +0,19 +1,07

TRION
17.03.21 14:28

9,48 -0,13 +0,97

TWINA
17.03.21 14:00

9,00 +0,15 +0,27

SWAP-1D (USD)
17.03.21 14:01

8,70 +0,40 +0,79

SWAP-2D (USD)
17.03.21 14:01

9,00 +0,19 +0,96

MM Index
16.03.21 18:00

9,54 +0,18 +1,05

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР

Deals Yield DTM

MFOKb1
17.03.21

15.82 –

BRKZe10
17.03.21

10.95 –

CSBNb10
17.03.21

11.00 –

FFINb3
17.03.21

0.00 –

BASPb7
17.03.21

9.25 –

SKKZb25
16.03.21

10.85 –

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

Deals Yield DTM

MUM120_0011
17.03.21

9.14

NTK182_2702
15.03.21

9.05

MUM156_0002
15.03.21

9.30 –

MUM156_0007
15.03.21

10.10 –

KZ_05_2410
15.03.21

0.95

NTK091_2706
12.03.21

8.98 –

 �АЗА�СТАН �ОР НАРЫ�Ы

ФЕРМЕРДІҢ ҚОЛ-АЯҒЫН
НЕ БАЙЛАП ОТЫР?

 МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Жеңіл өнеркәсіп: 
Толық цикл 
түйткілді шешеді

Кенді мекендегі берекелі істер жалғасады

Қ а з а қ с т а н  і ш к і  н а р ы қ т ы 

�з �німімен толтырудың орны-

на азық-түлікті жыл сайын мил-

лиардтаған долларға  сырттан 

әкеледі. Сарапшылардың айту-

ынша, Қазақстан �зінің халқын 

азық-түлікпен толығымен қамти 

алады, тіпті бүкіл Орталық Азия 

нарығының азық-түлік фабрикасы 

бола алатын толық мүмкіндігі бар. 

�кініштісі сол, басқаны қойып, біз 

сүт пен етті де сырттан әкелеміз...

– Қазақстан �зінің азық-түлігін 

жыл сайын 3,6 миллиард долларға 

сырттан әкеледі. Бірақ еліміздің 

екі миллиард доллардан астам �нім 

шығаруға мүмкіндігі толық жетеді, 

– деп есептейді Е.Есенеев. 

Ауыл шаруашылығының дамуын 

тежеп отырған бірнеше фактор бар. 

Біріншіден, ауыл шаруашылы-

ғын дамытамын деп білек сыбанып 

кіріскен фермердің жерге, �зге де 

ресурсқа қолы толық жетпей отыр. 

Екіншіден, аз пайызбен несие алуға 

мүмкіндігі жоқ. Үшіншіден, ең бас-

ты проблема, әлі күнге дейін �німді 

�ткізетін сенімді нарық жоқ, тауар-

ды сату жүйесі жолға қойылмаған. 

Ал �німді �ткізудің жан-жақта ар-

наулы нүктесін ашу – мемлекеттің 

міндеті. 

Бұл пікірді еліміздің экс-пре-

мьер-министрі Сергей Терещенко 

де қолдайды. Ана бір жылы, дейді 

ол, �ткізу нүктесінің жоқтығынан 

Түркістан фермерлерінің жүздеген 

тонна капустасы к�з алдымызда 

шіріп кетті. �німді �ткізу жүйесін 

құру – мемлекеттің бірінші кезектегі 

міндеті, оны барынша тез шешу 

қажет. 	йтпесе, біздің фермер жыл 

сайын шығынға ұшырап, ақыр 

соңында ауыл шаруашылығы сала-

сын тастап кетіп қалуы мүмкін.

«Үкімет шіріп кеткен капуста 

мәселесін шешу үшін қазынадан 

екі миллиард доллар б�луге мәжбүр 

болды. Ал әлгі капустаны қалаларға 

апарып, арзан бағамен сату, тіпті 

тегін беру ешкімнің ойына кіріп 

шыққан жоқ», дейді С.Терещенко.

Қ а з а қ с т а н д а  қ ұ н а р л ы  ж е р 

к�п, бірақ оны игеруге қалталы 

адамдар құлықты емес. �йткені, 

ақыр соңында пайда әкелмейтін 

нәрсемен ешкім айналысқысы 

келмейді. Жерімізде керек азықтың 

бәрін �сіруге болады, бірақ �ткізу 

жүйесінің жоқтығы кісінің қолын 

байлайды. Алдағы екі-үш жыл-

да мемлекет �ңдеу, сақтау және 

� т к і з у д і ң  ү й л е с і м д і  ж ү й е с і н 

құруы қажет. Сонда ғана біз осы 

саланың дамығанын және оның 

экономикалық пайдасын к�ре ала-

мыз.

Бірқатар мемлекеттік бағдарлама 
іске қосылып, белгілі бір 
негізде қаржы құйылып жатса 
да, еліміздің агросекторы әлі 
еңсесін жаза алмай келеді. 
Ел экономикасындағы ауыл 
шаруашылығының жалпы ішкі 
�німі бес пайыздан аспай тұр. 
Агро�нім шығару жағынан 
Қазақстан к�рші Ресей, 
%збекстан, Қырғызстаннан да 
артта қалып отыр.

Т	УЕКЕЛ БАҚАШ

– Бізде бір гектарға орташа 

еңбек �німділігі шамамен 400 

доллар болса, Ресейде бұл 1000 

доллардан асады, �збекстанда  

шамамен 1500 доллар, – дейді 

«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер 

палатасы басшысының кеңес-

шісі Ербол Есенеев. 

Индекстер

KASE 3.013,35      4.32% 

FTSE 100 6.803,61      0.80% 

CAC 40 6.055,43      0.32% 

S&P 500 3.962,71    -0.16% 

Dow Jones 32.825,95    -0.39% 

Nikkei 225 29.914,33    -0.02% 

DAX 14.557,58      0.06% 

Nasdaq 13.471,57      0.09% 

17 Наурыз 2021

Тауарлар

Мұнай 68,78      0.57% 

Алтын 1.735,25      0.25% 

Платина 1.212,40    -0.46% 

Палладий 2.472,50    -0.56% 

Никель 16.042,50    -0.50% 

Алюминий 2.204,75      0.41% 

Күміс 25,988    -0.06% 

17 Наурыз 2021

Валюта нарықтары

USD/KZT 418,700    -0.02% 

EUR/KZT 498,545      0.04% 

USD/RUB USD/RUB      0.24% 

USD/CAD 1,2451      0.06% 

USD/JPY 109,11      0.11% 

EUR/USD 1,1907      0.06% 

GBP/USD 1,3898      0.08% 

17 Наурыз

«Халық үніне құлақ асатын 

мемлекет» тұжырымдамасын 

сақтау, қоғамдық ұйымдармен 

және қарапайым азаматтармен 

диалог, ашықтық, адамдардың 

қажеттілігіне жедел әрекет ету, 

халықпен тұрақты кездесулер 

жергілікті атқарушы құрылымдар 

қызметіндег і  басты қағидат 

болып табылады. �ткен жылдың 

қорытындысы бойынша аудан 

әкімдігі  250-ге жуық адамды 

онлайн және оффлайн форматта 

қабылдап, аудандық деңгейдегі 

к�птеген түйткілді мәселе шешімін 

тапты.

Ұлыстың ұлы күні  құтты болсын!
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ

АПТА ТЫНЫСЫ

 Азаматтық қоғам

Еріктілердің еңбегі зор
Ақпарат және қоғамдық 
даму министрлігі азаматтық 
қоғам істері комитетінің 
т�рағасы Мадияр Қожахмет 
волонтерлерді ынталандыру 
шаралары туралы айтты.

«Күн тәртібіне волонтер-

лерді ынталандыру мәселесі 

қойылды. Осы мақсатта заң 

шығару жұмысы жүргізілуде, 

онда жоғары оқу орындары-

на, арнайы-орта білім беру 

мекемелеріне түсу және аза-

мат тық қызметке кіру кезін-

де басым дық алу б�лігінде 

волонтерлердің құқықтарын 

кеңейту ұсынылып отыр. Со-

нымен қатар, зейнетке шығар 

кезде волонтерлік қызмет 

�тілін есепке алу, мемлекеттік 

мүлікті алуға жеңілдіктер ұсыну 

мәселесі қарастырылуда», – 

деді комитет т�рағасы ОКҚ 

баспас�з мәслихатында.

Волонтер жылы аясында 

алғаш рет «Жыл волонтері» 

халық аралық сыйлығы та-

ғайын далған. �ткен жылы оны 

Қазақстан, Ресей, Қыр ғызстан-

нан келген 48 белсенді волонтер 

алған. «Волонтерлік бойынша 

толық ақпарат QazVolunteer.kz 

бірыңғай платформасында бар. 

Волон терлікпен айналысқысы 

келген азаматтар тіркеле ала-

ды, �йткені к�птеген шаралар 

сол платформада к�рсетілген, 

ұйымдасқан топпен жұмыс 

істеуге де мүмкіндіктер бар. 

Қазіргі уақытта 47 мыңдай аза-

мат пен 3 мыңдай ұйым осы 

платформаға тіркеліп, �з ша-

ралары туралы хабарлама-

ларды жариялайды», – деп 

толықтырды М. Қожахмет. 

 ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ

 Әлеуетті әріптестік 

 Бірлік – береке бастауы

Инвестициялық 
келісімдерге қол қойылды 

Наурызды мерекелеу 
игі істерге арналады

Премьер-министр Асқар Мамин 
Абу-Даби қаласына жұмыс 
сапары аясында Біріккен Араб 
:мірліктерінің вице-президенті 
және премьер-министрі, Дубай 
әмірі Мұхаммед ибн Рашид әл 
Мактуммен және БА: премьер-
министрінің орынбасары, 
президент істері ж�ніндегі 
министрі шейх Мансұр бен 
Заид әл Нахаянмен келісс�з 
жүргізді.

Тараптар осыған дейін қол 

жеткізілген уағдаластықтарды 

іске асыру барысын және 

сауда-экономикалық, қар-

жы-инвестициялық, к�лік-

логистика, агро�неркәсіп, ту-

ризм, ғарыш, тау-кен метал-

лургиясы, энергетика және 

басқа да салалардағы екіжақты 

ынтымақтастық перспектива-

ларын талқылады. Сондай-ақ 

Үкімет басшысы БА	 бизнес 

капитандарымен – «Mubadala» 

мемлекеттік  холдингінің, 

«Aldar Properties», «ADQ», «Al 

Dahra Holding», «International 

Holdings Company» («Royal 

Group») компанияларының 

басшылығымен кездесті.

Келісс�здер  қорытын-

дысы бойынша Қазақстан 

мен БА	 арасында құс фа-

брикалары мен сүт-тауар фер-

маларын салу, жемістер мен 

саңырауқұлақтарды �ндіру 

және �ңдеу, ТМК және геоло-

гиялық барлау салаларында-

ғы ынтымақ тастық, Екібастұз 

қаласының �неркәсіптік ай-

мағында Индустриялық парк 

құру, Шығыс Қазақстан облы-

сында «Қатонқарағай» туристік 

кешенін  құру,  сондай-ақ 

Қазақстанда электромобиль-

дер компоненттері �ндірісін 

ашу бойынша бірлескен жо-

баларды іске асыру ж�нін де 

17 үкіметаралық және ком-

мерциялық келіс імге  қол 

қойылды.

Биыл елордада Наурыз 
мерекесін тойлау 
«Қайырымды істер» ұранымен 
�теді. Мерекенің қазіргі 
тұжырымдамасы аясында 
еріктілер мен белсенді қала 
тұрғындары к�птеген акциялар, 
игі істер �ткізіп, мұқтаж 
жандарға к�мек к�рсетуде, деп 
хабарлайды елорда әкімдігінің 
ресми сайты. 

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 

Қасым-Жомарт Тоқаев Нау-

рыз мейрамын мерекелеу 

тұжырымдамасын әзірлеп, 

к�ктемгі мерекенің мазмұ-

нын байыту қажеттігі туралы 

айтқан болатын. «Ұлтаралық 

бейбітшілік пен келісімді сақтау 

– мемлекеттік құрылымдардың 

ғана емес, жалпы қоғамның 

және әрбір азаматтың борышы. 

Біз �з халқымызды біріктіре-

тін ортақ құндылықтарды на-

сихаттауымыз керек. Мыса-

лы, Наурыз мейрамын той-

лау тұжырымдамасын әзірлеп, 

к�ктемгі мерекенің мазмұнын 

байыту қажет. Бүкіл қоғамды 

біріктіретін құндылықтар 

қаншалықты к�п болса, біздің 

бірлігіміз де соғұрлым күшті 

болады», – деп атап �тті Пре-

зидент. 

Наурыз – жаңару, халықты 

бірлікке ұйыстыру мерекесі, 

с о н д ы қ т а н  ж ұ р т  б і р і г і п , 

мұқтаж жандарға к�мек қо-

лын созуы керек. «Игі істер» 

жалпыұлттық марафоны ая-

сында елордалық еріктілер, 

меценаттар, кәсіпкерлер, 

белсенділер наурыз айынан 

бастап жалғызбасты зейнет-

керлерге, қарт адамдарға, 

к�пбалалы, әлеуметтік аз 

қам тылған және мүгедек ба-

лаларды тәрбиелеп отырған 

отбасыларға  екі  мыңнан 

астам азық-түлік себетін та-

ратты. Қарлы күндері аулала-

рын қар мен мұздан тазартуға 

к�мектесті. Іс-шаралардың 

бәрі санитарлық нормалар 

мен талаптарды қатаң сақтай 

отырып �ткізіледі. Бұл игі 

істер Наурыз мейрамын той-

лау күндері де жалғасын та-

бады. С�йтіп, мерекеге орай 

мыңға жуық азық-түлік се-

бетін тарату жос парланып 

отыр.

Сейсенбідегі кезекті Үкімет жиы-
нында �ңдеу �неркәсібін дамыту 
мәселелері, бұдан б�лек, елдегі 
санитарлық-эпидемиологиялық 
жағдай с�з болды. Баяндауларды 
зерделей отырып, Премьер-ми-
нистр Асқар Мамин атқарылар 
маңызды шараларға тоқталды. 

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы н ы ң 

Жол  дауына және Nur Otan пар-

тиясының бағдарламасына сәй-

кес, Үкімет алдына 2025 жылға 

қарай �ңдеу �неркәсібі �ндірісін 

1,5 есеге ұлғайту міндеті қойылды. 

Биыл қара металлургияның 5%-ға 

�суін қамтамасыз ету жоспарла-

Межеге мазмұнды 
істер жеткізеді   

алтын шығару фабрикаларын іске 

қосады.  Титан �ндірісі бойынша 

әлемдік к�шбасшылардың бірі 

– �скемен титан-магний комби-

натын шикізатпен толық жүктеу 

үшін ЕЭК шеңберінде титан 

шикізатына салынатын кедендік 

баждарды алып тастау бойын-

ша жұмыстар жүргізіледі. 2025 

жылға дейінгі мерзімде Алматы 

облысында К�ксай мыс кен ор-

нын игеру жобасы іске асырыла-

ды. Бастапқы алюминийдің 250 

мың тонна қуатымен Павлодар 

қаласындағы Қазақстандық элек-

тролиз зауытының екінші кезегі 

салынады. 

«Биыл �ңдеу �неркәсібінің 

нақты к�лем индексі к�рсеткі-

шінің 5,8% деңгейінде �суіне қол 

жеткізуіміз керек. Машина жа-

сауда, қара металлургияда, жеңіл 

�неркәсіпте, фармацевтикада, 

тамақ �німдері, құрылыс матери-

алдары �ндірісінде �сімді әрі қарай 

қамтамасыз етуіміз қажет. Биыл 

жалпы сомасы 2 трлн теңгеге жуық 

110 �ңдеу жобасын енгізу керек», – 

деді А. Мамин.

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

дамытудың 2025 жылға дейінгі 

ұлттық жоспарын бекітті, оның 

негізгі басымдығы мықты эко-

номика құру болып айқындалды. 

Стратегиялық салаларда ұлт-

тық жобалар құрылса, мұнда 

�ңдеу секторына ерекше назар 

аударылған. Үкімет басшысы 

�ндірістік процестерге жаңа тех-

нологияларды енгізу ж�ніндегі 

әлемдік трендтерді есепке алу-

дың маңыздылығын, цифрлық 

и н н о в а ц и я л ы қ  ш е ш і м д е р д і 

енгізетін кәсіпорындарды қо-

сымша ынталандыру шарала-

рын, сондай-ақ жұмыс күшінің 

�німділігі т�мен секторлардан 

анағұрлым �німді секторларға ау-

ысуын ынталандыру шараларын 

қабылдау қажет екенін атап �тті. 

А.Мамин Nur Otan партиясының 

бағдарламасын орындаудың жол 

картасына сәйкес 2025 жылға 

қарай экспортқа бағдарланған 

мұнай-газ химиясы �німдері 

�ндірісінің 9 есе �суін қамтамасыз 

ету қажеттігіне назар аударды. 

Осыған байланысты Үкімет бас-

шысы Энергетика министрлігіне 

«Самұрық-Қазына» Ұ	Қ» АҚ-мен 

бірлесіп, биыл Атырау облысы 

мен Шымкентте үш мұнай-газ 

химиясы зауытын пайдалануға 

беруді тапсырды, бұл мұнай-газ 

химиясындағы �ндіріс к�лемін 

400 мың тоннаға дейін ұлғайтуға 

мүмкіндік береді.

Т а л қ ы л а у л а р д ы ң  е к і н ш і 

б�лігінде елдегі санитарлық-

э п и д е м и о л о г и я л ы қ  ж а ғ д а й 

ж � н і н д е  б а я н д а л д ы .  О н д а 

қазір елімізде, әсіресе «қызыл 

аймаққа» кірген Алматы, Нұр-

Сұлтан қалаларында және Батыс 

Қазақстан облысында корона-

вируспен сырқаттанушылықтың 

�сіп  отырғандығы айтылды. 

Алматы, Қарағанды, Ақмола 

ж ә н е  А т ы р а у  о б л ы с т а р ы н -

да ауырғандар саны �суде. Ре-

спублика бойынша вирустың 

р е п р о д у к т и в т і к  к � р с е т к і ш і 

1,1-ді құрайды. Жұқпалы ау-

рулар ауруханаларының толуы 

2 4 % ,  р е а н и м а ц и я л ы қ  т � с е к 

орындарының толуы 16% құрай-

ды. �ткен тәулікте КВИ+ 954 

жағдайы және КВИ- 7 жағдайы 

тір келді. Елімізде ресейлік вакци-

наны шығару жолға қойылды және 

отандық вакцина да тіркелетін бо-

лады. Халықты вакциналау ақпан 

айында басталып, қазіргі сәтте 

95 мыңнан астам адамға вакцина 

салынды. Бірінші болып меди-

цина қызметкерлері, содан кейін 

педагогтар, күш құрылымдарының 

қызметкерлеріне вакцина салын-

ды. ДСМ мәліметінше, вакци-

на алғандардың барлығының 

жағдайы жақсы, препараттың 

қалыпты т�зімділігін және жа-

ғымсыз реакцияның жоқтығын 

к�рсетті. Сәуір айында вакци-

на ала тындардың саны, оның 

ішінде аға буын �кілдері арасында 

айтарлықтай артады. 

Үкімет  басшысы вакцина 

алудың қолжетімділігін қамта-

масыз ету және жаппай егу пан-

демиямен күресте басты міндет 

екенін атап �тті. «Вакциналау 

ха лықтың ұжымдық имму нитетін 

қалыптастыруға және инфек-

цияның одан әрі таралуын шек-

теуге мүмкіндік береді. Дәл осы 

фактор пандемиямен күресте, 

сондай-ақ экономикалық �сімді 

қалпына келтіруде аса маңызды», 

– деді А. Мамин. 

Вакцина салынатындар санын 

ұлғайту мақсатында Премьер-ми-

нистр вакцинаны сақтау және та-

сымалдау үшін қажетті жағдайлары 

бар егу кабинеттерін қосымша 

ашуды, азаматтарға ақпараттық-

түсіндіру жұмыстарын күшейтуді 

тапсырды. «	кімдіктердің сайтта-

рында вакциналау, оның пайдасы, 

егу пункттерінің мекенжайла-

ры туралы толық ақпарат жоқ. 

Халық арасында вакциналаудың 

маңыздылығы туралы дұрыс пікір 

қалыптастыру үшін жұртшылық 

пен медицина қызметкерлері ара-

сында семинарлар ұйымдастыру 

қажет», – деді А.Мамин. 

Д е н с а у л ы қ  с а қ т а у  м и -

нистрлігіне осы жылдың нау-

рыз айының соңына дейін егу 

пункттерінің дайындығын бақы-

лау және вакцинаның қажетті 

м�лшерін уақытылы жеткізуге 

қатысты барлық мәселені шешу 

тапсырылды. �ңірлердің әкім-

діктеріне халықтың, әсіресе 

ұжымдарда  және  б іл ім  беру 

ұйымдарында шектеу шарала-

рын сақтауын қамтамасыз ету, 

адамдар к�п жиналатын ойын-

сауық іс-шараларын �ткізуге жол 

бермеу, ішкі істер, денсаулық 

с а қ т а у  м и н и с т р л і к т е р і м е н 

бірлесіп, мониторингтік топ-

тар дың жұмысын күшейту және 

т ә р т і п  б ұ з у ш ы л а р д ы  қ а т а ң 

жауапкершілікке  тарту  тап -

сырылды.  Денсаулық сақтау 

министрлігіне әкімдіктермен 

бірлесіп, ауру ошақтарында жедел 

шара қолданып, шектеу шара-

ларын қайта қарау тапсырылды. 

«Науқастармен байланыста болған 

барлық адамдарға коронавирусқа 

тестілеу міндетті түрде жүргізіліп, 

олар бақылауда болуы керек. Бұл 

ретте күнделікті жүргізілетін ПТР-

тестілеу деңгейі т�мендемеуі тиіс», 

– деді А. Мамин.

Бетті дайындаған – 
Ботаг�з :БДІРЕЙҚЫЗЫ

нуда, оның ішінде ферроқорытпа 

�ндірісін 10,4%-ға, болатты 17%-

ға және прокат �ндірісін 19%-

ға, түсті металлургияны 4,5%-ға, 

оның ішінде мырышты 18,6%-ға, 

қорғасынды 18,8%-ға, мыс кон-

центратын 9%-ға, алюминийді 6%-

ға арттыру к�зделген. Химия сала-

сында фосфор тыңайтқыштары 

(+16,6%), аммофос (+15,4%), 

аммиак селитрасы (+10,7%) және 

хром қосылыстары (+13,6%) 

�ндірісінің �суі күтілуде. Маши-

на жасауда автомобиль жасауды 

(+29%), теміржол вагондарын 

(+180%), ауыл шаруашылығы 

техникасын (+58%) және аккуму-

ляторларды (+10%) қоса алғанда, 

13%-ға �сім жоспарланған. Фар-

мацевтика саласының �ндіріс 

к�лемінің �суі 5% деңгейінде жос-

парланған, бұл дәрі-дәрмектер 

�ндірісін 10,2%-ға ұлғайту, ко-

ронавирус инфекциясына қарсы 

вакцина шығару �ндірісін іске 

қосу және 5 жаңа жоба есебінен 

қамтамасыз етілетін болады.  Со-

нымен қатар жеңіл �неркәсіпте 

5%-ға �сім күтілуде. Тоқыма 

�німінің �ндіріс к�лемі 6%-ға, 

оның ішінде мақта-мата иірілген 

жібі (+ 50%), мата (+14%), кілем 

(+19%), киім (+11%), тері (+30,4%) 

ұлғайтылатын болады. Құрылыс 

материалдары �ндірісінде темір-

б е т о н  б ұ й ы м д а р ы  ( + 1 6 % ) , 

кірпіш (+15%), цемент (+11%), 

құрылыс ерітінділері (+13%), 

жылу оқшаулағыш материалдар 

(+12,5%), гипсокартон (+11%) 

�ндірісін қоса алғанда, 6% дең-

гейінде �сімді қамтамасыз ету 

жоспарлануда.

Индустрия және инфрақұры-

лымдық даму министрлігі биыл 

ферро-қорытпа, құрылыс арма-

туралары, болат құбырлар, темір 

және марганец кенін қайта �ңдеу 

�ндірісін арттыруға мүмкіндік 

беретін 6 жобаны іске қоспақ. 

Жоспарланған �сімге қол жеткізу 

үшін мүдделі мемлекеттік орган-

дармен және бизнеспен бірле-

сіп, отандық кәсіпорындарды 

шикізатпен қамтамасыз ететін 

реттеуші тетік әзірленген. 2025 

жылға  қарай �ндіріс  к�лемі 

жылына 4 млн тонна болатқа 

жеткізіліп, «АрселорМиттал Те-

міртау» компаниясының негізгі 

техникалық қуатын жаңғырту 

жұмыстары аяқталады. Салы-

натын инвестиция к�лемі – 1,3 

трлн теңге. Bloomberg болжамы-

на сәйкес, қысқа мерзімді пер-

спективада түсті металдардың 

б а р л ы қ  т ү р і  б о й ы н ш а  б а ғ а 

к�терілуі тиіс. Осыған байла-

нысты номиналды мәнде түсті 

металлургия �ндірісінің �сімі 

13% деңгейінде болжануда. Бұл 

�ндірістің жоспарланған к�лемін 

қамтамасыз етеді. �ндірістің 

қосымша к�лемі Жәйрем кен 

байыту кәсіпорнын, Казминералс 

Ақтоғай 2 және Сәтбаев тау-кен 

байыту кәсіпорнын, сондай-ақ 
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FFI халықаралық 
марапатқа ие болды

Нарыққа шыққанына екі жылдан кем уақыт 
қана �ткен қазақстандық Freedom Finance Insurance 
сақ тандыру компаниясы банктер мен қаржылық ин-
ституттар қызметін бағалайтын әлемге әйгілі Global 
Banking&Finance Awards – 2021 марапатына үш 
бірдей аталымда ие болды.         

С�йтіп, жас компания қысқа мерзімде он-

лайн-автосақтандыру саласында �зін нағыз 

к�шбастау  шы тұрғысынан таныта  алды. 

Freedom Finance Insurance осылайша Global 

Banking&Finance Awards сынағының 2021 

жылғы бай қауында мынадай үш номинацияда: 

Best Online Insurance Company Kazakhstan 2021 

(2021 жылғы Қазақстанның ең үздік онлайн 

сақтандыру компаниясы); Best General Insurance 

Company for Innovation Kazakhstan 2021 (2021 

жылғы Қа зақстанның инновациялық негіздегі 

бас ты ең үздік сақтандыру компаниясы); Best 

Auto Insurance Company Kazakhstan 2021 (2021 

жылғы Қазақстанның ең үздік авто сақтандыру 

компания сы) жеңімпаз атанды. 

«Фридом Финанс» компаниясының бас дирек-

торы Тимур Турлов сақтандыру компаниясының 

осы нарыққа қадам басып, лицензия алғанына екі 

жыл да толмағанын атап к�рсетті. Бүгінгі күнге 

к�лік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін міндетті сақтандырудың (КҚИ 

АҚЖМС) нарықтағы үлесі 4,38% құрайды, ал 

онлайн-сараланымының үлесі – 48%.

Мұнайға әлемдік 
сұраныс артады

ОПЕК �зінің наурыздағы есептемесінде әлемдік 
деңгейде 2021 жылы мұнайға сұраныс артатынын 
мәлімдеді. Ал, сарапшылар, соның ішінде ресейлік 
Орталық банк ресми �кілдері негізгі м�лшерлеменің 
деңгейі к�терілетінін де жоққа шығармайды. 

Соңғы келісс�здерге сәйкес ОПЕК+ аясында 

Қазақстан Республикасының міндеттемесі мұнай 

�ндіру к�лемін шектеуі -17%-дан -15%-ға дейін 

түзетілген болатын. Есепті кезең ішінде 10,75 

млн тонна мұнай экспортталды, яғни ағымдағы 

жылғы қаңтар-ақпан айларының жоспары 100% 

орындалған.  

2021 жылғы қаңтар-ақпан айларының қо-

ры тындысы бойынша 9,14 млрд текше метр 

к�лемінде газ �ндірілді, бұл есепті кезеңнің 

жоспарымен салыстырғанда 100,8% құрайды. 

Тауарлық газды ішкі тұтыну к�лемі 4,55 млрд тек-

ше метрге жетті, осы к�рсеткіш биылғы жылдың 

қаңтар-ақпан айларының жоспарына 107,3% 

орындалды. 

Deutsche Bank әлемдік 
ІЖӨ өсетінін болжайды

Немістің Deutsche Bank сарапшылары әлемдік 
ішкі жалпы �німнің 2021 жылы 6,8%-ға, ал келесі 
жылы 4,6%-ға �сетіні туралы болжам жасап отыр-
ғаны банктің есептемесінде жарияланған. Бұл �ткен 
жылдың қарашасындағы – тиісінше, 5,9% және 
4,5% құраған – бағалаулардан жоғары.   

Сарапшылар экономика үшін жайлы фак-

торлар тұрғысында COVID-19 індетін бақылауға 

алудағы айтарлықтай ілгерілеуді және таяу 

уақытта ұжымдық иммунитет қалыптастыратын 

вакцинацияны, сондай-ақ АҚШ пен Еуропа та-

раптарынан кең к�лемді қаржылай қолдауды атап 

к�рсетеді. 

Бұдан бұрын хабарланғанындай, Қазақстан 

экономикасы жыл басынан бері қаңтарда 4,5%-ға 

құлдыраған. Нақты сектор �сімі 3,6%-ға жедел-

деген. Жыл қорытындысы бойынша ІЖ�-нің 3% 

�сімін қамтамасыз ету жоспарланған. 

Батыр РАХМЕТУЛЛИН

 МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Фермердің қол-аяғын 
не байлап отыр?

Фермерге жер б�лу мәселесінің 

де түйіні шешілмей тұр. Бұл бір  

субъективті процесс. Аудан әкімдері 

ауылшаруашылық жерін кімге беру 

керек, кімге бермеу керек деген мә-

селені �здері отырып шеше береді. 

Ал сарапшылардың пікірінше, жерді 

игергісі келетін кісінің к�з алдында 

бәрі анық болуы қажет, бос жердің 

ашық жүйесі болуы тиіс. 

Екінші деңгейлі банктің фер-

мерді қаржыландыру бастамасы 

соңғы жылдары сұйылып кетті. 

ҚазАгроның қаражаты болса, жет-

кіліксіз. «Ауыл шаруашылығы сала-

сына инвестиция салу керек, онсыз 

мәселе шешілмейді», дейді Ербол 

Есенеев. �німнің �зіндік құнымен 

ғана жұмыс істейтін, ішкі нарықта 

да, сыртқы нарықта да сұранысқа 

ие �нім �ндіретін фермерге мемле-

кеттен  қолдау қажет, онсыз ауыл 

шаруашылығы саласы еңсесін жаза 

алмайды. 

Мәселен, карантин жарияланған 

б ір  жылдың ішінде  жылыжай 

бизнесінің �кілдері ауыр жағдайда 

отыр. Түркістан облысы мен Шым-

кент жылыжайы қауымдастығы ның 

т�рағасы Мырзахмет Снабаев тың 

айтуынша, шекараның жабылуы 

бағаның күрт түсіп кетуіне әкеліп 

соқты. К�к�ніс �сіруші экспортқа 

арналған тауарды (Оңтүстік Қазақ-

стандағы жылыжай к�к�нісінің 

70%-ы сыртқы нарыққа арналған) 

 НАРЫҘ 

Бензин бағасы неге құбылмалы?
Жақында energyprom.kz сайты 
еліміздің бензин бағасы арзан елдердің 
рейтингінде 8-орында екендігін жазды. 

Қазақстандағы бензин бағасы 

Түркіменстан, Қырғызстан, Ресей 

және �збекстан мемлекеттеріндегі 

бағамен салыстырғанда едәуір ар-

зан к�рінеді. Еліміздегі бензиннің 

бағасы литріне 170 теңгені құрайды. 

К � л і к  о т ы н ы  а р з а н  е л д е р д і ң 

алғашқы үштігінде Венесуэла (8,4 

теңге), Иран (29,5 теңге) және Ан-

гола (102,6 теңге) тұр. Ең қымбат 

жанар-жағармай Сирияда екен. Бұл 

елде бензиннің бір литрі 1,1 мың 

теңге тұрады.

Біздегі бензин бағасы қандай 

деген сауалды облыстық энергети-

ка және тұрғын үй-коммуналдық 

ш а р у а ш ы л ы ғ ы  б а с қ а р м а с ы н а 

жолдағанбыз. «Қазіргі уақытта об-

лыс аумағында мұнай �німдерін 

с а қ т а й т ы н  т о ғ ы з  б а з а  ж ұ м ы с 

істейді. Жанар-жағармай жеткізетін 

ж а б д ы қ т а у ш ы л а р  қ а т а р ы н д а 

жергілікті «Архар Бизнес», «Ба-

тыс Арна», «Цетан Батыс» ЖШС-

лары (серіктестіктердің барлығы 

�німді «АМ�З» ЖШС-дан сатып 

алады) және «Конденсат» АҚ ком-

паниялары бар. Облыста 131 жанар-

жағармай құю стансасы болса, 

оның 78-і Оралда, 53-і аудандар-

да орналасқан», – деді аталмыш 

басқарма басшысының орынбасары 

Бейімбет Мусин.

Басқарма мамандары ұсынған 

с о ң ғ ы  ү ш  ж ы л д а ғ ы  ж а ғ а р м а й 

б а ғ а л а р ы н ы ң  с а л ы с т ы р м а л ы 

к�рсеткіштері т�мендегідей (1 литрі, 
теңгемен).

Кестеден к�ріп отырғанымыздай, 

�ткен ақпан айында жанар-жағармай 

бағасы шамамен 2-3 теңгеге т�мен-

деген. Алайда наурыз айында АИ-

92, 95 бензин түрлерінің бағалары 

шамамен 2-5 теңгеге қымбаттаған. 

Облыстың АИ-92 бензиніне деген ор-

таша айлық қажеттілігі 20 000, жылдық 

қажеттілігі 180 000 тоннаны құрайды. 

Ал дизель отынына орташа айлық 

қажеттілік 15 000, жылдық қажеттілік 

135 000 тонна шамасында. Қазіргі 

уақытта барлық жанар-жағармай құю 

стансаларында отын түрлері еркін са-

тылуда, жанар-жағармай тапшылығы 

және кезек жоқ. 

БАҒАНЫ КІМ БЕЛГІЛЕЙДІ?

Мұндай рейтингтік  зерттеу-

лер жылда жүргізіледі. 2018 жыл-

дың рейтингінде Еуропаның 33 мем-

лекетімен қабаттасып Қазақстан да 

жүр. Ол кезде елімізде АИ-95 маркалы 

бензиннің бағасы 176 теңге болды. 

Бұл – ең арзан к�рсеткіш. Бізден кейін 

Беларусьте – 206, Ресейде – 233 теңге 

деп к�рсетілген. Ал АИ-95-тің  ең 

қымбат бағасы  Голландияда болған, 

бір литрі – 629 теңге. Мұнай-газға 

бай Қазақстан бензин бағасы тез 

�сетін елдер тізімінде бірінші орын-

нан к�рінеді. Бізде бір жылда АИ-95 

бағасының 20 пайызға қымбаттай 

салуы түк емес дейді сарапшылар. 

Бірақ жалақының �суі бойынша бұл 

топтағылардың к�шіне ілесу мүмкін 

емес. Мысалы, бензині ең қымбат 

деген Нидерландта орташа айлық бір 

миллион теңгенің к�лемінде болса, 

Қазақстанда орташа еңбекақы одан 

10 есе кем. 

Біздегі бензин бағасының құбы-

луы қандай факторларға байланысты 

деген сауалды химия ғылымдарының 

кандидаты, М.�темісов атындағы 

Батыс Қазақстан университетінің 

экология және биогеохимия сынақ 

зертханасының жетекшісі Зарипа 

Қонашеваға қойғанбыз. «Еліміздегі 

жанар-жағармайға қатысты баға 

саясатын мұнайдың сапасымен бай-

ланыстыру қиын. Қазіргі уақытта 

мұнайдың қасиетін жақсартатын 

озық технологиялар баршылық. Жал-

пы, елімізде к�мірсутегі шикізатын 

�ңдеп, мұнай �німдерін шығаратын, 

одан әрі оны сатумен айналысатын 

компаниялар  бензин бағасын �здері 

белгілейді. Бір с�збен айтқанда, 

баға жауапкершілігі солардың мой-

нында. Біраз сараптама жасағанда 

байқағаным, мұнай �німдерінің сая-

саты сыртқы және ішкі экономикалық 

саясатқа тікелей байланысты. Бензин 

бағасы – экономика мен саясаттың 

түйісетін жері. Сарапшылар сәуір 

айынан бастап мұнайдың құны 

�седі деп болжауда. Алайда мұнайға 

қатысты коммерциялық саясат бұдан 

б�лектеу. �йткені қазақстандық 

мұнай �ңдеу саласындағы ұстаным 

мұнай химиясына қатысты әлемдік 

экономикалық саясатқа тәуелді 

емес.  Мұнай �німдеріне  деген 

ішкі сұранысты қамтитын мұнай 

�ңдеу зауыттары �здерінің баға са-

ясатын жүргізеді», – деді Зарипа 

Хайроллақызы. 

  Күні кеше онлайн сипатында �ткен 

брифингте энергетика вице-министрі 

	сет Мағауов ел нарығындағы жанар-

жағармай бағасының сұраныс пен 

ұсыныс негізінде нарықта реттелетінін 

айтты. Ол мұнайдың әлемдік бағасына 

тәуелді емес. Баға ішкі нарықта-

ғы мұнай бағасына, мұнай �ңдеу 

қызметіне, салықтар мен акциздер-

ге, зертханалық сынақтар, қоймада 

сақтау және �зге де шығындарға 

байланысты қалыптасады. Вице-

министр бензин бағасына басқа 

елдердегі бағаның әсері болатынын 

жоққа шығармайды. �йткені баға 

т�мен болса, отандық �нім іргелес 

елдерге «кетеді», ал керісінше қымбат 

болатын болса, онда импортталған 

бензиннің профициті (артығы) орын 

алмақ. Ондай жағдайда қоймалар 

отандық �німмен толып, мұнай �ңдеу 

к�лемі т�мендейді. Кейбір сарап-

шылар 2025 жылға қарай бірыңғай 

жанармай нарығын қалыптастыру 

ж�нінде Еуразиялық экономикалық 

одақпен келісім барын алға тартады. 

Ондай нарық құрылатын болса, ЕАЭО 

елдерінде бензин бағасы шамалас бо-

лады деп болжануда.

ГАЗ ЖЕТКІЗУШІ 

�ЗГЕРДІ

 Ж а қ ы н д а  О р а л  қ а л а с ы н д а 

сұйытылған газ тапшылығы білінді. 

Облыстық  энергетика және тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылығы 

басқармасының мамандары бұл 

жағдайды Атыраудағы мұнай �ңдеу за-

уыты  құрылғысының істен шығуымен 

байланыстырады. Біздің �ңірде 103 

жанар-жағармай құю бекеті жұмыс 

істейді. Олардың 58-і қалада, 45-і 

аудандарда. Үш газ құю желісі бар ак-

кредиттелген кәсіпорындар («Алау», 

«Тәуекел», «BKKS LPG» ЖШС-лары) 

қала және аудандардағы жанар-

жағармай құю бекеттері арқылы 

сұйытылған газды тұтынушыларға 

ұсынады. Басқарма мәліметтеріне 

сүйенсек, 2020 жылы �ңірге 33 043 

тонна шамасында сұйытылған газ 

жеткізілді. Сұйытылған газ бағасының 

литрі 60-80 теңге аралығында құ-

былады. Былтырдан бастап облысқа 

сұйытылған газ электрондық сау-

да алаңдарынан тысқары жеткізу 

жос пары шеңберінде Атырау мұнай 

�ңдеу зауытынан тасымалдануда.  

Басқарма мамандары ақпанның 8-інде 

Атыраудағы мұнай �ңдеу зауытын-

дағы құрылғының (каталитикалық 

крекингтің) істен шығуына байла-

нысты оның жоспардан тыс ж�н-

деуге жабылғанын айтады. Осындай 

жағдайға байланысты қаладағы газ 

құю бекеттерінде газ тапшылығы 

орын алып, газды талонмен құю 

жағдайы болды. Қазір жағдай шүкірге 

бет бұрды. Бұрын облыс халқының 

сұйытылған газға айлық сұранысы 

2000 тоннадан асатын болса, бүгінде 

3000 тоннаға жетті. �йткені жыл санап 

�ңірде газбен жүретін к�ліктер қатары 

артып келеді. 1-наурыздағы Қазақстан 

Республикасының ішкі нарығына 

сұйытылған газды жеткізу жоспарын 

қалыптастыру ж�ніндегі комиссия 

отырысының хаттамасымен Батыс 

Қазақстан облысы бойынша наурыз 

айындағы газ отынын жеткізу к�лемі 

«Жайықмұнай» ЖШС компаниясына 

қайта б�лінді. Сондықтан �ңірде газ 

тапшылығы және газ отынына деген 

кезек жойылды.

Гүлнәр Ш:ҢГЕРЕЙ, 
Батыс Қазақстан облысы

Қазақстан азық-түлікті жыл сайын миллиардтаған долларға сырттан әкеледі
> [ 1 ]

сыртқа шығара алмай, жергілікті 

нарықта �те т�мен бағамен сатуға 

мәжбүр. Түскен табыс коммуналдық 

шығынды �теуге, екі айдан т�рт айға 

дейін жылыжайды жылыту отынына 

кетіп қалады, дейді М.Снабаев. 

Жылыжай ұстаған фермер биз-

несті тастай алмайды, �йткені 

кешеннің құны �те қымбат, оны 

сатып алу үшін мол несие алынды, 

оны жабу үшін, амал жоқ, табысы 

таңдайға татымаса да, жылыжайда 

к�к�ніс �сіруді одан әрі жалғастыра 

беруге тура келеді. 

Бір жылдық карантин агро-

сектордың біршама проблема-

сын ашып берді. Ең әуелі ауыл 

шаруашылығы �німін �ңдеу сала-

сына инвестиция салу қажет екенін 

айғақтап берді. Астықты, к�к�ністі, 

жеміс-жидекті, ет-сүт �німін сақ-

тайтын заманауи кешендер салынуы 

керек.  

�німді сақтау, логистика және 

�німді  түпкілікті  тұтынушыға 

тиімді �ткізу жүйесі мәселені қайта 

қарауды талап етіп отыр. Капус-

таны сақтайтын термоқаптың жоқ-

тығынан фермер шығынға батып 

жатады. Тіпті сақтайтын орын 

болмаған соң егіс басында сәбіз, 

капуста, помидор жиналмай қалған 

кездер де болыпты.

Экономист, International Strategy 

Partners Group сарапшысы Нұрбек 

Ачиловтың пікірінше, фермердің 

бір-бірімен байланысы жоқ, бай-

ланысты үйлестіруші орган жоқ, 

сондықтан қай �ңірге қандай �нім 

керек, ол �німді қандай жолмен 

жеткізу керек деген проблема әлі 

шешілмей отыр. Агросекторда білік-

ті кадрдың, тәжірибе алмасудың 

жетіспеуі тағы бір проблеманың 

басын қылтитты. 

– Тиімді ақпараттық жүйе болма-

ғандықтан кез келген �німге, әсіресе 

жаңа піскен жеміс пен к�к�ніске 

�тпей қалған кезінде бұзылып кету 

қаупі т�неді. Сондықтан к�п ел, 

әсіресе к�ршілес елдер халықты 

агро�німмен қамтамасыз етудің 

бірыңғай жүйесін дамыту үшін логис-

тика, сақтауға қою кешені сияқты 

жағдай жасаған, бізде, �кінішке 

қарай, бұл проблеманың түйіні әлі 

шешілмей тұр, –  дейді Н.Ачилов. 

Кейбір елді шарпыған азық-түлік 

дағдарысы бізге де таяп келе жатыр. 

Ал Қазақстан – ішкі нарықты да, 

сыртқы нарықты да қамти алатын, 

аграрлық мүмкіндігі мол ел. Ауыл 

шаруашылығы �німін экспорттауға 

шамасы жетеді. Экспорттық шектеу 

болса, біздегі агро�неркәсіптің к�п 

саласына зиянын тигізіп келеді. 

Сондықтан әуелі осы проблема 

шешілсе деген тілек бар.

Отын түрі 10.03.2019 10.03.2020 10.02.2021 10.03.2021
АИ-92 145 146 144 149

АИ-95 169 171 168 170

ДТ(-15°С) 194 192 177 177

ДТ (-25°С) 212 256 222 225
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БИЗНЕС&ӨНЕРКӘСІП

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

  АХҚО     

ҚАДАҒАЛАУ САЛАСЫНДАҒЫ 
ӨЗАРА КӨМЕК

Балама инвестициялар қорлары басқарушыларын 
қадағалау саласындағы  ынтымақтастық  туралы меморан-
думға қол қойылды.

АХҚО қаржылық қызметтер к�рсетуді реттеу ж�-

ніндегі комитеті (AFSA) мен Эстонияның қаржылық 

қадағалау басқармасы (Finantsinspektsioon) AIFM ЕС 

директивасына сәйкес Балама инвестициялар қор-

лары басқарушыларын (AIFM) қадағалау саласындағы 

ынты мақтастық бойынша �зара түсіністік туралы 

меморандумға қол қойды.

Меморандум маркетинг және хедж-қорлар, тікелей 

инвестициялар мен жылжымайтын мүлік қорлары 

сияқты балама инвестициялық қорларды басқару 

бойынша АХҚО қорларының басқарушыларына, 

Эстониядағы кәсіби инвесторларға, сондай-ақ АХҚО-

да балама инвестициялық қорларды басқаруға немесе 

ілгерілету мақсатында Эстония үшін негіздемелік шарт-

тарды белгілейді, деп хабарлайды баспас�з қызметі.

	лемде қаржы нарықтарының жаһандануы кү-

шейіп, трансшекаралық операциялар мен балама 

инвестициялар қорларын басқарушылар белсенділігі 

ұлғаюына байланысты AFSA мен Finantsinspektsioon 

арасында ынтымақтастықтың ресімделуі аталған қорлар 

басқарушыларын, трансшекаралық негізде жұмыс 

істейтін олардың делегаттары мен депозитарилерін 

қадағалаудағы �зара к�мекті қамтамасыз етеді. �зара 

түсіністік туралы меморандум арқылы қадағалаушы ор-

гандар бір-бірімен �здерінің тиісті реттеушілік мандат-

тарын орындау мүддесіне сәйкес, әсіресе инвесторлар-

ды қорғау, нарық пен қаржылық тұтастықты нығайту, 

сенім мен қаржылық тұрақтылықты сақтау салаларында 

ынтымақтасуға дайын екендіктерін білдірді.

 ЖОҒАРЫ МЕКТЕП  

МИНИСТР: 
ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ 
ЖАЛАҚЫСЫН КӨТЕРУ ҚАЖЕТ 

Білім және ғылым министрлігінің алқа мәжілісінде 
ведомство басшысы Асхат Аймағамбетов  оқытушылардың 
жалақысы �те т�мен екенін айтты.

Министр �з с�зінде атап �ткендей, жоғары және 

жоғары оқудан кейінгі білім беруде кадрлар даярлауға 

арналған мемлекеттік тапсырыс к�лемінің жыл сай-

ын �суі байқалады. «Осының алдында мемлекеттік 

гранттың құны 340-440 мың теңге болған. Алдыңғы 

жылы Мемлекет басшының қолдауының арқасында 

осы мемлекеттік гранттың к�лемін 1 млн теңгеге 

дейін ұлғайттық. Бұл �з кезегінде университеттер-

ге материалдық-техникалық жағдайын жақсартуға, 

сондай-ақ педагогтардың, оқытушылардың жалақы-

сын к�теруге мүмкіндік берді. 2019 жылы қыркүйекте 

министрлікке қарасты университеттер педагогтарының 

жалақасын 20 пайызға к�терсе, 2020 жылы қыркүйек ай-

ында тағы 20 пайызға к�терді», – деді А.Аймағамбетов.

Министр бұл жұмысты әлі де жалғастыру қажет-

тігін айтты. «Бүгінгі күні жоғары оқу орындары педа-

гогтарының жалақысы �те т�мен. Мектептермен, 

колледждермен салыстырған күннің �зінде бұл к�рсет-

кіш бәсекеге қабілетті емес. Сондықтан бұл жұмысты 

жал ғастыру барлық ректордың алдында тұрған негізгі 

жұмыстардың бірі», – деді ол.

 ОНЛАЙН-СЕРВИС  

БАНКТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ  
ЖАҢҒЫРТУҒА СҰРАНЫС ЖОҒАРЫ

Т�лем картасын алған қазақстандықтар саны  рекорд-
тық к�рсеткішке жетті.

Елімізде биылғы 1 қаңтардағы жағдайға сәйкес, 

айналымда 48 млн т�лем картасы болған. Бұл �ткен 

жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда (32 млн) 

49,7%-ға к�п. Соңғы үш жылда айналымдағы карталар 

саны жылына орта есеппен 35,7%-ға �сіп отырған. 

Тиісін ше оны ұстаушылардың да саны артуда. Мәселен, 

2020 жылы к�рсеткіш 31,6% -ға, яғни 39,2 миллионға 

к�бейген, деп хабарлайды  ranking.kz .

Бүгінде әрбір ересек адамға (16 жастағы және одан 

жоғары) т�рт т�лем картасы тиесілі. Бұл к�рсеткіш 

бойын ша алып шаһар – Алматы к�ш бастап тұр. Мұнда 

әрбір тұрғында орта есеппен 9 карта бар. Сонымен қатар, 

Нұр-Сұлтанның әр тұрғынына 6 картадан келеді. Т�лем 

карталары және тиісті инфрақұрылым бүкіл халық-

ты, оның ішінде елдің шалғай �ңірлеріндегі халық ты 

цифрлық қызметтермен қамтуға мүмкіндік береді.

Қазақстан аумағында халықаралық және жергілікті 

т�лем карталық жүйелер жұмыс істейді. Айналымдағы 

карталардың негізгі үлесі – 67%-дан астамы Mastercard 

және VISA халықаралық т�лем жүйелеріне тиесілі. 

Халықаралық т�лем жүйелерінің �німдері мен сер-

вистерін пайдалану карта ұстаушыларға әлемнің кез-

келген нүктесінде т�лемдер жасау мүмкіндігін береді.

Былтыр т�лем карточкаларын пайдалану арқылы 

жалпы сомасы 35,3 трлн теңгеге 2,9 млрд қолма-қол 

ақшасыз транзакция жүргізілген. Бір жыл ішінде 

қолма-қол ақшасыз т�лемдер к�лемі бірден 2,4 есеге 

�скен. Қолма-қол ақшасыз т�лем форматына к�шуге 

�ткен жылғы пандемия айтарлықтай әсер етті. 2020 

жылы елдегі қолма-қол ақшасыз операциялардың 

негізгі үлесі, атап айтқанда, 81,4%-ы онлайн-�ткізілген.  

Қазіргі күні республикадағы 20 банкте iOS және Android 

жүйелерін пайдаланушылар үшін мобильді банкинг 

қызметі бар. Бір жыл бұрын банктердің  онлайн-

сервистерін пайдаланушылар саны 19,7 млн болса, жыл 

ішінде олардың  қатары 45,8%-ға, яғни 28,7 миллионға 

дейін ұлғайған.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 АЗЫҘ-ТҮЛІК ҘАУІПСІЗДІГІ

Қандай қиыншылық болса да,
жұмысын тоқтатқан жоқ
«Тұтынушылар үшін маңызды 
тамақ �німдерінің бірі – нан екені 
баршаға аян. Сонау сексенінші 
жылдардың аяғында бастау 
алып, бүгінгі күнге дейін астық 
нарығында к�шбасшы орынды 
иеленіп отырғанымызды және басқа 
да  нан �німдерін �ндірушілермен 
салыстырғанда айтарлықтай 
басымдылығымыз бар екенін атап 
�ткім келеді. %ткен жылы еліміздің 
ең маңызды және беделді «Алтын 
сапа» ресми рәсімінде Қазақстан 
Республикасының Президенті 
«Азық-түлік тауарларын және ауыл 
шаруашылығы �німдерін шығаратын 
үздік кәсіпорын» номинация-
сында ірі кәсіпкерлік субъектісі 
санатындағы жеңімпаздың алтын 
мүсінін біздің комбинатымызға 
табыс еткен болатын», – дейді 
комбинаттың бас директоры 
Зарина Барлыбаева. 

ГҮЛМИРА МЕРАЛИНА

Бүгінгі күні «Ақсай» нан-тоқаш 

комбинаты заманауи талаптарға 

сай нан және кондитерлік �німдер-

дің түрін шығаратын еліміздегі 

ірі кәсіпорындардың бірі. Алма-

т ы  қ а л а с ы н ы ң  � з і н д е  « А қ с а й 

нан» фирмалық он дүкені жұмыс 

істеп, биылғы жылы кем деген-

де тағы т�рт дүкен ашу жоспарла-

рында бар. Жалпы шығарылатын 

�німнің орташа тәуліктік к�лемі 150 

тонна болса, ассортименттік түрі 

300-ге жуық. 1300-ден аса адамды 

жұмыспен қамтуда. Сонымен қатар, 

әр жыл сайын мемлекеттік және 

әлеуметтік бағдарламаларға қатыса 

отырып, қызметкерлерге әлеуметтік 

жеңілдіктер,  мұқтаж жандарға 

қайырымдылық к�мек к�рсетеді. 

�ндірістің технологиялық және 

микробиологиялық зертханала-

ры заманауи құрал-жабдықтар-

мен қамтамасыз етілген. Жұмыс 

орнында санитарлық-гигиеналық 

нормалар сақталынып, Ұлттық са-

рап тама және сертификаттау орта-

лығында тұрақты түрде аттеста-

циядан �теді. Комбинатқа келген 

шикізаттың және дайын �німнің са-

пасын қатаң қадағалауды біліктілігі 

жоғары мамандар жүргізіп отыр. 

Барлық �німдер сәйкестік серти-

фикаттарына ие және тек табиғи 

шикізаттан �ндіріледі. Нанның 

дәстүрлі түрлерінен басқа, нан за-

уыты �німдерінің ассортиментіне 

барлық қажетті сақтық шараларымен 

(антисептиктер, бетперделер және 

жеке бастың гигиеналық құрал-

дары) қамтамасыз етті. Қаладан 

тысқары тұратын комбинаттың 

үш жүз қызметкеріне екі жатақха-

наны жалға алып, тәулігіне үш рет 

ыстық тамақпен, жұмысқа келіп-

қайтуларына автобустарды ұйым-

дастырған. Карантин кезінде ком-

бинат үздіксіз жұмыстарын жүргізіп, 

қаламыз толық к�лемде нан �нім-

дерімен қамтамасыз етілді. Қала 

кіреберісіндегі блок-бекеттер қыз-

меткерлеріне Алматы қаласының 

әкімдігімен бірлесе отырып құрғақ 

азық үлесі таратылған. Бүгінгі күні 

халыққа танымал маркалы �німдер 

К�кшетау қаласына жол тартып, 

«Ақсай» нан-тоқаш комбинаты 

ЖШС филиалының жұмысы та-

бысты жүргізілуде. Ширек ғасырға 

тарта жылдар ішінде «Ақсай нан» 

сауда белгісі к�птеген марапаттарға 

ие болды. 

2018 жылы комбинат «Парыз – 

2018» байқауында «Үздік ұжымдық 

шарт» номинациясы бойынша 

екінші орын алды.

2 0 1 9  ж ы л ы  Н ұ р - С ұ л т а н д а -

ғы Interfood және Food EXPO 

Kazakhstan дегустациялық конкур-

старында «Ақсай» нан-тоқаш ком-

бинаты ЖШС �німнің он және 

тоғыз атаулары ж�нінде бірінші 

орынға ие болды.

2020 жылы Қазақстан Респу-

бликасы Президентінің «Алтын 

сапа» сыйлығымен марапаттау кон-

курсында «Азық-түлік тауарларын 

шығаратын үздік кәсіпорын» номи-

нациясы бойынша жеңіске жетті.

диеталық нан және Алматы қаласы 

тағамтану институтының дието-

логтарымен бірлесіп әзірленген 

нан желісі кіреді. Солардың ішінде 

бірнешеуіне тоқталып �тсек. 

«Қарақұмық нанын» – қатерлі 

ісік ауруының алдын алу үшін пай-

далану ұсынылған. Ол сүт қыш-

қылы бактерияларына негізделген 

ашытқыны қолдана отырып, 1:1 

қа тынасында аршылған қара бидай 

мен бидай ұнының қоспасынан 

дайындалады. Бұл нанда В дәрумені, 

к�птеген пайдалы микроэлементтер, 

соның ішінде сирек кездесетін бор, 

марганец және басқалар бар.

Кептірілген жемістер, бадам, 

жаңғақ,  күнбағыс тұқымдары, 

зығыр тұқымдары, қуырылған сұлы 

майы қосылған «Тұтас дәнді» нан 

ас қорытуды тездетеді, �т қышқыл-

дарының секрециясын азайтады 

және �т тастарының пайда болуына 

жол бермейді.  

«Қара �рік қосылған талшық» 

наны – құрамындағы бидай кебегі 

оны диеталық талшықтың құнды 

к�зі. «Сұлыдан» жасалынған нан ате-

росклероз, жүрек-тамыр аурулары, 

гипертония үшін пайдалы.

«Фин дәнді» наны – ағзаны 

токсиндерден тазартуға к�мекте-

седі.  Құрамында кориандр бар 

« Қ а з а қ  с т а н »  н а н ы  а у ы р  ж ә н е 

майлы тағамдардың қорытылуын 

жеңілдетеді. «Мейіз қосылған қара 

бидай» нанында А дәруменіне, В 

дәрумендеріне, минералдарға бай, 

йод, мырыш, марганец, калий, каль-

ций, фосфор, темір, фтор, кремний 

қышқылы, сонымен қатар диеталық 

талшықтар бар. Ішектің жұмысын 

жақсартады, қатерлі ісіктен қорғайды 

және жүрек-тамыр ауруларының ал-

дын алады. 

Аталған нан туралы мәліметтер 

дене салмағын бақылайтын және 

салмақты т�мендетіп қана қоймай 

(шектеулі м�лшерде) �кпе және 

бронх, жүрек-тамыр жүйесі, асқазан-

ішек жолдары, бүйрек аурулары 

бар адамдар, темір тапшылығы мен 

психоэмоционалды жағдайлардың 

алдын алуға, дененің қорғанысын 

арттыруға к�мектеседі.

Айта кету керек, кондитерлік 

�нім дердің сапа менеджменті жүйе-

сінде жасанды хош иістер мен 

бояғыштарды қосуға қатаң түрде 

тыйым салынған. Торттарға арналған 

ингредиенттер – бұл тек жаңа және 

табиғи �німдерден жасалынады. 

Тортты дайын түрінде сатып алуға 

немесе �з ұсыныстарына қарай тап-

сырыс беруге болады. Тұтынушылар 

үшін зауыттың торт, тоқаш сияқты 

басқа да �німдерінің сапасы жоғары 

әрі бағасы қолайлы.

«�німдерге сұраныс пен �нді-

рістік қуаттылықты арттыру үшін 

әрдайым жаңашылыққа ден қойып 

жоспарлы түрде әзірленеміз. Қатаң 

бәсекелестік жағдайында сатуды 

осындай жоғары к�рсеткіштеріне 

қол жеткізу және нарықта бір жыл-

дан астам уақыт бойы �з позиция-

ларымызды сақтау үшін нарықты 

сезіну және клиенттерге назар ау-

даруымыз қажет деп ойлаймын. 

Жыл сайын комбинат технолог-

тары жаңа �німдердің рецептерін 

әзірлейді. �німді нарыққа шығар-

мас бұрын, компания желісінің 

дүкендерінде кең ауқымды дәмдерді 

� т к і з е м і з .  К о м б и н а т ы м ы з д ы ң 

имиджін к�теру мақсатында нан 

�нім дерін тұтынушыларға арналған 

фирмалық �нім орауыштарының к�з 

тартымдылығына және оның сыртқы 

түріне к�п к�ңіл б�лінеді», – дейді 

комбинат басшысы.

�ткен жылы коронавирус індетіне  

қарамастан қалада екі жаңа дүкен 

ашылып, халыққа қызмет к�рсетілді. 

Жыл сайын ардагерлер, қарттар және 

балаларға арналған қайырымдылық 

акциялары �ткізіліп тұрады. �ткен 

жылғы жағдай ешкімді де бей-жай 

қалдырмағаны анық. Сол уақытта 

комбинат әлеуметтік жауапты �н-

діруші ретінде орын алған келеңсіз 

жағдайға жол бермеу мақсатында 

қатаң шектеу шаралары кезінде за-

уыт басшылығы қызметкерлерді 

 ҘАЗАҘСТАНДА ЖАСАЛҒАН 

Болаттан бұйым түйген зауыт
Ақт�бе рельс-арқалық зауыты – 
Қазақстандағы жоғары сапалы 
термоберік рельс пен орташа пішінді 
илек �ндіретін бірегей кәсіпорын. 
Отандық рельстер «Нұрлы жол» 
мемлекеттік бағдарламасын 
жүзеге асыру барысында кеңінен 
қолданылады. 

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

Енді �ндіріс ошағы №30 ыстық-

тай илектелген қоставрлы болат 

арқалық шығаруды жолға қойды. 

Сапаны бақылау бойынша барлық 

қажетті сынақтардан �ткен жаңа 

�нім халықаралық стандарттардың 

жоғары талаптарына жауап береді 

және ГОСТ 8239-89, ГОСТ 535-2005 

сәйкес шығарылады. Бұл �ндірісті 

игеруге дайындық былтыр баста-

лып, биылғы ақпанда халықаралық 

стандарттарға сай �німді алумен 

тәжірибелік прокат жүргізілгеннен 

кейін процесс толығымен аяқталды.

Сұрыпталымның жаңа түрін 

шығару ішкі нарықтың қажетті-

лі гін толық к�лемде қамтамасыз 

етіп, зауыттың, жалпы еліміздің 

экспорттық әлеуетін арттыра-

ды. Бұл тұрғыда Ақт�бе рельс-

арқалық зауыты �німінің сапасын 

Ресей, Украина, Түрікменстан, 

�збекстан, Қырғызстан, Грузия, 

Белоруссия, Ауғанстан, Эстония, 

Латвия, Түркия сияқты елдердің 

х а л ы қ а р а л ы қ  т ұ т ы н у ш ы л а р ы 

рас таған. «Біз жоғары жылдам-

дықты магистральдарға арналған 

рельстерді �ндірумен қатар фасон-

ды прокат сұрыптамасын игеріп, 

1-сұрыпты �німге қойылатын 

талаптарға сәйкес келетін профиль 

геометриясы бойынша барлық сапа 

к�рсеткіштерін ала алғанымызға 

қуаныштымыз. Қазір қол жет-

кен нәтижелерді бекіту бойын-

ша жұмыстар жүргізіп жатырмыз, 

қоймадағы дайындаманың барлық 

к�лемі сынақтан �туде», – деп атап 

�тті �ндіріс ошағының бас директо-

ры Валерий Обилец.

№30 ыстықтай илектелген қос-

таврлы болат арқалық �ндірісі елі-

міз де бұрын жүргізілмеген. Металл 

бұйымдарының бұл түрі қазіргі 

заман ғы ірі панельді және блок-

тық, азаматтық және �неркәсіптік 

құрылыста: мысалы, бағаналық ме-

талл конструкцияларын, әртүрлі 

к�пір құрылыстарын, эстакадаларды, 

аспалы жолдар мен тіректерді салуда 

кеңінен қолданылады. Қоставрлы 

болат арқалықтардың қолданылу 

аясы құрылыс салудан бастап ауыр 

машина, вагон жасауға дейін, тіпті 

құрылыстарды безендіру кезінде де 

пайдаланылады. Олар тік к�лденең 

әсерден жоғары жүктемелері бар 

к�пірлерді, жер үсті �ткелдерін 

және басқа нысандарды салу кезінде 

қажет. Мұндай арқалықтар құры-

лыс шығындарын едәуір азайтуға 

к�мектеседі.

Кәсіпорын жеткен жетістік-

термен тоқтап қалмай, бұйым са-

пасын одан әрі жақсартуға, �ндіріс 

желісін кеңейтуге ниетті. Қазір жаңа 

�німді жеткізу үшін халықаралық 

серіктестермен келісс�здер жүргі-

зілуде.

Ұзындығы 120 метрге дейін же-

тетін жоғары сапалы рельстер және 

орташа пішінді прокат шығара-

тын еліміздегі жалғыз зауыттың 

жобалық қуаты –430 мың тонна 

дайын бұйым. Оның ішінде 200 

мың тонна рельс және 230 мың 

тонна фасондық прокат. Бұйымдар 

сапасын білікті мамандар, жоғары 

технологиялық жабдық және про-

цестерді автоматтандырудың жоғары 

дәрежесімен әлемге әйгілі «Primetals 

Technologies Italy S. r.l. (Siemens-

VAI)» илемдеу орнағы қамтамасыз 

етеді.

2015 жылы зауыттың �з электр 

қуатын тұтыну қажеттілігін толық 

қамтамасыз ету үшін қуаты 38,9 мвт 

газ-поршеньді электр станциясы, 

сондай-ақ рельс және пішінді илек 

сапасын бағалау ж�ніндегі орталық 

зауыт зертханасы іске қосылған бо-

латын. Қазіргі таңда АРБЗ  аумағы 

78,858 гектар жерді алып жатыр, онда 

жалпы аумағы 81 580,40 шаршы метр 

�ндірістік және қосалқы құрылыстар 

орналасқан. Ақт�беде шығарыл ған 

рельстер «Алматы-Шу» темір жо-

лының, «Құрық» теңіз портының 

және Астанадағы «Нұрлы жол» 

темір жол вокзалының құрылысында 

пайдаланылды.

Тұтынушылардың сұраныстары 

мен талаптарын қанағаттандыру 

үшін сапалы, бәсекеге қабілетті �нім 

шығару, акционерлер мен басқа 

да тиісті тараптардың мүдделерін 

ескере отырып тиімділікті артты-

ру, шығарылатын �німнің сапа-

сы, экология, еңбекті қорғау және 

қауіпсіздік техникасы саласындағы 

металлургиялық кәсіпорындардың 

қызметін реттейтін заңнамалық 

нормалардың, халықаралық келі-

сімдердің талаптарын сақтау – за-

манауи, іргелі �ндіріс орнының 

стратегиялық мақсаты.
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&АЙМАҚ

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

 ҚҰРЫЛЫС ИНДУСТРИЯСЫ 

САЛАНЫ ҚОЛДАУ 
ТЕТІКТЕРІ ҚАРАСТЫРЫЛДЫ

Мемлекет басшысы қаңтардағы үкіметтің кеңей-
тілген отырысында тұрғын үй құрылысында жергілікті 
қамту үлесін арттыруды тапсырған болатын.

Осы ретте сейсенбідегі үкімет отырысында инду-

стрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт 

Атамқұлов биыл құрылыс материалдары �ндірі сін де 

нақты к�лем индексі 106 пайыз деңгейінде жоспар-

ланып отырғанын айтты. Саладағы �сім темір-бетон 

бұйымдары �ндірісінің 16, кірпіштер 15, цемент 11, 

құрылыс ерітінділері 13, жылу оқшаулағыш мате-

риалдар 12,5, гипсокартон 11 пайыз артуы есебінен 

қамтамасыз етіледі. «2025 жылға дейін елімізде 103 

млн шаршы метр баспана салынады. Бұл бизнес 

үшін құрылыс материалдарының отандық нарығын 

дамытуға қосымша мүмкіндік береді. Саладағы 

қажеттілікті анықтау мақсатында негізгі 24 позиция 

бойынша құрылыс материалдары нарығына талдау 

жүргіздік. Бүгінгі таңда отандық �ндірушілер 10 тау-

ар позициясы бойынша ішкі нарықтың қажеттілігін 

толығымен қамтамасыз етеді», – деді ол.

Қазіргі күні 11 позиция бойынша жұмыс істеп 

тұрған кәсіпорындар шамамен 50 пайызды қам-

тамасыз етіп отыр. Ал линолеум, түсқағаз, санфаянс 

сияқты 3 позиция бойынша отандық �ндіріс жоқ. 

«Ішкі нарықты отандық құрылыс материалдары-

мен толық қамту мақсатында біз қазір шет елдердің 

трансұлттық компаниялармен Қазақстан аумағында 

импорт алмастыратын �ндіріс ашу мә селесін 

пысықтап жатырмыз. Ұлттық кәсіпкерлер пала-

тасымен және «Самұрық-Қазына» қорымен бірле-

сіп, Құрылыс индустриясын дамытудың 2025 жылға 

дейінгі жол картасын әзірледік. Онда саланы қол-

дау дың барлық тетіктері қарастырылған», – деді 

министр.

  ЕҢБЕК 

КӘСІП АШУҒА ГРАНТТАР БӨЛІНБЕК

Шығыс Қазақстан облысында «Еңбек» мемлекет-
тік бағдарламасы аясында 677 миллион теңгеге грант-
тар б�лінеді. 

Бұл туралы облыстық жұмыспен қамту және 

әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы 

басшысының орынбасары Айнұр Сұлтанова онлайн 

форматта �ткен аппарат жиналысында мәлім етті. 

Жалпы биыл аталған бағдарлама аясында 1160 грант 

б�лу жоспарланып отыр. Оның ішінде аз қамтылған 

және к�пбалалы отбасылар да бар. Бір гранттың 

м�лшері 200 АЕК, яғни 583,4 мың теңгені құрайды. 

«2021 жылғы 10 наурыздағы жағдай бойынша 

жалпы сомасы 39 млн теңге к�лемінде 67 грант 

берілген. Оның ішінде к�пбалалы отбасылар – 18, аз 

қамтылған жанұялар – 21 грант алды», – деді Айнұр 

Сұлтанова.

Жиын барысында облыс әкімінің бірінші орын-

басары Алмасхан Сматлаев қалалар мен аудандарға 

гранттар беру жұмысын жандандыруды тапсырды. 

Оның айтуынша, �скемен, Семей, Риддер және 

Курчатов қалалары, Абай, Бородулиха, Жарма, 

Алтай, Шемонаиха аудандары к�пбалалы және аз 

қамтылған отбасыларға гранттар беру бағытындағы 

жұмыс қарқы нын күшейтуі тиіс.

Облыстық басқарма мәліметтеріне сәйкес, был-

тыр аз қамтылған және к�пбалалы отбасыларға, 

мүмкіндігі шектеулі жандарға, қоныс аударған 

қандастарға, �зін-�зі жұмыспен қамтығандар мен 

жұмыссыздарға жалпы сомасы 1028 млн теңге 

м�лшерінде 1852 грант берілген. Бүгінде олар �з 

кәсіптерін ашып, табыс табуда.

  МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ 

АЛМАТЫЛЫҚТАРДЫҢ ЖАРНАСЫ 
105,5 МИЛЛИАРДТАН АСТЫ 

Алматылықтар Медициналық сақтандыру қорына 
105,5 миллиард теңгеден астам жарна аударды.

Медициналық сақтандыру қорына М	МС 

жүйесі іске қосылған 2017 жылдың 1-шілдесінен 

2021 жылдың 15-наурызына дейінгі аралықта 562,8 

млрд теңгеге жуық қаржы жинақталды. «Жарна 

к�лемі жағынан жинақталған соманың бестен бір 

б�лігі оңтүстік астанаға тиесілі. Жалпы, осы уақыт 

аралығында Алматы қаласынан 105,5 млрд теңгеден 

астам жарна аударылды. Оның 81,9 млрд теңгеден 

астамы – жұмыс берушілердің жасаған аударым-

дары. Қалған 23,6 млрд теңге – жеке кәсіпкерлер 

мен азаматтық-құқықтық келісімшарт бойынша 

еңбек ететіндердің жарнасы», – деп хабарлады 

«	леуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ 

Алматы қалалық филиалының директоры Тілеухан 

	білдаев.

  Сондай-ақ Алматы қаласы бойынша �зін-�зі 

жұмыспен қамтыған 198 мыңнан астам адам 412 

млн теңге к�лемінде БЖТ т�леген. 2019 жылдың 

басынан бастап енгізілген БЖТ 4 түрлі т�лемнен 

құралған. Биыл БЖТ м�лшері қала тұрғындары 

үшін – 2917 теңге, ауылдықтар үшін – 1458 теңге. 

Оның 40% – Медициналық сақтандыру қорына, 

30% – Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры-

на, 20% – Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 

қоры на аударылса, 10% – табыс салығы ретінде 

ұсталады. Т�лемнің бұл түрін фрилансерлер, такси 

жүргізушілері, т.б. т�лей алады.

Айта кетейік, сақтандыру жарнасы Ұлттық 

банктегі есеп-шотқа түседі. 	рі қарай М	МС пакеті 

шеңберінде халыққа к�рсетілген медициналық 

қызмет ақысы ретінде емдеу мекемелеріне аудары-

лады.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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 ӨҢІРЛІК ДАМУ

Кенді мекендегі берекелі
істер жалғасады

2020 жылдың қорытындысында 

аудан экономикасына тартылған 

инвестиция к�лемі 266,5 млрд 

т е ң г е н і  қ ұ р а д ы .  А у д а н  э к о -

номикасын нәрлендірген жеке 

инвестициялардың �су динами-

касы айқын. Биыл жалпы құны 

18 миллиард теңгеден асатын 31 

жеке инвестициялық жоба іске 

қосылмақ. Мұның �зі 600-ден 

астам жаңа жұмыс орнын құруға 

ықпал етеді. �ңірлік кәсіпкерлікті 

қолдау картасына екі жоба, «Global 

Trade and Services» ЖШС-ның 

жарық диодты прожекторлар 

�ндірісі және «Green Spark Limi-

ted» ЖШС-ның күн батареялары 

�ндірісі жобалары кіреді. Аудан 

экономикасының құрылымында 

шағын және орта кәсіпкерлік үлесі 

– 88,8%. Осы салада жұмыспен 

қамтылғандар саны 12 096 адам-

ды,  яғни ауданның белсенді 

тұрғындарының 38%-ын құрайды. 

Сонымен бірге кәсіпкерлікті 

д а м ы т у ғ а  а р н а л ғ а н  б і р қ а т а р 

мемлекеттік бағдарламалар сәтті 

жүзеге асырылуда. 

�ткен жылдың қорытынды-

с ы н д а  а у ы л  ш а р у а ш ы л ы ғ ы  

�німінің жалпы к�лемі 8,5 млрд 

теңгені  құрады.  Шаруаларды 

су мәселесі қинайды. К�ктемгі 

ағын суларды сақтап қалу үшін 

б � г е т т е р д і  қ а л п ы н а  к е л т і р у 

жұмыстары басталды. Бесағаш, 

Успен, Қарағанды және Қарақұдық 

ауылдарының б�геттері ж�нделді. 

ПРЕЗИДЕНТ 

ТАПСЫРМАЛАРЫ

ҚАЛАЙ ОРЫНДАЛУДА?

Аудан әкімі  Президенттің 

тапсырмасына сәйкес пайдала-

нылмайтын ауыл шаруашылығы 

жерлерін мемлекетке қайтару және 

жұмыс істейтін азаматтарға беру 

бағытындағы шаралардың жүйелі 

атқарылып отырғанын айтты. 

Бүгінде 10 шаруа қожалығынан 

11 200 га  жер мемлекет меншігіне 

қайтарылды.  Ауданда жалпы 

шамасы 5 млрд теңгеге жуық ірі 

теңгеге �сті. Нақ осы жерде мол 

қорымыз бар. Кейбір компания-

лар осы жерде жұмыс істеп, салық 

т�лемдерін басқа �ңірлерге т�леп 

жүргені белгілі. Солардың к�пшілігі 

Б�рлі ауданында жұмыс істеуде», – 

деді Ғали Нәжімеденұлы. 

О д а н  ә р і  о б л ы с  б а с ш ы -

с ы  о б л ы с т ы қ  е ң б е к  и н с п е к -

ц и я с ы н а  а у д а н  ә к і м д і г і м е н 

бірлесіп, «ҚПО б. в.» компания-

сы мен оның айналасындағы 

мердігер компаниялардың қыз-

м е т к е р л е р і н і ң  ж а л а қ ы л а р ы н 

келісімшартқа сәйкес уақтылы 

т� ленуін бақылауға алуды тапсыр-

ды. Ауданда ауыл шаруашылығы 

саласында �ндірілген �нім к�лемі 

9%-ға т�мендеген. Жағдайдың 

қуаң шылыққа байланысты екен-

дігі түсінікті. Десе де, ауыл шаруа-

шылығы саласының әлеуетін ба-

рынша пайдалануы тиіс. Соған 

орай аудан әкімдігі кен игеруші 

компанияның, мердігерлердің 

азық-түлік �німдерін қайдан ала-

тынын анықтап, сол �нім түрлерін 

ауданда шығару ж�нін де ұсыныстар 

жасау керек. Егіс алқаптарына 

түгендеу жүргізіліп, к�пжылдық 

дақылдар егісін ұлғайту, мемлекет 

иелігіне қайтарылған жерлерді 

игеруге инвесторлар тарту қажет. 

Асыл тұқымды шаруашылықтар 

жоқ, соларды дамытқан ж�н. 

Мемлекеттік бағдарламалар ая-

сында гранттық қаржыға мал 

�німдерін �ңдейтін шағын және 

орта кәсіпкерлік нысандарын 

ашуға мән берілгені дұрыс. Тасжол 

бойындағы жол-к�лік оқиғаларын 

азайту мақсатында БҚО поли-

ция департаментімен бірлесіп, 

жұмысты күшейту тапсырылды. 

Ауданда 27 ауылдық елді мекеннің 

т�ртеуінде ғаламтор байланысы 

жоқ. Бұл облыстық деңгейде жоспар 

жасалып, ше шіледі. «Жобалардың 

сапасына к�ңіл аудару керек. 

�ткен жылы ауданға барғанымда, 

тұрғындар абаттандыру жобала-

рына балалар алаңдарын енгізуді 

ұсынды. Осыны ескергеніміз ж�н. 

Аудан тұрғындарының жалақысы 

жаман емес деп саналады, аудан-

да тұрғын үй құрылысы жинақ 

банкісінің салымшылары және 

зейнеткерлік жинағы мол адамдар 

бар. Олар зейнеткерлік жинағының 

бір б�лігін алып,  үй мәселесін шеше 

алады. Сондықтан ауданға тұрғын 

үймен қамту жоспарын жаңадан 

жасақтау қажет. Биыл және алдағы 

жылдары қанша коммерциялық үй 

салынатынын тұрғындар біліп оты-

руы үшін сайт жасау керек», – деді 

Ғали Есқалиев. 

Облыс әкімі ауданда қолға 

алынатын жобаларға қолдау к�р-

сетілетінін айтты. Оның бірі – 

SMART-AKSAY жобасы болса, 

екіншісі, кәрізді қайта құру жо-

басы. Бұл жобалар мемлекеттік-

жекеменшік әріптестігі негізінде 

жүзеге асырылады. Дәрігер ма-

мандар тапшылығын жою үшін 

жылда грант шамасын к�рсетіп 

отыру керек дей келе,  ата-ана-

л а р  ұ с ы н ы с ы м е н  д ә р і г е р л і к 

мамандықтарға б�лінетін грант-

тар санын к�бейтуге болатынын 

жеткізді. 

Батыс Қазақстан облысы

Б и ы л  « Ж ұ м ы с п е н  қ а м т у д ы ң 

жол картасы» бағдарламасы ая-

с ы н д а  А қ с а й  қ а л а с ы н д а  � р т 

с�ндіру бекетінің құрылысы ба-

с т а л а д ы .  Б ұ р ы н  қ а л а д а  � р т 

с�ндірушілерге арналған жеке 

ғимарат болған жоқ. Сондай-ақ 

осы бағдарлама аясында әскери 

комиссариатқа арналған әскерге 

шақырылушылар пункті салына-

ды. Қолданыстағы ғимарат тозған,  

стандарттарға сәйкес келмейді. 

«Ақылды» жарықтандыру, бей-

некамералар, ыстық және суық 

судың автоматтандырылған есеп-

тегіштері, жылдамдық �лше     гіш тері 

болатын SMART-AKSAY жо  басы 

бойынша инвесторлармен келіс-

с�здер жүргізілуде.

Онлайн есеп беру барысында 

аудан әкімі тұрғындардың бірқатар 

сұрағына жауап берді. Соның 

бірі – Ақсай  қаласындағы же-

делсатыларды ж�ндеу мәселесі. 

«Аудандағы 200-ден астам жедел-

сатының 115-і ж�нделуі қажет, жыл 

сайын 18-і ж�нделуде. Биыл да со-

лай жалғасады. Алдағы 3-4 жылда 

Облыс орталығы бағытындағы 

күрежол ж�нделген кезде, сіздің 

ауылға да жол салынады», – деді 

М.Сатқанов.

ИНВЕСТИЦИЯ 

ТАРТУДЫҢ

МҮМКІНШІЛІГІ ЗОР

Осы жиынды тікелей тың-

дап отырған облыс әкімі Ғали 

Есқалиев аудан әкімінің �ткен 

жылғы есебінде оң даму үрдіс-

тері басымдығын, тың жобалар 

барын айтты. Бірақ мұнымен 

шектелмей, халықтың әл-ауқа-

тын жақсарту жұмыстарын жал-

ғастыру қажеттігін еске салды. 

«Негізгі капиталға салынған инве-

стициялар к�лемі �ткен жылмен 

салыстырғанда 14%-ға т�мендеген. 

Оның мәнісі ірі жобаларды жүзеге 

асыру бойынша «ҚПО б.  в.» 

компаниясы  шығындарының аза-

юына бай ланысты болды. Жал-

пы тартылған инвестиция к�лемі  

–  97% жеке инвестиция. Бұл 

к�рсеткіш инвестиция тартудың 

инвестициялық жоба жүзеге асы-

рылуда. Мысалға, «Достық Қоныс» 

ЖШС 3 мың асыл тұқымды ірі 

қараға арналған бордақылау алаңын 

салып жатыр. «Аманат» шаруа 

қожалығы 600 ірі қараға арналған 

сүт тауар фермасы құрылысын 

жүргізуде. 

Ақсайлықтарды Қызылтал ау-

ылы бағытындағы жол бойында 

желмен шашылған қоқыстар мен 

қатты тұрмыстық қалдықтар поли-

гонынан шыққан түтін мазалайтын. 

Бұл мәселе былтыр шешілді. Поли-

гон аумағы кеңейтіліп, қоршалып, 

дезинфекциялау орны, қоқыстарды 

сұрыптайтын желі, бейнекаме-

ралар мен жарықтандыру жүйесі 

орнатылды. Ауданы 40 га жаңа 

полигонның жобасы әзірленіп, 

сараптама жасалуда. Халықтың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 

бес стационарлық полиция бекеті 

орнатылды. Полиция б�лімінің 

ғимараты күрделі ж�ндеуден �тті. 

барлық жеделсаты ж�нделеді», – 

деді Миржан Мұнай дарұлы. 

  Орал – Орынбор күрежолын 

ж�ндеуге қатысты тұрғындар сұ-

рағына республикалық маңызы 

бар бұл жол құрылысының жоба-

сы сараптамадан �ткізіліп жатыр 

деп жауап берді аудан  басшы-

сы. Тұрғындар ауданда дәрігерлер 

жетіспейтініне шағымданды. Соңғы 

екі жыл ішінде Б�рлі ауданына �зге 

�ңірлерден 28 дәрігер қызметке 

шақырылды. Оларды баспанамен 

қамтуға мән берілуде. Алдағы жыл-

дары ауданды білікті мамандармен 

қамту жоспарланған. «Ақсай – 

Жымпиты бағытындағы жолды 

ж�ндеу жалғаса ма? Александровка 

селосы бағытындағы жол қашан 

ж�нделеді?» – деп жазды аудан 

тұрғыны Олга Светлакова. «Жол 

Жымпиты бағытында салынып 

жатыр. Алдағы жылдары құрылысы 

аяқталады. Александровкаға дейінгі 

жолды асфальттау жоспарланған. 

зор мүмкіншілігін к�рсетеді. Аудан 

әкімі мұнай-газ саласына ғана мән-

маңыз бермей, аудан экономика-

сын әртараптандыру мақсатында 

жеке инвестицияларды тарта оты-

рып, жаңа жобаларды іске асыру 

жұмыстарын күшейтуі қажет», –  

деді облыс әкімі. 

�ңір басшысы инвесторлар-

ды тарту мақсатында ашылған 

ауданның инвестициялық сайты-

ның қазақ тілінде «с�йлемей-

тінін», кей жобалардың ақпараты 

жоқтығын ескертіп, кемшіліктерді 

түзетуді тапсырды. Облыс бюд-

жетінің кіріс к�здерін к�бейту 

мақсатында тіркелмей қызмет жа-

сап жүрген ірі компаниялардың 

тізімін жасақтап, олармен нақты 

жұмыстар жүргізу қажет. «�ткен 

жылы осы бағытта жұмыстандық, 

басқа аймақтарда тіркелген компа-

ниялар �ңірімізге к�шірілді. Соның 

нәтижесінде жыл қоры тындысы 

бойынша салық түсімдері 4 млрд 



6 БЕЙСЕНБІ 18 НАУРЫЗ 2021 ЖЫЛ
TENGE MONITOR

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ӨНДІРІС 

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

  ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ    

СУБСИДИЯ ЕСЕБІНЕН 
ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАДЫ 

«Бәйтерек» холдингі биыл �ңдеу �неркәсібіне бағыт-
тайтын инвестициялар к�лемі белгілі болды.

Үкімет отырысында «Бәйтерек» ұлттық басқарушы 

холдингі» АҚ басқарма т�рағасы Айдар 	ріпханов 

индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік 

бағдарламасы аясында үшінші бесжылдық жобаларын 

іске асыру үшін биыл инвестициялар мен экспортты 

қолдауға 130 млрд теңге қарастырылып отырғанын 

айтты. Қазақстанның даму банкін қаржыландырудың 

жалпы к�лемі 342 млрд теңгені құрайды. Оның атап 

�туінше, «Бизнестің жол картасы 2025» бағдарламасын 

іске асыру жалғастырылады. Атап айтқанда, биылғы 

жылы м�лшерлемені субсидиялау құралы есебінен 

53 млрд теңге к�лемінде несие сомасына 850 жобаға 

қолдау к�рсетіледі. �ңдеу секторындағы 68 млрд теңге 

несие сомасына 955 жоба кепілдікпен қамтылады. 

Кепілдік сомасы 27 млрд теңгені құрайды. «Қарапайым 

заттар экономикасы» бағдарламасы аясында субсидия 

есебінен 254 млрд теңге сомасына �ңдеу �неркәсібінің 

335 жобасы қаржыландырылады. Субсидия сомасы 7,6 

млрд теңгені құрайды.

 �НДІРІС  

ҚОСЫМША ЖЕЛІ 
ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

К�ксу қант зауытында қамыс қантын �ндіретін 
қосымша желі іске қосылды.

Қант қызылшасын �ңдейтін зауыттағы қуаты 

тәулігіне 300 тонналық жаңа желі кәсіпорынның 

маусымдық кезеңде ғана емес, жыл бойы үздіксіз жұмыс 

жасауына мүмкіндік береді. Қазіргі күні Бразилиядан 

жеткізілген 7,5 мың тонна шикізатты �ңдеу басталды, 

деп хабарлайды Алматы облысы әкімінің баспас�з 

қызметі.

К�ксу қант зауытының директоры Алтын-

бек Абатовтың айтуынша, қамыс қантын �ндіруге 

кәсіпорында бұрыннан бар қондырғылармен 

қатар Украина, Австрия, Ресей, Германиядан 

жеткізілген жаңа қондырғылар, жапониялық ав-

томатты құрылғылар да қолданылады. Қосымша 

қондырғыларды жеткізу, монтаждау, тағы да басқа 

жұмыстарға 600 мыңнан астам АҚШ доллары к�лемінде 

қаражат салынып, жаңа желіні іске қосуға екі жылдай 

уақыт кеткен. Жергілікті кадрлардың шетелдік құрал-

жабдықтарды игеруі үшін Украина, Ресей елдерінен 

арнайы мамандар шақыртылып, оқыту курстары 

ұйымдастырылған. Бүгінде зауыттағы жұмыс үдерісі 80 

пайыз автоматтандырылған. 

Мамандардың айтуынша, қамыс қантын шығару-

дың бір артықшылығы, оны �ңдеуге кететін шығын 

салыстырмалы түрде аз. Оның тәттілігі мен татымды-

лығы қызылша қантымен бірдей. «	детте қант 

қызылшасынан қант �ндіргенде 12 пайыз м�лшерінде 

таза қант алынса, ал қамыс қанты шикізатын қайта 

�ңдегендегі �німділігі 97-98 пайыз м�лшерінде бола-

ды», –дейді зауыт басшысы.

Шикізат негізінен Бразилия мен Мексикадан 

әкелінеді. Зауыт бір маусымда 25-30 мың тоннадай 

қамыс �ңдеуді жоспарлап отыр. Межелі к�лемдегі 

шикізатты �ңдеу тамыз айына дейін аяқталып, за-

уыт күзден бастап қант қызылшасын қабылдауға 

кіріседі. Осылайша, кәсіпорын жыл бойы үздіксіз 

жұмыс істейтін болады, бұл осы �ндірістегі 500-дей 

жұмысшы үшін де қуанышты жағдай. «Бұрынғы жыл-

дары зауыт қант қызылшасын 4-5 ай ғана �ңдеп, қалған 

уақытта бізге басқа жұмыс іздеуге тура келетін. Міне, 

жаңа �ндіріс іске қосылғалы жұмысымызды үздіксіз 

жалғастырып жатырмыз. Биылғы жылы мерекелік 

сыйақы да алып үлгердік», – дейді зауыттың зертхана 

қызметкері Жазира Дүстекова.

Қамыстан �ндірілген �нім еліміздің қантқа 

сұранысын қанағаттандыру мақсатында отандық 

нарыққа шығарылып, бағаны ырықтандыруға септігін 

тигізбек.

 АЛМАТЫ – БІШКЕК 

КӨЛІК ДӘЛІЗІН ЖАҢҒЫРТУ 
БИЫЛ АЯҚТАЛАДЫ

Биыл «Алматы – Бішкек» халықаралық к�лік дәлізінің 
38 шақырымын қайта құру жұмыстары аяқталады.

Алдағы құрылыс маусымында жолшылар қайта 

құру учаскелерінің бірқатарында қозғалысты ашуды 

жоспарлап отыр. Оның ішінде Алматы облысындағы 

республикалық маңызы бар «Ұзынағаш – Отар» тас 

жолының 63-101 шақырымдық учаскесі бар. Аталған 

тасжол «Алматы – Бішкек» халықаралық к�лік дәлізінің 

б�лігі болып табылады. 

Ұзындығы 96 шақырым болатын бүкіл жол жоба-

сы Жамбыл және Алматы облыстарында орналасқан 

3 учаскеге б�лінген. 63-101 шақырым жол б�лігінде 

негізгі құрылыс жұмыстарын «Казахдорстрой» ЖШС 

жүргізген. Шаралар толықтай биыл тәмәмдалады деп 

к�зделіп отыр. Ал 101-143 шақырымдық учаскеде 

қайта құру жұмыстарын жүргізетін жаңа мердігерді 

анықтау үшін тендер �ткізіледі деп күтілуде. Үшінші 

учаскені жаңарту былтыр аяқталған болатын. 143-159 

шақырымдағы жол учаскесінде қозғалыс толықтай 

ашылды. Осылайша, биылғы жылдың аяғына дейін 

тасжолдың 58 шақырымы жаңартылып, қозғалыс ашы-

лады.

Жоба толығымен аяқталған соң, «Ұзынағаш – Отар» 

авток�лік жолы 4 жолақты, 1 категорияға сәйкес келетін 

болады. Бұл жолдағы уақытты едәуір қысқартып, екі 

ел арасындағы к�лік ағынының ұлғаюына ықпал етеді.

 

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 ОТАНДЫҘ ӨНІМ

Импортты алмастыру 
бағытындағы маңызды қадам
Қазақстандық «SAIMAN» аспап 
жасау зауыты ірі электр техникалық 
�німдерді �ндіруші және жеткізуші 
ретінде танымал. Бұл зауыт елімізде 
отыз жылға таяу уақыт электр энер-
гиясын есептейтін аспаптар бойынша 
импортты алмастырып, Қазақстан мен 
ТМД елдері нарығында к�шбасшы 
болып келеді.
Осыған орай электр қуатын есептеу 
құралдары нарығындағы жетекші 
�ндіріс орны – «Корпорация Сайман» 
ЖШС директорының орынбасары 
:ділхан :лиевтен зауыт шығаратын 
үнемшіл аспаптар туралы айтып беруді 
сұраған едік.

ГҮЛМИРА МЕРАЛИНА

– Қазіргі таңда «SAIMAN»  бренд 

�німдерінің 300-ден аса түрі �ндіріліп, 

соңғы 5 жылда 1 500 000-ден астам са-

науыш жасап шығарылды. Кәсіпорын 

�з жұмысын 1992 жылы Ленинград 

электромеханикалық зауытының 

(LEMZ) технологиясы бойын-

ша �лшеу құралдарын құрастыру 

�ндірісінен жалға алынған аудандарда 

2,0 дәлдік класындағы индукциялық 

үш фазалы �неркәсіптік электр 

есептегіштер шығарудан бастады. 

Содан соң Вильнюстың «Скайтекс» 

электр �лшеу техникасы зауытының 

технологиясы бойынша дәлдік сыны-

бы 2,0 со-И449М1-2 типті тұрмыстық 

бір фазалы индукциялық электр 

есептегіштерін шығарып, 2001 жыл-

дан бастап IEC 1036-96 халықаралық 

стандартқа сай электрондық электр 

есептегіштерін шығаруға к�шті. 

Компанияның сапа менеджменті 

жүйесі  ISO 9001  халықаралық 

стандартына, МСТ Р ИСО 9001 

ресейлік стандартына және СТ 

ИСО 9001 қазақстандық стандар-

тына сәйкес сертификатталған. 

�ндірісті әртарап тандыру мақса-

тында  электрондық жол және 

жаяу жүргінші бағдаршамдарын 

шығару, бір фазалы және үш фазалы 

электр есептегіштерді сынау үшін 

автоматтандырылған Мерген-1-24 

және Мерген-3-16 тексеру стендтерін, 

Жусан-1 және 3 контролдерін �ндіру 

жолға қойылды. Компания сапасы 

жағынан жаңа деңгейге к�теріліп, 

энергияны коммерциялық есеп-

к е  а л у д ы ң  а в т о м а т т а н д ы р ы л -

ған жүйелері SANAU ENERGY 

ЭКЕАЖ-дың есептеу аспаптары мен 

бағдарламалық қамтамасыз етуінің 

�зіндік әзірлеме лері негізінде іске 

асырылып келеді, – дейді 	ділхан 

Садықұлы.

Зауытта еліміз бен ТМД елдерінде 

тек қана �з �німдерін – активті және 

реактивті электр энергиясының сана-

уыштарын, ток трансформаторларын, 

электр есептегіш с�релерін (шкаф-

тарын), жарық диодты �німдерге 

дейінгі әр түрлі �німдерді �ндіріп, 

тұтынушыларға дер кезінде ұсыну 

к�зделген.

Энергия есептегіштері авто-

маттан дырылған есепке алу жүйе-

лерінде – деректерді жинау, беру және 

алмасу мүмкіндіктері қарастырылған. 

Бір фазалы бір және екі тарифтік, үш 

фазалы бір және к�п тарифтік электр 

есептегіштерін шығаратын тұрақты 

�ндірісте әртүрлі сыйымдылықтағы 

қосымша жад блоктарымен, қосу 

және ажырату релесімен, смарт-

карта лармен (деректерді жинау 

және алдын ала т�леу үшін), әртүрлі 

тәсілдермен деректерді беру блокта-

рымен тапсырыс берушінің қалауы 

бойынша жүргізіледі.

Зауыт шығаратын �німдердің 

негізгі номенклатурасына, электр 

санағыштарды есептеудің бір фазалық 

және үш фазалық к�п тарифті аспап-

тары, PLC модемді электр энергиясын 

есептеу аспаптары, «ОТАН» ірі қуатты 

к�пбейінді есептеу аспаптары, 50/5-

ден 1000/5-ге дейінгі ток трансформа-

торлары, «LED» жарық-техникалық 

�німдері, КСК жарықдиодты лам-

палары, датшігімен, �ндірістік және 

к�шені жарықтандыруға арналған 

жарықдиодты аспалы шамдары, қуат-

ты есептеу с�релері және тағы басқа 

аспаптар жатады. Зауыт �ндір ген 

әрбір �німнің паспортында ақпарат-

тар мемлекеттік және ресми тілде 

дайындалған.

«Сайман» корпорациясы кез кел-

ген кәсіпорында барынша қысқа 

мерзімде қолданыстағы нормативтік-

техникалық құжаттарға сай және 

тапсырыс берушінің талабы мен 

�тініші бойынша АСКУЭ-ні меңгеру 

мен қолданысқа енгізуде кешенді 

қызмет түрлерін ұсынып, орнатылған 

жүйеге сапалы түрде техникалық 

қолдау к�рсетуге кепілдік береді. 

Осыдан үш жыл бұрын зауытта 

энергия ресурстарын есепке алудың 

зияткерлік жүйелеріне арналған 

PLC технологиясы бар су есептеуіш 

к�рсеткіштерін есептейтін және 

ж�нелтіп отыратын құрылғының 

баспа тақталарын құрастыру бойын-

ша автоматтандырылған желі іске 

қосылды.

Компания �зінің негізгі қыз-

метінің �ндірістік бағытынан басқа 

кез келген салаға әр түрлі үлгіде, к�-

лемде, қалыпта, жаңа технологияны 

ескере отырып, металл мен пласт-

массадан корпустық бұйымдар және 

б�лшек бұйымдарын жасап шығару-

да. Сондай-ақ �з тұтынушыларына 

ыңғайлы болу үшін зауыт жаны-

нан ашылған фирмалық дүкен бү-

гінгі күні кәсіби деңгейде сапалы 

қызмет к�рсетіп отыр. Қазақстандық 

тұтынушыларға «Корпорация Сай-

ман» ЖШС аспаптарының, оның 

ішінде электрсанауыштар, электр 

энергиясының шкафтары, басқа да 

әр түрлі �німдер, біріншіден, сапа-

сы жағынан шетелдік �німдерден 

ешқандай да кем емес, жоғары бәсе-

келестік деңгейде екенін мақта-

нышпен айтуға болады. Компания-

да 300-ге жуық қызметкер жұмыс 

істейді. Жас мамандар, сондай-ақ 

�ндіріске жаңадан келген жұмысшы-

қызметкерлер құрал-жабдықтарда 

жұмыс істеу кезінде келеңсіз жағ-

дайларға ұрынбас үшін техника 

қауіпсіздігі талаптарын сақтау және 

біліктілік арттыру курстары нан �теді. 

Зауыттағы электрмагниттік �ріс 

белгілі бір немесе шектеулі деңгей-

ден жоғары к�рсеткіш к�рсеткен 

жағдайда адам ағзасына әсер етуі 

мүмкін. Сондықтан электрмагниттік 

�рістер мен физикалық факторларды 

тексеру «Ұлттық сараптама орталығы» 

ШЖҚ РМК Алматы қалалық филиа-

лымен келісе отырып, жылына екі рет 

жүргізіледі. Сонымен қатар шикізат 

�німдерін зерттейтін зертханалар 

жұмыс істейді.

«Сайман» зауыты суды есеп-

ке алатын 12, газдың – 6, электр 

энергиясының – 26 түрлі үнемшіл 

аспаптарын шығаратын ең ірі �ндіріс 

болып табылады. Шығарылатын 

�німнің құрамдас б�лігі сол елде 

�ндірілуі керектігі экономикалық 

тұрғыдан орынды екендігі белгілі. 

Қалай болғанда да,  белгілі  бір 

аспап немесе құрылғы жинала-

тын құрамдауыштар мен тетіктер 

жергілікті мекенде шығарылуы ке-

рек. Осы ретте зауытта іске қосылған 

�ндіріс желісі – импортты алмастыру 

бағытындағы кезекті маңызды қадам 

болып саналады.

 ЭКОЛОГИЯ 

Ауаны ластайтын 
заттар азайған
Батыс Қазақстан �ңірінде нысандар 
қауіптілігінің бірінші санатына жата-
тын 60 табиғат пайдаланушы жұмыс 
істейді. Оларға «ҚазТрансОйл» АҚ, 
«Интергаз Орталық Азия» АҚ, «КПО 
б.в», «Жайықмұнай» ЖШС сынды ірі 
компаниялар жатады. 

ГҮЛБАР  ДЫБЫСҚАЛИ

Батыс Қазақстан облыстық 

экология департаментінің  басшы-

сы Ербол Қуановтың айтуынша, 

мұндай кәсіпорындар  қоршаған 

ортаға эмиссияларға рұқсат алу 

кезінде қоршаған ортаны қорғау 

ж�ніндегі  іс-шаралар жоспарын 

ұсынып, аталмыш департаменттің 

келісімін алады. Онда кәсіпорын 

р ұ қ с а т  е т і л г е н  м е р з і м  і ш і н д е 

қоршаған ортаға эмиссиялар мен 

табиғи ортаға әсерді барынша азай-

туды к�здейтін нақты экологиялық 

тиімді шараларды жүзеге асыруды 

жоспарлайды. Одан кейінгі уақытта 

табиғат пайдаланушылар тоқсан 

сайын экология департаментіне 

қоршаған ортаны қорғау шарала-

рын іске асыру туралы есептерін 

ұсынады. 2019 жылға облыстағы 

ірі кәсіпорындар экологиялық іс-

шараларды 14,9 миллиард теңге 

к�лемінде қаржыландыруды жос-

парлап, іс жүзінде 12 миллиард 

ғ а н  қ о р ш а ғ а н  о р т а н ы  қ о р ғ а у 

ж�ніндегі іс-шаралар жоспарын-

да осы меморандумды іске асыру 

шаралары ескерілді. 2019 жылы 

8986 тонна к�лемінде �ндіріс 

қалдықтары (тауық саңғырығы) 

шығарылса, былтыр 9 айда 6858 

тонна  к�ң тыңайтқыш ретінде 

келісімшарттарға сәйкес үшінші 

тарапқа берілді.

«IGM Recacling» ЖШС 2019 

жылы тұрмыстық қалдықтарды 

сұрыптауға арналған қондырғыларды 

енгізіп,  оны іске қосқан. Соның 

нәтижесінде қатты тұрмыстық 

қалдықтардың нақты к�лемі 80 

мың тоннаға азайды. Мамандардың 

пікіріне сүйенсек, қоршаған ор-

таны қорғау іс-шараларын ұдайы 

жүзеге асырудың және департа-

мент жүргізген жүйелі жұмыстардың 

нәтижесінде облыста ауаны ластай-

тын заттардың нақты к�лемінің 

т�мендегені байқалады. Соңғы 3 

жылда (2016-2018 жж.) олардың 

к�лемі 63 мың тонна деңгейінде 

тұрақтанғанын атап �туге бола-

ды. Алдыңғы жылы оның к�лемі 

55,3 мың тоннаға дейін т�мендесе, 

былтыр 9 айда облыстағы нақты 

шығарындылар шамасы 32 мың тон-

наны құраған.

Батыс Қазақстан облысы

жұмсалған. Бұл жоспардың 80,5%-

ын құрайды. Былтыр �ңірдегі  ірі  

жер қойнауын пайдаланушылар 

табиғатты қорғау іс-шараларын 

15,6 миллиард теңге к�лемінде қар-

жыландыруды жоспарлаған болса, 9 

айда бұл қаржының 8,8 миллиарды 

игерілді. Бұл жоспардың 56,4%-ын 

құрады.

О н л а й н  с и п а т ы н д а  � т к е н 

басқосуда облыстағы ірі кәсіп-

о р ы н д а р д ы ң ,  а т а п  а й т қ а н д а , 

«КПО б.в.», «Жайықмұнай», «ICM 

Recrucling» ЖШС-лар �кілдері 

қоршаған ортаға  экологиялық 

тұрғыдан айтарлықтай әсер ететін 

�ндіріс орындарының  соңғы 3 жыл-

да іске асырған табиғатты қорғау 

шараларының нәтижелері туралы 

баяндады. «Қарашығанақ Петро-

лиум Оперейтинг б.в.» компаниясы 

жыл сайын ауқымды экологиялық 

тиімді шараларды, соның ішінде 

мұнай айдау үшін жоғары қысымды 

сорғыны, ұңғыманы игеру кезінде 

жоғары қысымды сепараторларды 

және «Ламикс» қабатына  к�мірсутегі 

негізіндегі сұйықтықты, ұңғыманы 

игеру кезінде үлкен к�лемдегі газ 

үлесі бар �німді айдау үшін жердегі 

сорғыны және басқаларын пайда-

лануды жүзге асыру кезінде  ауаны 

ластайтын заттарды соңғы 2 жылда 

9-11 мың тоннаға азайтты. 

«Жайықмұнай» ЖШС 26 МВт газ 

турбиналы электр стансасы �ндіретін 

қуатты бұрғылау мердігерлерінің 

қажеттіліктеріне пайдаланған кез-

де 2019 жылы ауаны ластайтын 

ш ы ғ а р ы н д ы л а р д ы ң  т � м е н д е у і 

жылына 30 тоннаны құрады. Со-

нымен қатар  күкіртті қалпына 

келтіретін қондырғыны іске қосып, 

тауарлық түйіршікті күкірт �ндірісі 

кезінде ауадағы күкірт диоксидінің 

м�лшері 108,817 тоннаға азайды. 

�ткен жылы мұнай құю терминалы 

учаскелерінде мұнай мен конденсат-

ты сақтау сыйымдылықтарында газ-

ды теңестіру жүйелерін қолданған-

да шығарындылардың т�мендеуі 

931,429 тоннаны құрады.

Бұрын саяжай тұрғындары ір-

гедегі құс фабрикасынан шығатын 

жағымсыз иіске к�п шағымданатын. 

Экология департаменті мән-жайды 

қадағалаудың арқасында қатқан тоң 

жібіді. Алдыңғы жылы облыстағы 

экология департаменті мен «Орал 

құс фабрикасы» ЖШС арасында 

шығарындыларды және кәсіпорын 

қызметінің қорша ған ортаға әсерін 

азайту, шаруа қожалықтарына 

құстың саңғырығына негізделген 

тыңайтқыштарды беру ж�ніндегі 

ынтымақтастық туралы мемо-

рандумға қол қойылған. Осыған 

орай 2019-2026 жылдарға арнал-
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ЖАҢА «МЕРКІ» СТАНЦИЯСЫ
ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛДІ

Жамбыл облысында жаңа «Меркі» автоматтан ды-
рыл ған газ тарату станциясы (АГТС) пайдалануға берілді.

Бұл бүкіл Меркі �ңірі үшін �те маңызды оқиға бол-

ды. �йткені әңгіме ескі нысанды жаңарту туралы емес, 

сенімділік пен �німділік деңгейі жоғары мүлдем жаңа 

станция салу туралы болып отыр. Бұрынғыдан барлық 

жағынан едәуір асып түсетін жаңа станция жылдың кез 

келген уақытында тұтынушыларға үздіксіз газ жеткізуді 

қамтамасыз етуге қабілетті.

Ескі газ тарату станциясының қуаты аймақтың 

�сіп келе жатқан қажеттілігін қанағаттандыра алмай-

тындығын, жабдықтардың тозығы жеткендігін 

ескеріп, компания жаңа станция салу туралы шешім 

қабылдады. Пайдалануға берілген жаңа «Меркі» 

АГТС-тің �ткізгіштік қабілеті 30000 м3/сағатты 

құрайды, бұл �ңірдің ең жоғары деген ағымдағы 

қажеттіліктерін толығымен жабады. Сонымен қатар, 

«БГА-ТБА» МГҚ екінші желісіне орташа қысымды газ-

бен жабдықтау құбыры арқылы резервтік қосылудың 

арқасында, «Интергаз Орталық Азия» АҚ енді Меркі 

ауданының тұтынушыларын тіпті құбыр желілерінің 

бірін ж�ндеу кезінде де үздіксіз газбен жабдықтауды 

қамтамасыз ететініне кепілдік бере алады, деп хабар-

лады «ҚазТрансГаз» АҚ баспас�з қызметі.

Жаңа «Меркі» АГТС-ның әлеуметтік маңызы 

зор, ол Меркі ауданының 16 елді мекенін, 12 695 

тұрғын үйді, 420 тұрғын үй-коммуналдық нысан 

мен 33 �неркәсіптік кәсіпорынды тұрақты газбен 

жабдықтауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Жаңа АГРС қуаты к�птеген экономикалық мүм-

кіндіктер береді, яғни ауданда шағын және орта биз-

нестің дамуына, жаңа �неркәсіптік кәсіпорындар мен 

жұмыс орындарының пайда болуына ықпал етеді.

  ЭНЕРГЕТИКА  

ЖОҒАРЫ САПАЛЫ ӨНІМ 
ШЫҒАРУҒА МҮДДЕЛІ   

Қазақстан табиғи уран �ндірумен қатар, қосылған 
құны жоғары сапалы �нім шығаруға мүдделі.   

Тәуелсіздік жылдарында  елімізде уран �ндіру 

к�лемі 1997 жылғы  796 тоннадан  2020 жылғы 19,5 

мың тоннаға дейін, 24 есеге артты. 2009 жылдан бастап 

�ндірілетін табиғи уран к�лемі бойынша Қазақстан 

– әлемде бірінші орында. Қазіргі кезде еліміз табиғи 

уранды �ндірумен және жеткізумен қатар, қосылған 

құны жоғары сапалы �нім шығарып, �ткізуге мүдделі.   

Алдыңғы күнгі үкімет отырысында энергети-

ка министрі Нұрлан Ноғаев осы мақсатта тігінен 

интеграцияланған ядролық-отын тізбегі кешенін 

құру к�зделіп отырғанын айтты. Ол үшін ядролық-

отын тізбегінің барлық жетіспейтін буындарын 

құру және оларға Қазақстанның қатысуы бойынша 

жұмыс жүргізілуде. «Бүгінгі таңда «Үлбі металлур-

гия зауыты» АҚ атом энергетикасы, электрондық, 

аэроғарыш, металлургия �неркәсібі және басқа да 

қызмет салаларының қажеттіліктері үшін жоғары 

технологиялық уран, бериллий, тантал �німін �ндіреді. 

Үлбі металлургия зауыты уран диоксидінің ұнтақтарын, 

отын таблеткаларын шығарады және құрамында б�ліп 

алу қиын уран бар материалдарды �ңдейді», – деді 

министр.

Зауытта қолданылатын технология құрамында 

уран бар к�птеген материалдарды �ңдеу арқылы 235-

уран изотопы бойынша 5 пайызға дейін байытылған 

керамикалық сұрыпты – уран диоксидінің ұнтағын 

�ндіруге мүмкіндік береді. Бұл ұнтақ бүкіл әлем бойын-

ша АҚШ, Еуропа, Жапония және Ресейге жеткізілуде. 

Бүгінгі таңда отын таблеткаларын �ндіру қуаты жылы-

на 107 тоннаны құрайды. 2020 жылы 60 тонна �ткізілді. 

Биыл �ндіріс қуатын жылына 400 тоннаға дейін ұлғайту 

күтілуде. «Үлбі металлургия зауыты» АҚ  реакторларға 

арналған отын таблеткаларының сертификатталған 

�ндірушісі болып табылады. Францияның Framatome 

және Қытайдың CJNF компаниялары  сертификаттаған 

таблеткалар экспортталады. Сондай-ақ «Үлбі метал-

лургия зауыты» АҚ құрамында б�ліп алуы қиын уранды 

материалдарды �ңдеуге мүмкіндік беретін технология-

сы бар әлемдегі аздаған кәсіпорындардың бірі екенін 

атап �ткен ж�н. Оның қазіргі �ңдеу қуаты жылына 180 

тоннаны құрайды», – деді Н.Ноғаев.

  МЕТАЛЛУРГИЯ   

ЖАҢА ЖОБАЛАР ӨНДІРІСТІ 
АРТТЫРУҒА МҮМКІНДІК БЕРМЕК

Биыл қара металлургия �ндірісін арттыратын 6 жоба 
іске қосылады.

«Қара металлургияда биыл нақты к�лем индексі – 

105 пайыз деп белгіленген. Оның ішінде ферроқорытпа 

�ндірісін 10,4, болат �ндірісін 17 және прокат �ндірісін 

19% арттыру жоспарланған. Негізгі екпін «Арселор-

Миталл Теміртау» және «Қазхром» кәсіпорындарына 

түседі. Биыл ферро-қорытпа, құрылыс арматура-

лары, болат құбырлар, темір және марганец кенін 

қайта �ңдеу �ндірісін арттыруға мүмкіндік беретін 

6 жобаны іске қосамыз», – деді үкімет отырысында 

�ңдеу �неркәсібі жайында баяндаған индустрия және 

инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов.

Жоспарланған �сімге қол жеткізу үшін мүдделі 

мемлекеттік органдармен және бизнеспен бірлесіп, 

отандық кәсіпорындарды шикізатпен қамтамасыз 

ететін реттеуші тетік әзірленеді. Осылайша, ведомство 

басшысы атап �ткендей, 2025 жылға қарай �ндіріс 

к�лемі жылына 4 млн тонна болатқа жеткізіліп, 

«АрселорМиттал Теміртау» компаниясының негізгі 

техникалық қуатын жаңғырту аяқталады. 1,3 трлн теңге 

к�лемінде  инвестиция салынбақ.

 

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 БИЗНЕСТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

ҚПО: Ортақ мақсатпен – 
орнықты дамуға
Індет ушыққан тұста жаһандық 
мұнай-газ саласы құлдырап, талай 
�ндіріс ошақтары шектеулі режим-
ге ойысты. Бұдан тыс қалмаған 
Қарашығанақ Петролеум Опе-
рейтинг компаниясы да барлық 
қауіпсіздік талаптарын қатаң 
сақтай отырып, �ндірістік жоспар-
ларын ойдағыдай орындап шықты.

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

� т к е н  ж ы л ы  к о м п а н и я 

10,9 миллион тонна тұрақты 

сұйық к�мірсутектер �ндірді. 

Олардың жалпы к�лемі, оның 

ішінде экспортқа шикі газ бен 

отын ретінде пайдалану үшін 

тазартылған газ �ндірісі 143,9 мил-

лион баррель мұнай баламасын 

құрады. Сонымен қатар қоймаға 

10,4 миллиард текше метр шикі 

газ айдалып, �ндірістің жалпы 

к�лемінің 51,3%-ін құрады.

Бүгінге дейін Қарашығанақ-

тағы серіктестер кенішті игеруге 27 

миллиард доллардан астам қаржы 

салған. �ткен жылы акционерлер 

кен орнын игерудің маңызды 

кезеңдерінің бірі – Қарашығанақ-

1А кеңейту жобасына рұқсат 

беру туралы келісімге қол қойды. 

Оны іске асыру қазіргі KPC газ 

�ндірісін шектеуді жою және 4-ші 

газ айдау компрессоры жобалары 

шеңберіндегі жұмыстың жалғасы 

болады. Пандемияға байланыс-

ты шекарадан �ту мен шетел-

ден жеткізілімдегі қиындықтарға 

қарамастан екі жоба да біршама 

алға жылжуда. PRK1A жобасы ның 

мақсаты – сұйық к�мірсутектер 

� н д і р і с і н і ң  ш е г і н  к е ң е й т у . 

Онда 5-ші газды қайта айдай-

тын компрессордың және басқа 

да байланысты нысандардың 

құрылысы қарастырылған. Ком-

пания басшысы Эдвин Блом ҚПО 

ірі Қарашығанақ кен орнының 

қауіпсіз дамуын, республика 

бюджетіне тұрақты кірістерді 

қамтамасыз ететінін атап �тті. 

Осылайша компания мыңдаған 

жұмыс орнын сақтауға, Батыс 

Қазақстан облысы мен одан тыс 

жерлердегі тұрғындардың әл-

ауқатын арттыруға септеспек.

әлеуметтік инфрақұрылымын 

дамытуға бағытталған ірі жоба-

ларды да жүзеге асыруда. Бүгінде 

ҚПО-ның осы салаға салған жал-

пы инвестициясы – $427 млн. Бұ-

дан б�лек, 2020 жылы облыстың 

денсаулық сақтау мекемелеріне 

ковидке қарсы күресте елеулі 

қолдау к�рсетілді. Қажетті меди-

циналық жабдықтар мен матери-

алдар сатылып алынды.

«Қазіргі жағдай бәріміз үшін, 

әлемдік экономика үшін бұрын-

соңды болмаған қиындық. Бұл рет-

те ҚПО �з қызметкерлерінің және 

жергілікті қоғамдастықтардың 

денсаулығы мен қауіпсіздігін 

қорғауға  тырысады.  Біз  Ба -

т ы с  Қ а з а қ с т а н  о б л ы с ы н ы ң , 

Қазақстан Республикасы тұр-

ғындарының мүдделері  үшін 

тұрақты даму мақсаттарына жету-

ге – ортақ ұмтылысқа негіздел ген. 

Қазақстанның уәкілетті органда-

рымен серіктестік пен ынты мақ-

тастықты нығайта береміз», – деді 

Э.Блом.

�з  қызметінде  компания 

атмосфералық ауаны, топырақты, 

жер үсті және жер асты суларын, 

шығарындыларды, қоршаған ор-

таны толық бақылауды жүзеге 

асырып келеді. Сонымен қатар 

жасыл технологияларды енгізуге, 

қалдықтарды жою мен ластау-

шы заттар шығарындыларын 

азайтуға бағытталған шараларға 

ерекше назар аударуда. Был тыр 

Қарашығанақтағы газды пай-

далану коэффициенті  100%-

ке жуықтады, бұл да әлемдік 

деңгейдегі елеулі жетістік. Ком-

пания мәліметінше, сертификат-

тық аудиттің нәтижелері бой-

ынша ҚПО-ның экологиялық 

және энергетикалық менед-

жмент жүйелері тиімді және ISO 

14001: 2015 және ISO 50001: 2018 

халықаралық стандарттарына 

сәйкес деп танылды.

Ағымдағы жағдайдың күр-

деліліг іне қарамастан,  ҚПО 

�з інің  және  мердігерлердің 

ж ұ м ы с к е р л е р і н е  қ а у і п с і з 

 ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ

Жеңіл өнеркәсіп:
Толық цикл түйткілді шешеді

Биылғы жылдың қаңта рын-

дағы жағдай бойынша жұмыс істеп 

тұрған сала нысандарының саны 

1 210, онда негізгі үлеске тігін 

кәсіпорында ры ие (58%). �йткені, 

тоқыма және был ғары-аяқ киімге 

қарағанда киім �ндірісін құру мен 

ұйымдастыруда инвестиция аз 

талап етіледі. Сәйке сінше, тігін 

�неркәсібінде 687 шағын, 14 орта 

және 4 ірі кәсіпорын жұмыс істейді, 

32% немесе 392 кәсіпорын тоқыма 

бұйымдарын �ндірумен айналы-

сады, 10% немесе 113 кәсіп орын 

былғары және оған жататын �німдер 

�ндірісін жүзеге асырады. Сала 

негізінен ірі және орта кәсіпорын-

дармен ұсынылады, олар к�п жағ-

дайда мемлекеттік тапсырысқа 

(ар найы киім, нысанды киім-кешек 

және басқалары) бағдарланған. 

Осы сыйымды қажеттіліктер к�зін 

игеру жергілікті тігін �ндірістері 

мен шикізат жеткізушілер үшін 

тұрақты табыс к�зіне айналды, бұл 

саланы жыл сайынғы мемлекеттік-

корпоративтік тапсырыс пакетіне 

тәуелді етті. 

Мемлекеттік тапсырыстарға 

ба ғыт талған қазақстандық кәсіп-

о р ы н  д а р д ы ң  б а с ы м  б о л у ы -

на қарамастан, коммерциялық 

нарықта табысты жұмыс істейтін, 

� н д і р і с  с т р а т е г и я с ы н  ж ә н е 

�з брендін құрған компания-

лар да бар. Олардың қатарына 

«КазСПО-N» (ZIBROO брендімен 

спорттық костюмдер мен мамық 

күртешелер), «Қазақстан Тексти-

Лайн» ЖШС (Mimioriki брендімен 

балалар киімі), «Glasman» ЖШС 

(ерлер костюмдері және мектеп 

формасы), «АГФ Групп» ЖШС 

(ішкі нарыққа және IKEA ком-

п а н и я с ы н а  а р н а л ғ а н  т � с е к 

жабдықтары) жатқызуға бола-

ды. Сондай-ақ еліміздің ірі сауда 

орталықтарында сатылатын «Shoes 

Republic», «Zshoes», «Sharkey» аяқ 

киім �німдерін шығаратын, «Qazaq 

Republic» киім тігетін жас әрі 

қарқын ды дамушы компаниялар 

к�пшілікке танымал.

Қосылған құн тізбегінің ең 

дамы ған сегменті – тоқыма �нді-

рісінде �німді мақтадан дайын 

бұйымдарға дейін жеткізу жолға 

қойылған. Дамуға әлеуетті былғары 

ж ә н е  о ғ а н  қ а т ы с т ы  � н і м д е р 

�ндірісінде �сім қарқыны шикізат 

пен басқа материалдарды сатып 

алу үшін кәсіпорындарда айналым 

қаражатының жетіспеу шілігі сал-

дарынан баяу. Бұл ретте ішкі нарық 

5%-ке ғана қамтамасыз етіліп, 

95%-і импорттық �німге тие сілі 

болып отыр. Жеңіл �неркәсіп кә-

сіп орындарының мемлекеттік-

корпоративтік тапсырыстарға 

икем делуі мемлекеттік тапсырыс 

сек торы ның шектеулі к�леміне 

байланысты шағын �су резервтеріне 

ие. Сондықтан отандық индустри-

яны дамыту үшін коммерциялық 

сегментті жолға қою қажет. Жеңіл 

�неркәсіптің шикізат базасы – 

саланың жұмысына әсер ететін 

негізгі факторлардың бірі. Дай-

ын �німнің �зіндік құнындағы 

шикізаттың үлесі – шамамен 70%. 

Негізінен ауыл шаруашылығы 

шикізатын, химия және мұнай-

химия саласының �німдерін 

пайдаланатын саланың жетілуі 

ауыл шаруашылығының,  хи-

мия саласының даму деңгейіне 

тікелей байланысты. Бұл деңгей 

т а б и ғ и  о т а н д ы қ  ш и к і з а т т ы ң 

тапшылығынан к�рі ніп жата-

ды. Елде сапалы киім шыға руға 

әлеует жеткілікті. Бірақ, базаның 

т�мендігінен туындаған шикізат 

жетіспеушілігі мәселесін шешу 

қажет. Мәселен, республика-

да мақта талшықтарының тек 2 

п а й ы з ы  д а й ы н  � н і м г е  д е й і н 

�ңделеді. Шетелге шикізаттың 

шамамен 90 пайызы, сондай-

ақ алғашқы �ңдеуге жататын 

шикізат экспортталады. Ал тігін 

�неркәсібі Қазақстанда іс жүзінде 

�ндірілмейтін импорттық мата-

ларды, жіптерді, басқа да керек-

жарақтарды қолдануға мәжбүр. 

Бұл �німнің қымбаттауына және 

олар дың импорттық �німмен баға-

сын да бәсекеге түсе алмауына әкеп 

соға ды. Оның үстіне кәсіпорындар 

к�п м�лшерде шикізатты сатып ала 

алмайды, �йткені олардың үлкен 

тапсырыстары жоқ. 

Мақта, тері және жүн түріндегі 

�з шикізатының болуы саланың 

дамуына оң әсер етеді. Сондықтан 

бүгінгі таңдағы басты міндет – 

жеңіл �неркәсіптің шикізат ба-

засын дамыту, шикізатты қайта 

�ңдеуден дайын �німге дейінгі 

толық циклды жетілдіру бойынша 

жаңа тәсілдерді әзірлеу керек.

> [ 1 ]

еңбек жағдайын қамтамасыз 

ете отырып, жұмыс орында-

рын сақтауға ниетті. Былтыр 

қазақстандық қызметкерлердің 

ү л е с і  м а м а н д а р д ы ң ,  б і л і к т і 

жұмысшылардың жалпы санының 

97%-ін және басқару деңгейінің 

83%-ін құрады. Қызметкерлер 

мен жергілікті қоғамдастықтың 

денсаулығы мен қауіпсіздіг і 

к о м п а н и я  ү ш і н  м а ң ы з д ы 

басымдықтардың бірі  болып 

табылады. Кен орнын игеруге 

қазақстандық жеткізушілер мен 

�ндірушілер белсенді қатысып 

келеді. �ткен жылы тауарлар-

ды, жұмыстар мен қызметтерді 

жеткізуге арналған ҚПО келі-

сімшарттарындағы жергілікті 

қамту үлесі 59% болды. Соңғы 

бірнеше жылда қазақстандық та-

уарларды сатып алу құрылымы 

қарапайым �німдерден матери-

алдар мен жабдықтардың күрделі 

және жоғары технологиялық 

түрлеріне дейін түбегейлі �згерді. 

ҚПО Батыс Қазақстан облысының 
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 ҘАРЖЫ 

Базалық мөлшерлемені 
төмендету салдары

ҚР-дағы базалық мөлшерлеме көлемі (%-бен) 

Елімізде базалық м�лшерлеме мәні 9% 
деңгейінде қалдырылды. Инфляция 
�сімі мен капитал жылыстауы: 
Қазақстан Республикасында базалық 
м�лшерлемені т�мендету, міне, неге 
әкеліп соғуы мүмкін, деп жазады 
Finprom.kz сайты. Енді білікті 
сарапшылар топшылауының мән-
жайына кеңірек тоқталайық.   

ИСА ҚАМБАР

Биылғы жылдың 9 наурызында 

Ұлттық банк базалық м�лшерлеме 

мәнін +/– 1,0 п. п. (пайыздық пункт) 

пайыздық дәлізінде сақтап қалған. 

Мұндай шешім тәуекел теңгерімінің 

инфляцияның алдын алу факторлары 

жағына ығысуымен айқындалып отыр. 

Сыртқы және ішкі инфляциялық 

қысым артқан, азық-түлікке бағаның 

одан әрі �су тәуекелдері де арта 

түсіп, инфляциялық болжамдардың 

�суі байқалады. Бұдан �зге елдегі 

және әлемдегі коронавирус індетіне 

байланысты болашақ белгісіздігі де 

сақталып отыр. 

Ал, мұндай жағдайда базалық 

м�лшерлемені т�мендету инфляция 

�сіміне әкеп ұрындыруы мүмкін. 

Ақпан айының қорытындысы бойын-

ша инфляцияның жылдық к�рсеткіші 

бұрынғы – 7,4% деңгейінде қалды, 

бұл ретте биыл қаңтардағы 0,6%-ға 

қарағанда, айлық деңгей 0,7%-ға 

дейін �скен. Азық-түліктік тауар-

лардың ақпанда жылдық �сімі – 

11,6%-ға дейін жеделдегені байқалады 

(қаңтардағы к�рсеткіш 11,4% құра-

ған). Азық-түліктік емес тауарлар мен 

ақылы қызметтерге, керісінше, баға-

лар �сімі біршама кідірген. 

Бұдан басқа, ЕДБ-теріндегі ха-

лықтың салымдарының долларлан-

дырылуы арта түсуі, теңге бағамы на 

қысым, алтын-валюталық резерв-

тердің азаюы базалық м�лшер леме 

т�мендеуінің жайсыз қиыншы лық-

тарына ұрындыруы әбден мүмкін, 

с�йтіп, нәтижесінде, еліміздің 

тәуел сіз рейтингі т�мендемек. 

	зірше, реттеуші мен жауапты ор-

гандар жүргізіп отырған парасат-

ты және үйлесімді ақша-кредиттік 

саясаттың арқасында Қазақстан 

халықаралық рейтингтік агенттіктер 

тарапынан жоғары бағалауларға 

ие болуда. Мәселен, 2021 жылдың 

6 наурызында Standard&Poor’s 

Global Ratings агенттігі Қазақстан 

экономикасының «BBB−/A-3» 

дең гейіндегі рейтингін растап, 

1-инфографика 

2-инфографика 

 СЫРТҘЫ ФАКТОР

5-12 наурыз аралығындағы жекелеген дамушы 
елдердің валюталары бойынша шолу*
Сауда-саттық қорытындысы бойын-
ша 12 наурызда теңгенің нарықтық 
бағамы бір аптада 0,2%-ға (419,66-
дан) нығайып, бір АҚШ долла-
ры үшін 418,64 теңге деңгейінде 
қалыптасты.

Сыртқы валюта нарығында 2021 

жылғы 5-12 наурыз аралығын дағы 

кезеңде дамушы елдер валюта-

ларының серпіні әртүрлі бағытта 

болды. АҚШ Президенті 1,9 трлн 

доллар м�лшерінде экономикаға 

к�мек туралы заңға қол қойды. 

Ақпан айының қорытындысы бой-

ынша АҚШ-тағы инфляция 1,7%-

ға �сті, бұл талдаушылардың бол-

жамдарынан т�мен болды. Кезекті 

отырыста ЕОБ келесі айдан бастап 

активтерді сатып алу қарқынын 

арттыру жоспарлары туралы ха-

барлап, ақша-кредит саясатының 

параметрлерін �згеріссіз сақтап 

қалды, бұл реттеушінің облигаци-

ялар кірістілігінің �суімен байла-

нысты проблеманы шешуге дайын 

екендігі туралы белгі берді.

Дамушы елдер валюталарының** 

АҚШ долларына қатысты бағамда-

рының серпіні т�мендегідей қалып-

тасты:

кірістілігінің және инфляция ту-

ралы деректер, сондай-ақ Мек-

сикада баға �суінің жеделдеуі ту-

ралы деректер (ақпанда +3,76% 

ж/ж) шыққаннан кейін АҚШ дол-

лары бағамының тұрақтануы ая-

сында 2,9%-ға (21,31-ден 20,69-

ға дейін) нығайды, бұл елдегі 

м � л ш е р л е м е л е р д і  о д а н  ә р і 

т�мендетуге арналған кеңістікті 

т�мендетеді;

жылғы 4-тоқсанда ІЖ� �суі ту-

ралы деректердің шығуы аясында 

талдаушылардың болжамдарынан 

жоғары (+6,3%) 2,7%-ға (15,36-дан 

14,95-ке дейін) нығайды;

интервенциялары аясында 2,1%-

ға (5,68-ден 5,56-ға дейін) нығайды 

($1 млрд – своп операциялары, $405 

млн – спот операциялары);

�суі және ФҚО нарығындағы сұра-

ныстың қалпына келуі аясында 

1,4%-ға (74,34-тен 73,27-ге дейін) 

нығайды;

белгілеудің одан әрі �суі аясында 

0,3%-ға (73,03-тен 72,79-ға дейін) 

нығайды;

ауқат қорының басшысы отставкаға 

кеткеннен кейін елдің жетекші эко-

но микалық институттарындағы 

�зге рістер аясында 0,4%-ға (7,53-

тен 7,56-ға дейін) әлсіреді;

жаңа жағдайлары санының �суіне 

байланысты елдегі карантин шара-

ларының кеңеюі аясында 0,6%-ға 

(14 300-ден 14 385-ке дейін) әлсіреді.

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

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

Тұтыну бағаларының индексі 

Дамушы елдер валюталарының АҚШ долларына қатысты
бағамдарының өзгеруі, % (2021 жылғы 5-12 наурыз аралығында)

Дамушы елдер валюталарының серпіні 
(2021 жылғы 26 ақпан =100, индекстің өсуі – валютаның нығаюы)

Мексика песосы
Оңтүстік Африка ранды
Бразилия реалы
Ресей рублі
Үнді рупиясы
Қазақстан теңгесі
Түрік лирасы
Индонезия рупиясы

ШОЛУШЫ БАҒАНЫ

Қазақы ұғымға салсақ, билік базынасының қай-
мана жұрт тарапынан ілтипатқа ілінуі мен бұқара 
бұйымтайына атқа мінген ағайынның к�з қиығын 
салуының арасы алты айшылық жол емес, «Халық 
үніне назар аударып, құлақ асатын мемлекет» деген 
алты-ақ ауыз с�з екен. Иә, мемлекет халық үніне 
ықылас танытып, к�ңіл б�ліп жатса, бүгінде архаизмге 
айналған  к�ненің к�зіндей «Дат!» с�зін дауыстай ай-
тып, әкім-қараның алдына қамшы тастауға мүмкіндік 
туатын сияқты. Осы ретте сәл шегініс жасап, тілге 

с�здіктегі» «әділдік сұрау, мұң шағу» сынды балама-
ларын бере отырып, оған �з тарапымнан «уәж айту» 
деген мағынасын да қоса кетпекпін. 

Бармасаң, келмесең, к�рмесең, араласпасаң жат 
боласың, деген с�з бар елде. Мұны тізгін ұстап, шыл-
быр сүйреткен әкім-қараларға қарата таратсақ, басшы 
мен қосшы атаулы ауыл-аймаққа бармаса, айында-
жылында бір ат ізін салмаса, ал қарамағындағы жұрты 
салтанатты кеңселерге келмесе, игі-жақсыларды 
к�зімен к�рмесе, тонның ішкі бауындай араласпа-
са, биліктің пайым-пиғылы мен қам-қарекетіне 

ғасырлар бойы еленіп, екшелген мірдің оғындай ел 
с�зінде с�йленгендей билік пен халықтың жат болып 
кетуі әбден мүмкін. Біз мұның мыңдаған мысалын 
кешелі-бүгінгі тарихтан келтіре аламыз. Ал, әлем 
жұртшылығы кезігіп отырған қазіргідей алмағайып 
кезеңде бұл с�здің бәсі алтынмен парапар екенін 
түсінетін халге жеттік. 

«Бұл жасқа келгенше жақсы �ткіздік пе, жаман 
�ткіздік пе, әйтеуір бірталай �мірімізді �ткіздік», деп 
ұлы Абай айтқандай, жер ортасынан асқан бізді бүгінде 
реформалармен, стартегиялармен, бағдарламалармен, 
үндеулермен таңырқата алмайсыз. Мұның �зі «қылып 
жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын» (тағы 
да Абай с�зі) білдірмесе, бәзбіреулер айтатындай 
тірліктен түңілдірмесе керек. «К�п жылдар к�п күнді 
айдап» келе жатқаны да, «сипат жоқ, сурет те жоқ», 
к�здің талғаны да рас. Алайда, қолға ұстататындай 
дәйегі, алға тартар дерегі шамалы даңғаза дәуірдің 
соңы сұйылып, соны мен жаңаның бастауы бола-
рын, �згеше мән мен мағына иеленерін сезінгеніміз 
ақиқат. Ғұмырының біраз жылын үкімет жұмысының 
қырауы шалған кәнігі қызметкер ретінде бізді ел мен 
ердің арасы алшақтап, биліктің ежелгі бюрократияға 
ден қоюы алаңдататын. Мұрат М�ңкеұлы ақын 
айтқандай «сауып ішер сүті жоқ» бюрократия атаулы 
қайнаған тіршілік базарын қаптаған қағаз тасасында 
қалдыратыны бесенеден белгілі. Қағазбастылықтың 
сірескен сеңі мен томсарған тоңын соны серпін, 
газет тілімен с�йлесек «баянды бастама» ғана жібіте 

жарнамалаған журналист қауым президент Қасым-

Жолдауында алға тартылған «Халық үніне құлақ 
асатын мемлекет» тұжырымдамасына елең еткенмен, 
әліптің артын баққаны жасырын емес. Енді жуыр-
да ғана Президент Баспас�з қызметінің «Айтылды 
– орындалды» бағдарламасы жария етіліп, оның 
алғашқы құсни хабары жұртшылыққа жол тартқанда, 
әуелгіде «еститін Мемлекет құрдық дегенде сенімсіздік 
білдіргенін» айтып, күмәнді күйде жүрген әлеуметтік 
желі қолданушыларының бірі «Бұл жаңалық жәй 
жаңалық емес, ұлы жаңалық, Ағайын!» деп ағынан 
жарылып, жалпақ жамиғаттан сүйінші сұрағанын 
да к�рдік. Іле-шала желіден «Мемлекеттік ұлттық 
табиғи парктерді дамытудың шеберлік жоспарларын 
жұртшылықпен жүйелі түрде талқылауды қамтамасыз 
ету» ж�ніндегі Президент тапсырмасының орындалуы 
туралы ақпаратты к�зіміз шалды. Онда «13 ұлттық 
парктің жанынан Қоғамдық кеңестер құрылды; 
Алматы облысындағы Шарын, Алтынемел, К�лсай 
к�лдері мемлекеттік ұлттық табиғи парктердің эко-
логиялық туризмін дамытудың тұжырымдамасы 
әзірленді; басқа да ұлттық парктерде экотуризмді да-
мыту тұжырымдамаларын әзірлеу, бекіту жұмыстары 
жүріп жатыр; экотуризмді дамыту ж�ніндегі қоғамдық 
кеңестерді құру жұмыстары жалғасуда» делініпті. 
Осынау ақжолтай хабарды ұлы Мұхтар 	уезовше «жыл 
құсындай жаңалыққа» баламақпыз. 

К�зіқарақты қауымның ендігі міндеті осынау 
баянды бастаманың кең �ріс алып, етек жаюы-
на мұрындық болу. 	леуметтік коммуникация, 
қоғаммен байланыс саласында к�п жыл еңбек еткен 
әрі осы тақырыпқа кандидаттық, докторлық ғылыми 
жұмыстарын арнаған, болашақ пиаршыларға дәріс 
оқып жүрген маман ретінде бұл үрдісті қолдап қою 
жеткіліксіз, оны дамыту, жаңа мән-мазмұнмен бай-
ыту қажет деп санаймын. Қазіргі таңда к�птеген 
мемлекеттік органдардың әлеуметтік желідегі акка-
унттары тек бір ғана бағытта жұмыс істейтіні, ақпарат 
ағынына бюрократтық кедергілер қойылатыны 
жасырын емес. Осыдан келіп бұлардың «Халық 
үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын 
орындауға әлі де кіріспегені, тіпті дайын еместігі де 
байқалады. Сондықтан да ең алдымен осы мәселенің 
шешімін табуы, Батыраш кейпіндегі ұлылы-кішілі 
атқамінерлердің ақиқат ақпар жолын тоспауы керек. 

қызметтері билік пен халық арасындағы алтын к�пір 
болуы тиіс. Жолдау талаптарын ескере отырып, түрлі 
деңгейлердегі баспас�з қызметтеріне ортақ ереже 
әзірлеу керек, бірыңғай стандарт болуы да шарт. 
Сондай-ақ баспас�з хатшыларының к�бінің арнайы 
білімдері, құқық пен моральдан, этикадан хабарлары 
жоқ, оларды сол жергілікті жерлерде қайта даярлап, 
оқыту керек. Алдымен баспас�з қызметінің, жалпы 
мемлекеттік биліктің ашықтығын қамтамасыз ет-
кен соң ғана «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасын іске асыруға к�шкен ж�н. 

Жылдар жүгі жұмыла к�тергенде ғана жеңілдейтінін 
ұмытпайық, ағайын!

Жетпісбай 
БЕКБОЛАТҰЛЫ,

әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ

профессоры

e-mail: 
Zhetpisbay.Bekbolatuly@kaznu.kz 

Жұмыла көтерсе – 
жүк жеңіл 

Базалық мөлшерлеме дәлізі                   Мөлшерлеме көлемі              Базалық мөлшерлеме дәлізі 

Ақылы қызметтерге               Азық-түліктік емес тауарларға                       Азық-түліктік тауарларға 

Соның ішінде 

ҚР Ұлттық банкі мәліметтері негізінде 

ҚР Ұлттық банкі мәліметтері негізінде 

«тұрақты» болжамын бекітті (1-ин-
фографика).

	лемдік тәжірибеде базалық 

м�лшерлеменің ойланбастан т�-

мендетілуі айтарлықтай жайсыз 

жағдайларға ұрындарған мысалдар 

жетіп артылады. Мәселен, 2018-2020 

дайларды жұмсартуға бағытталған 

ақша-кредиттік саясат жүргізілді. 

Инфляциялық тәуекелдердің айқын-

дығына, бағамдық және қаржы лық 

тұрақтылыққа қарамастан, екі жылда 

базалық м�лшерлеме 24%-дан 8,5%-ға 

дейін т�мендетілді. Бұдан кейін елдегі 

инфляция екі мәнді к�рсеткіштерге 

дейін жоғарылап, ал лираның бағамы 

тарихи максимумдарға дейін құнын 

жоғалтқан. Депозиттерді доллар-

ландыру шарықтау шегіне жетіп, 

капиталдың елден жылыстауы бас-

талған, халықаралық агенттіктер 

т�мендеткен. Нәтижесінде елдің 

Орталық банкі м�лшерлемені 17%-ға 

к�теруге мәжбүр болған. Ақша-кредит 

саясатының осындай теңгерімсіз 

жүргізілу тәжірибесі – �рескел кем-

шілік. 

К�ршілес Ресейдің жайсыз тә-

жірибесін де мысалға келтіруге бола-

ды. Ресей 2019 жылдан бастап ақша-

кредит саясатын жұмсарту кезеңін 

бастады. 2020 жылы м�лшерлемені 

6,25%-дан 4,25%-ға дейін т�мендетті. 

�ткен дағдарыстарда бұл елдің Ор-

талық банкі әдетте м�лшерлемені 

ұлғайтып отырды, ал бұл ретте эко-

номикалық белсенділікті  ынта-

ландыру мақсатымен, оны т�мен-

детуге шешім қабылдады. Алай-

да, нәтижесінде мұндай шаралар 

инфляцияның айтарлықтай �суіне 

әкеп соққан. Мәселен, 2020 жылы 

Ресейдегі құнсыздану соңғы т�рт 

жылдағы ең жоғары деңгейіне жетіп, 

болжамдық мәндерден де асып түскен. 

Жалпы алғанда, ағымдағы жағ-

д а й д а  Қ а з а қ с т а н д а ғ ы  б а з а л ы қ 

м�лшерлеменің т�мендеуі, бәлкім, 

қысқа мерзімді тиімділік те аңғар-

тар, бірақ қаржылық тұрақтылық-

қа айтарлықтай нұқсан тигізеді. 

Базалық м�лшерлемені бұрынғы 

деңгейінде сақтап қалу ұтымды 

қадам. Дәл қазір экономикадағы 

нақты м�лшерлеме мәні, яғни но-

миналды базалық м�лшерлеменің, 

жылдық инфляциядағы деңгейін 

шегеріп тастағандағы, деңгейі – 

1,6%-ды құрайды. Бұл, экономи-

ка үшін 3,5%–3,7%-дық деңгейдегі 

нақты м�лшерлемелерден, тепе-

тең дәрежедегі  нейтралды к�р-

сеткіштерден к�п т�мен. Нақты 

м�лшерлеме деңгейінің мұндай 

т�мендігінің �зі-ақ экономикалық 

белсенділікті қалпына келтіруге тап-

тырмас ынталандыру болып табыла-

ды. Базалық м�лшерлеменің қазіргі 

сәттегі мәні іс жүзінде экономикадағы 

ақшалар құнын айқындап, ағымдағы 

және келешектегі құнсыздану тәуе-

келдері  қатерлерін жұмсартады 

және қалпына келу мен �сімдердің 

алғышарттарын қалыптастырады 

(2-инфографика).

2021 жылдың қаңтарында Ақша-

кредит саясаты ж�ніндегі комитет 

құрылды. Комитет құзыретіне базалық 

м�лшерлемені, негізгі операциялар 

бойынша сыйақы м�лшерлемелерін 

бекіту және басқа да мәселелер бой-

ынша шешімдер қабылдау кіреді. 

Мұнан �зге, Ұлттық банк қаржы са-

ласындағы жағдайларға тиімді ден 

қою және шаралар қабылдауды же-

делдетуге арналған 2030 жылға дейінгі 

Ақша-кредит саясаты стратегиясын 

жасады. Ол, мәселен, 2025 жылға 

дейінгі Ұлттық даму жоспары сияқты, 

еліміздің ұзақмерзімді кезеңдерге 

бағытталған құжаттарымен тығыз 

үндестікте іске асырылмақшы.
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

 ҚАЗМҰНАЙГАЗ  

СЕНІМГЕРЛІК БАСҚАРУ 
ШАРТЫ ЖАСАЛДЫ

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы мен Самұрық-
Қазына арасында «ҚазТрансГаз» АҚ акция ларына 
қатысты сенімгерлік басқару шарты жасалды.

«Самұрық-Қазына» Ұ	Қ» АҚ (қор) және «Қаз-

МұнайГаз» ҰК АҚ (ҚМГ) «ҚазТрансГаз» АҚ-ның 

(ҚТГ) 100% жай акцияларына қатысты сенім герлік 

басқару шартына (шарт) қол қойды.

Сенімгерлік басқару шарты қорға ҚТГ дамуының 

стратегиялық маңызды мәселелері бойынша қолдау 

к�рсетуге, соның ішінде ішкі нарықта газ бағасын 

белгілеуді реттеу жұмыстарын жетілдіру, газ тасы-

малдау жүйесін жаңғырту мен кеңейту, ел �ңірлерін 

әрі қарай газбен қамту үшін ҚТГ-ның басқару ісіне 

белсенді қатысуға мүмкіндік береді.

Шарт талаптарына сәйкес ҚМГ «ҚазТрансГазға» 

толық бақылауын сақтап қалады және оның бене-

фициар меншік иесі болып қалады, деп хабарлайды 

компанияның баспас�з қызметі. Алдағы уақытта 

да ҚТГ халықаралық қаржы есептілігінің стан-

дарттары бойынша ҚМГ қаржылық есептілігінде 

шоғырланатын болады. Шарт ҚТГ акцияларын 

сату немесе иеліктен шығаруды білдірмейді. ҚМГ 

мен ҚТГ-ның еурооблигациялары және басқа 

да халықаралық міндеттемелердегі ковенанттар-

ды сақтау арқылы жасалып, кредиторларының 

келісімін алуды қажет етпейді. Шарт және оның 

талаптары ҚМГ мен ҚТГ-ның халықаралық кредит 

рейтингтерінің ағымдағы деңгейлерін сақтап қалуға 

ықпал етеді.

ҚМГ мен ҚТГ-ның халықаралық кредит рей-

тингтерін инвестициялық деңгейде сақтап тұру және 

халықаралық инвесторлардың, оның ішінде ҚМГ 

мен ҚТГ еурооблигацияларын ұстаушыларының 

мүддесін қорғау ҚМГ маңызды стратегиялық басым-

дықтарының бірі болып табылады.

  ЖАСЫЛ БЕЛДЕУ  

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АХУАЛДЫ 
ЖАҚСАРТУҒА ЫҚПАЛ ЕТЕДІ  

Металлургтер қаласында �ткен кеңесте Теміртау-
дың экологиялық ахуалын жақсарту туралы мәселе 
қа ралды.  

Теміртау қаласының әкімі, жергілікті атқарушы 

органдар, «АрселорМиттал Теміртау» АҚ, Қазақ 

ғылыми-зерттеу институты, «Казгипролесхоз-KZ» 

жобалау институты және басқа да мүдделі ведом-

стволар �кілдері бас қосқан кеңеске экология, 

геология және табиғи ресурстар вице-министрі 

Ерлан Нысанбаев қатысты. «Теміртау қаласында 

қалыптасқан экологиялық жағдай жедел шаралар 

қабылдауды талап етеді. Биыл жаңа Экологиялық 

кодекс қабылданды, сондай-ақ �ткен жылы �ңірдегі 

экологиялық ахуалды жақсарту ж�ніндегі жол 

картасы бекітілді. Бұл іс-шаралардың барлығы 

осы бағытта тиімді к�рсеткіштерге қол жеткізуге 

мүмкіндік береді. Теміртау айналасында «жа-

сыл белдеу» құру да пәрменді шара болатынына 

сенімдімін», – деді кеңес мінберінен с�з алған Ер-

лан Нысанбаев.

Экология министрлігінің «жасыл белдеу» құру 

тәжірибесі бар. 1997 жылдан бастап елорданың ай-

наласында «жасыл белдеу» жобасы жүзеге асырылу-

да. 1997-2021 жылдар кезеңінде ағаш отырғызудың 

жалпы ауданы 87 мың гектарды құрады. «Нұр-

Сұлтан қаласының жасыл аймағын құру кезінде 

жинақталған тәжірибе Теміртау айналасында «жа-

сыл белдеу» құру кезінде де қолданылады», – деп 

атап �тті вице-министр.

Жиын барысында Қазақ орман шаруашылығы 

ғылыми-зерттеу институты мен «Казгипролесхоз-

KZ» жобалау институтының басшылары жасыл 

алқапты қалыптастырудағы �з тәжірибелерімен 

б�лісті, олар «жасыл белдеуді» құру к�п уақыт пен 

қаржылық шығындарды талап ететінін түсіндірді. 

«Ағаш отырғызу және олардың жерсінуі үшін 

топырақ талдауын жүргізу қажет. Содан кейін жер 

жыртуды бастауға болады. Бұл жұмыстар екі жылдан 

астам уақытты алады. Сонда ғана ағаш отырғызуға 

кірісуге болады», – дейді сарапшылар.

«АрселорМиттал Теміртау» компаниясының 

басшылығы �з кезегінде жобаны қолдауға және 

«жасыл аймақта» 500 мың ағаш отырғызуға дайын 

екендіктерін білдірді.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

«Роллтон» және «BIGBON» таны-
мал брендтерімен �нім шығаратын 
«Маревен Фуд Тянь-Шань» ЖШС 
�ндірісін кеңейтпек. Қазіргі кезде онда 
сусын құятын цех пен қойма кешенінің 
құрылыстары жүріп жатыр. Алдағы 
уақытта �ндірістің толық тізбегін 
қамтамасыз ету үшін элеватор мен ұн 
тартатын цех салу да межеленген.

НҰРЛАН ҚҰМАР

Жалпы «Маревен Фуд Тянь-

Шань» – Қазақстанда 2018 жылы 

жүзеге асырылған ірі инвес ти циялық 

жобалардың бірі.  Алматы облы-

сы Қапшағай қаласындағы «Арна» 

�ндірістік аймағында орналасқан 

кәсіп орында қазіргі кезде азық-

түліктің 65 түрі, жылына 40 мың тонна 

дайын �нім шығарылады. 

Бұл туралы Алматы облысының 

әкімі Амандық Баталовтың компа-

ния басшылығымен кездесуі кезін-

де айтылды. Кездесуде Амандық 

Баталов �ңірдің инвестициялық 

мүмкіндіктері жайында қысқаша 

тоқталып, аймақта трансұлттық 

компаниялардың қатысуымен 3 

жобаның жүзеге асырылғанын атап 

�тті. Соның ішінде осы «Маревен 

Фуд Тянь-Шань» компаниясының 

да зауыты бар. «Біз зауытқа темір 

жол тартып бердік, сыртқы инженер-

лік желілердің жүргізілуіне к�мек 

жасадық, жеңілдіктер ұсындық, 

әлі  де қолдау к�рсетіп келеміз. 

Кәсіпорынның іргесін кеңейту ту-

ралы жаңа бастамаларыңызды да 

қолдаймыз. Себебі �ндірісті кеңейту 

арқылы сапалы �німдердің к�лемі 

артады, жаңа жұмыс орындары 

құрылады. Ұсыныс-пікірлеріңізді 

тыңдауға, қол ұшын созуға дайын-

быз», – деді А.Баталов.

желіні кезең-кезеңімен іске қосудың 

арқасында бүгінде 65 түрлі азық-

түлік �німін шығарып отыр. Соның 

ішінде «Роллтон», «BIGBON» және 

«Петра» танымал брендтерімен тез 

дайындалатын кеспе, макарон, сор-

па, езілген картоп, дәмдеуіштер, 

сусындар, чипсылар мен снектер 

дайындайды. «Роллтон» макарон-

дары италиялық технологиямен 

�ндіріледі. Шығарылған �нім Ре-

сейге, �збекстанға, Тәжікстанға, 

Түркіменстанға және басқа да ел-

дерге экспортталады, қазіргі кезде 

экспорт к�лемі 70 % құрап отыр. 

Кәсіпорынды автоматтандыру 

деңгейі 85 % жетті.

«Маревен Фуд Тянь-Шань» ЖШС 

директоры Бернард Вавржин жобаның 

жай-күйі жайлы баяндап берді. «Үш 

жыл ішінде зауыт жұмысына 55 млн. 

доллар инвестиция тартылды, 610 

адам жұмысқа қабылданды. �ндірістік 

желіні кеңейту есебінен жылына 40 

мың тонна дайын �нім шығарып 

отырмыз, алдағы уақытта қуаты 85 

мың тоннаға дейін жетеді. �нім 

шығару кезінде отандық ұн, тұз, �ңірде 

�ндірілетін картон пайдаланылып 

отыр. 2025 жылға қарай �німнің 80%-і 

экспортқа шығарылады. Қазіргі кезде 

зауыт �німдері Орта Азия, Ауғанстан 

елдеріне шығарылуда, Қытайға да 

жеткізіле бастады. Алдағы кезде сусын 

 ҘАЗАҘСТАНДА ЖАСАЛҒАН 

құятын, ұн тартатын цехтар мен эле-

ватор желілері іске қосылады», – деп 

атап �тті Б.Вавржин. 

Облыс басшысы зауытта осы 

�ңірдегі ең �тімді �нім – асылған 

етке арналған жаймалар шығаруды 

ұсынды. Зауыт директорының айту-

ынша, компанияның ондай ойы бар. 

Зауытта жұмыртқалы кеспеге арналған 

желі бар, оны қайта жобалау арқылы 

жайма �ндірісін де жолға қоюға бола-

ды. Екі тарап ынтымақтастықтарын 

меморандуммен бекітті. 

«Маревен Фуд Тянь-Шань» 

ЖШС зауытында Германия, Швей-

цария, Испания, Жапонияның жаңа 

заманауи желілері орнатылған. 7 

БИЗНЕС&ӨНЕРКӘСІП

Өндіріске құйылған
инвестиция қайтарымы
еселеп өспек

Жаңа кәсіпорын өнімдері
экспортқа шығарылады
Балмұздақ шығарумен айналыса-
тын «Шин-Лайн» ЖШС компани-
ясы Алматы облысының Іле ауда-
нында азық-түлік және балмұздақ 
�ндіретін, жобалық қуаты жылына 
22 мың тонна болатын �ндіріс 
орнын салуды жос парлап отыр. 
Оған 33,4 млрд. теңге инвестиция 
тартылмақ. 

О б л ы с  ә к і м і  А м а н д ы қ 

Баталов тың аталмыш компания 

�кілдерімен кездесуі кезінде тиісті 

меморандумға қол қойылды. Ком-

пания басшыларымен арнайы 

жүздескен А.Баталов облыстың 

инвестициялық мүмкін діктері 

жайлы қысқаша айтып �тіп, 

�ңірде жүзеге асырылып жатқан 

жобаларға да тоқталды. 

– Балмұздақ пен азық-түлік ин-

дустриясында к�шбасшылардың 

қатарында аталатын сіздердің 

«Шин-Лайн» компаниясымен 

бірлесіп жұмыс істейтінімізге 

қуаныштымыз. Осындай таза 

�ндірісті іске қосу арқылы �ңір 

экономикасына 34 млрд. теңге 

инвестиция тартылады, тұрақты 

жұмыс орындары құрылады. Бұл – 

экспортқа бағытталған кәсіпорын, 

Елбасының, Президенттің бізге 

берген басты тапсырмалары да осы 

отандық �німдердің экпорттық 

әлеуетін арттыру болатын. Қандай 

да бір туындаған мәселелеріңіз 

болса, тыңдап, талқылап, бірігіп 

шешуге әзірміз. �з тарапымыздан 

қажетті к�мек к�рсетеміз, – деді 

�ңір басшысы. 

Компания �кілдерінің ай-

туынша, зауыт құрылысы Іле 

ауданының аумағында жүріп жа-

тыр. Қазір құрал-жабдықтары ор-

натылуда. Бірінші кезегін мамыр 

айының аяғында  бітіріп, биылғы 

жылғы жазғы маусымда балмұздақ 

�ндірісін іске қоспақ. Жаңа за-

әкімдік бұл компанияға да осы тұр-

ғыда к�мек к�рсетуге әзір. Облыс 

әкімі жауапты мамандарға жем-

ш�п және тағы да басқа базаны 

құру ға қатысты қолдау шараларын 

зерде леуді тапсырды. 

« М е м л е к е т  қ о л д а у ы н ы ң 

және қабылданған шаралар -

дың арқасында біздің �ңірде 

қолайлы инвестициялық кли-

мат қалыптасқан, кәсіпкерлерге 

қажетті к�мек к�рсетіледі. Айтыл-

ған мәселелеріңіздің шешілуіне 

ж ә р  д е м  д е с е м і з .  С о л  с и я қ т ы 

«Қорғас  – Шығыс қақпасы» 

АЭА аумағында логистикалық 

орталық пен қойма салуға да 

қолдау к�рсетеміз.  Сіздердің 

кәсіпорындарыңызда ең озық тех-

нологиялар, түрлі инновациялар 

қолданылады, оның базасында 

жаңа заманауи кәсіпорындарды 

қалай құруға болатынын іске 

қосылғаннан кейін к�рсетуге 

болады. Маған зауыт аумағын 

к�галдандыру, абаттандыру ісімен 

айналысатындарыңыз ұнады. Та-

уарлы сүт фермасы ашылғанда 

шикізат �ндіруден бастап дайын 

�нім шығарғанға дейінгі �ндірістің 

үздіксіз циклы қалыптасатын 

болады», – деген А.Баталов осы 

салаға жетекшілік ететін орынба-

сары Серік Тұрдалиевке жобаның 

жүзеге асырылуы барысын назарда 

ұстауды тапсырды. 

« Ш и н - Л а й н »  Ж Ш С  2 0 0 2 

жыл дан жұмыс істейді, Алматы 

қаласы ның Түрксіб ауданында 

орналасқан. Қазіргі кезде «Шин-

Лайн» компаниясы қызметінің 

91%-ін балмұздақ �ндіру ісі құрап 

отыр. Бүгінгі күні зауыт жобалық 

қуатына сай тәулігіне 140 тонна 

балмұздақ, 60 тонна сүт, 3 тонна 

тез дайындалатын кеспе, 20 тон-

на мұздатылған жартылай дайын 

�німдер шығарады.

уытта қауыз ішінде, стақанда 

және басқа да түрде балмұздақтар 

ш ы ғ а р ы л а д ы .  Б а л м ұ з д а қ қ а 

арналған вафлиді де  компанияның 

�зі �ндіреді. Сонымен қатар екі 

жыл ішінде 200 млн. теңге инве-

стиция салынып, зауыт аумағы 

абаттандырылып, іші ретке келтірі-

леді. Ағаштар отырғызылады, 

ж а р ы қ т а н д ы р ы л а д ы ,  ш а ғ ы н 

сәулеттік формалар қойылады, 

м ұ н ы ң  б ә р і  б а л а л а р ғ а  ж ә н е 

басқа да ниет білдіру шілерге ар-

нап зауытта қызықты экскурсия 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Компания президенті Андрей 

Шиннің айтуынша, жаңа �ндірістік 

кешеннің құрамына балмұздақ 

�ндіретін ТМД-дағы, Шығыс 

Еуропа және Орта Азиядағы ең 

ірі әрі инновациялық зауыт, сол 

сияқты түрлі азық-түлік �ндіретін 

кәсіпорындар кіреді. Құрылыстың 

бірінші кезегінің жобалық қуаты 

ж ы л ы н а  2 1  5 0 0  т о н н а  � н і м 

шығаруға жетеді. Ал 2024 жылға 

қарай кәсіп орын тәулігіне 350 тон-

на �нім шығаратын қуаттылыққа 

шығады деп жоспарланған. 

Жобаның жалпы құны – 33,4 

млрд. теңге. Зауытта балмұздақ, сүт 

�німдері, мұздатылған жартылай 

дайын �німдер, қамыр, кеспенің 

әр түрі шығарылып, кондитерлік 

�ндіріс ұйымдастырылады. Сон-

дай-ақ Дания ның, Германияның 

озық үлгі дегі құрал-жабдықтары 

орнатылған. Кәсіпорын балмұздақ-

т ы ң  н а р ы қ т а  ж о қ  т ү р л е р і н 

шығаруға мүдделі. Сонымен қатар 

Андрей Шин балмұздақтың тек бір 

ғана б�лігінде ішкі нарықтың 35%-і 

осы компания ның үлесіне тиесілі 

екенін атап �тті. 

«Шин-Лайн» ЖШС �з �ндірі-

сінде шикізаттың сапалы бо-

луына баса к�ңіл б�леді. 2020 

жылдың қорытындысы бойын-

ша «Шин-Лайн» балмұздағы 

Белоруссияға сырттан жеткізілетін 

балмұздақтардың жалпы к�лемінің 

тең жарымнан астамын құраған. 

Сол сияқты Қырғыз нарығындағы 

балмұздақтардың 50% үлесі де осы 

«Шин-Лайнаға» тиесілі. Компания 

аты 	зербайжан, Ресей, Монғолия, 

Қытай елдерінде танымал. Алдағы 

уақытта жаңа нарық ре тінде компа-

ния �німдері Украинаға жіберіледі. 

– Біздің үлкен кәсіби команда-

мыз негізгі ресурсымыз деуге бо-

лады. Біз кәсіпорынға Ресей, Бал-

тика, Шығыс Еуропа елдерінің 

индустриясында к�шбасшы сана-

латын компанияларда тәжірибеден 

�ткен мықты мамандарды тар-

тамыз.  Қызметкерлерімізд ің 

кәсіби біліктілігін арттыруға 

к�п күш саламыз.  Балмұздақ 

�ндірісіне маусымдық фактор әсер 

ететіндіктен, зауытта сүт, тез дай-

ындалатын кеспе, жартылай дайын 

�німдер де шығару қолға алынған, 

– деді А.Шин. 

Оның айтуынша, 2025 жылға 

қарай «Шин-Лайн» компаниялар 

тобында шама мен 2500-дей жұмыс 

орны құрылатын болады.

С о н ы м е н  б і р г е  к о м п а н и я 

�кілдері тауарлы сүт фермасын 

құру жоспары туралы да баяндады. 

Бірінші кезегінде 600 бас сауын 

сиыр, кейін тағы 1200 бас сатып 

алу жоспарда бар екен. С�йтіп 

олар кәсіпорынды қосымша �з 

шикізаттарымен де қамтамасыз 

етпек. Ол үшін қажетті жем-ш�п 

азығы базасын қалыптастыру ке-

рек. Сол сияқты зауытқа электр 

және кәріз жүйелерін тартуға да 

к�мек қажеттігі айтылды. 

Кездесу соңында облыс әкімі 

А.Баталов «Бизнестің жол картасы» 

шеңберінде кәсіпкерлерге сыртқы 

инженерлік желілер тартуға қолдау 

к�рсетілетінін айтты. Сондықтан 
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 АЙМАҘ ТЫНЫСЫ

Ауыл тұрғындарының соңғы 
жылдардағы басты уайымы 
к�бінесе жерге қатысты болып 
келгені жасырын емес. Осы рет-
те бұл маңызды мәселе Бердібек 
Сапарбаевтың  т�рағалығымен 
�ткен аппараттық кеңесте жан-
жақты қаралып,  �ңір басшысының 
«жайылымдық жерлер мал басы-
на қарай б�лінуі тиіс», деп атап 
к�рсетуі к�ңілден шығып отыр,  
деп хабарлайды Жамбыл облысы 
әкімінің баспас�з қызметі. 

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ

Жиында алғаш болып баян-

дама жасаған облыс әкімдігі жер 

қатынастары басқармасының 

басшысы Бақтияр К�пбосынов 

Қазақстан Республикасының 

«Жайылымдар туралы» заңында 

нақты міндеттер к�рсетілгенімен, 

кейбір ауылдық округ әкімдерінің 

құқықтық нормаларды жете түсін-

бейтінін тілге тиек еткен. «Жай-

ылымдар туралы» заң талапта-

рын жүзеге асыру мақсатында 

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

рында жергілікті �кілетті және 

атқарушы органдардың бірлескен 

шешімдерімен жайылымдарды 

пайдалану жоспары мен схе-

масы бекітілді. Алайда, талдау 

барысы бұл шаралар формалды 

түрде жүргізілгендіктен «Жайы-

лымдар туралы» заңның талап-

тары мен нормалары орындал-

май отырғандығын к�рсетеді. 

Бекітілген жайылымдар жүктемесі 

нормаларының сақталмауы елді 

мекендер маңындағы жайылым 

жерлердің жетіспеуіне және 

жердің тозуына алып келуде», – 

дейді басқарма басшысы. 

Статистикалық мәліметтерге 

сәйкес, ағымдағы жылдың 1 қаңта-

рына облыс бойынша 3,6 миллион 

бас т�рт түлік тіркелген. Басты мә-

селе тұрғындардың барлық малды 

жылдың т�рт мезгілінде де ауылда 

ұстауы болып отыр. Осыдан ба-

рып елді мекендер маңындағы 

жайылымдардың жетіспеушілігі 

туындауда екен. 

Аудан, ауыл әкімдері «Жай-

ылымдар туралы» заңға сәйкес 

жайы лымдардың жалпы алаңына 

түсетін жүктеменің шекті рұқсат 

етілетін нормаларының сақта-

луын, ауылдық округ маңында 

орна ласқан жайылымдармен 

қам та   масыз  ет іл  меген  жеке 

және заңды тұлғалар дың малын 

шалғай  дағы немесе орман қорын-

дағы жайы лымдарға шыға руды 

үйлес тіруі қажет, – деді басқарма 

басшысы. 

Жиында осы мәселе бойынша 

с�з алған облыс әкімдігі табиғи 

ресурстар және табиғат пайда-

лануды реттеу басқармасының 

басшысы Аслан Оразбеков мем-

лекеттік орман қорының же рін 

тиімді пайдаланудың жай-күйіне 

тоқталды. Оның айтуынша, қазіргі 

таңда 1859,8 мың гектар жер дің 

1161,6 мың гектары әртүрлі мақ-

сатта пайдалануға берілген. Тағы 

698,3 мың гектар жерді пайда-

лануға мүмкіндік бар екендігі ту-

ралы аудан әкімдіктеріне арнайы 

хат та жолданыпты. 

Ал, облыс әкімдігі жерлерді 

п а й д а л а н у  ж ә н е  қ о р ғ а л у ы н 

бақылау басқармасының бас-

шысы 	білқайыр Тамабек жай-

ылымдарды тиімді пайдалану 

бойынша заңнамаға �згерістер 

енгізу қажеттігін, осы ретте тиісті 

ұсыныстар жолданғанын жеткізді. 

Заңсыз берілген 186 гектар жер 

жуырда ғана сот шешімімен мем-

лекет меншігіне қайтарылса, 

басқа да аумақтар бойынша да сот 

про цестері жалғасуда. 

Басқосуда облыс әкімі Бердібек 

Сапарбаев жайылым тапшылығын 

жою бағытындағы жұмыстарға 

к�ңілі толмайтынын ашып айт-

ты. «Жер дауы қоғамда бұрыннан 

�зекті мәселеге айналған. Соның 

ішінде жайылымның жай-күйіне 

байланысты мен нақты тап сырма 

берген болатынмын. Бір жылдың 

ішінде жұмыс �те т�мен деңгейде 

жүргізілді. Халық осы жердің 

арқасында малын �сіріп, егінін 

егіп отыр. Ал оны біз толыққанды 

қамтамасыз ете  алмасақ,  не 

Жайылым мал басына
қарай бөлінуі тиіс

болмақ? – деп мәселені �ткір 

қойды облыс әкімі. – Алдағы 

1-ші шілдеге дейін жер пайдалану 

бойынша зерделеу жұмыстарын 

аяқтау қажет. Бұл тұрғыда менің 

жауапты орынбасарларым, тиісті 

басқар малар аудан әкімдіктерімен 

бірлесіп, халыққа кең к�лемде 

ақпарат беру керек. 	сіресе шаруа 

қожалықтарын толық ескерткен 

ж�н. Кім мал ұстамайды, оның 

жері қайтарылуы тиіс. Енді жер 

мал басына байланысты б�лінетін 

болады. Сосын т�рт түлік үй ау-

ласына сый май жатса, жайлауға 

шығарған абзал». 

Келесі кезекте тиісті министр-

лік  тердің бұйрықтарын негізге ала 

отырып, аймақтық нормативтерді 

дайындауымыз керек. Бұл құжат 

облыстық мәслихаттың сессия-

сында бекітілмек. Ол үшін талдау-

лар дұрыс жүргізілуі қажет де атап 

к�рсетті облыс әкімі. «Бәрін терең 

зерттей келе, Жамбыл облысының 

жер пайдалану картасын жасай-

мыз. Соның ішінде бәрін қамтитын 

боламыз. Қай жер игерілуде, қай 

жер бос жатыр? Бұл тұрғыда циф-

рландыру жүйесінің мүмкіндігін 

пайдаланып, электронды базаға 

енгізу қажет. 	йтпесе жуырда 

Т.Рысқұлов ауданы, Терең�зек 

ауылында орын алған жер дауы 

басқа аймақтарда да қайталануы 

мүмкін. Біз мұндай түйткілге жол 

бермеуіміз керек», – деді Бердібек 

Сапарбаев. 

Сонымен қатар аппараттық 

кеңесте пандемияға байланы-

сты ауруханалардағы дәрі-дәрмек 

қорларына жүргізілген монитринг 

қоры тындысы да қаралды. Бұл мә-

селе бойынша хабарлама жасаған 

«Жамбыл адалдық алаңы» жобалық 

офисінің жетекшісі Нәзима Жу-

вандикова зерделеу нәтижелері-

мен қатар бірқатар ұсыныстарын 

ортаға салды. «Жобалық офиске 

тұрғындар тарапынан келіп түсетін 

шағымдар мазмұнына сәйкес, об-

лыс әкімдігінің денсаулық сақтау 

басқармасы екі айлық дәрі-дәрмек 

қоры ж�нінде ақпараттандыру 

жұмыстарын жандандыру қажет. 

Сонымен қатар басқармаға қа-

расты мекеме басшылары «Анти-

кор Live» жобасы аясында онлайн 

қоғамдық қабылдау жүргізу ке-

рек», – деді ол. 

�з кезегінде аймақ басшысы 

аталған ұсыныстарды қолдай тын -

дығын айта келе, нақты міндет-

терге тоқталды. «Былтырғы жағ-

дай лардан біз сабақ алуымыз 

керек. Қазіргі таңда аймақта 

дәрі-дәрмектің екі айға жететін 

қоры бар. Біз Денсаулық сақтау 

министр лігімен бірлесе отырып, 

бұл мәселені назарда ұстап отыр-

мыз. Облыстық денсаулық сақтау 

басқармасына дәрігерлердің 

кәсібилігі мен мәдениетін к�теруге 

қатысты тапсырма берілді. Со-

нымен қатар денсаулық сақтау 

мекемелерінде арнайы құрылған 

дәрігерлік консуль тация лық кеңес 

құрамы мен комиссия т�рағасын 

ауыстыру жайын да қарастыру 

керек. Бір қызметті он жыл бойы 

атқарып отырған азаматтар ол 

орынды жеке меншікке сатып 

алмаған шығар? Жақсы жұмыс 

істеп жатса, әңгіме басқа. Ал арыз-

шағым к�бейсе, ауыстыру қажет», 

– деді Б.Сапарбаев. 

АУЫЗ СУ 

НЕГЕ ЖЕТПЕЙ ОТЫР?

Ж е р г і л і к т і  м е к е м е л е р д і ң 

тыныс-тіршілігімен ежелден 

соларға �зі тікелей бас сұғып, та-

нысуды әдетке айналдырған �ңір 

басшысы таяуда «Жамбыл су» 

МКК қызметкерлермен кездесіп, 

кәсіпорын директоры Марат 

Смайыловтың есебін тыңдады. 

Аймақ басшысы су шаруашы-

лығы кеңсесіне бармас бұрын, 

«Барысхан» массивіне әлі күнге 

неге ауыз су берілмей отырғанын 

анықтау үшін Жауғаш батыр 

к�шесіндегі сорғы станциясына 

ат басын бұрды. Аталған массив 

тұрғындары әлеуметтік желілер 

арқылы шағымдарын білдірген. 

Айта кету керек, Бердібек Сапар-

баевтың қарапайым тұр ғындардың 

бірде-бір �тінішін ескерусіз қал-

дырмайтыны жамбыл дық тарға 

етене белгілі. 

Су �ткізгіштігі сағатына 1,5 

мың текше метрді құрайтын екінші 

к�термедегі сорғы станциясы 

�ткен жылдың желтоқсан айында 

салынған, тиісті қабылдау актісі 

бар. Ол «Барысхан», «Сахзавод» 

және «Кирпичный» массивтерін 

ауыз сумен қамтамасыз етуге 

арналған. Соңғы екі аудан әлі 

күнге т�рт ұңғыманың суын пайда-

ланып отыр десек, ал, «Барысхан-

да» су мүлде жоқ, бірақ құбырлар 

тартылған. Белгілі болғандай, 

с о р ғ ы  с т а н ц и я с ы н  а т а л ғ а н 

массивтің ішкі желілерімен бай-

ланыстыратын 80 метрлік құбыр 

о баста жобада қамтылмай қалып 

кеткен. Жауап ты құрылымдардың 

м ұ н д а й  с а л ғ ы р т т ы ғ ы  м е н 

әрекетсіздігін облыс әкімі қатал 

сынға алды. «Неге сорғы стан-

циясы мен су құбыры желісінің 

құрылысын қатар жүргізіп, бірге 

аяқтау мүмкін болмады? Егер адам-

дар әлі күнге сусыз отырған болса, 

бұл кімге керек? 80 метр құбыр 

тарту үшін бір-ақ апта жетеді, ал 

сіздердің ұқыпсыздықтарыңыздың 

зардабын қазір қаншама адам 

тартып отыр. «Жамбыл су» да 

тұтынушылар санын арттыруға 

мүдделі емес пе?», – деді Бердібек 

Сапарбаев. 

Анықталған кемшіліктер бой-

ынша �ңір басшысы кінәлілерді 

жауапкершілікке тартып, орын 

алған келеңсіздіктерді жоюды 

тапсырды. Бұл ғана емес, аймақ 

басшысы сорғы станциясынан 

су екі бағытқа – «Сахзавод» және 

«Барысхан» массивтеріне б�лінуі 

тиіс учаскеге арнайы барды. Ауа 

райы жағдайын ескере отырып, 

мердігер «Сұңқар – 2002» ЖШС 

�кілі сумен қамтамасыз ету 20 

сәуірден кешіктірілмей жолға 

қойылатынына уәде берді. «Ба-

рысхан» тұрғындары к�п ұзамай 

сумен қамтылады, ал сорғы стан-

циясы іске қосылғаннан кейін 

«Сахзавод» және «Кирпичный» 

алқаптарындағы ұңғымалар ре-

зервке алынбақ. Олар апаттық 

жағдай туындаған кезде ғана іске 

қосылатын болады. 

Бұдан соң облыс әкімі «Жам-

был су» МКК-на барып, дирек-

торы Марат Смайыловтың есебін 

тыңдады. Аймақ басшысы ди-

ректордан к�п теген түйткілді 

мәселелер бойынша сауалдарға 

жауап беруін талап етті. 

Кәсіпорын 101 мыңнан астам 

абонентке қызмет к�рсетеді, оған 

649 шақырым су құбыры, 249 

шақырым кәріз жүйесі және 97 

ұңғыма қарайды. Теңгерімінде 

75 авток�лігі бар. Жылдық айна-

лымы 1,8 млрд теңгені құрайды. 

Кәсіпорын Еуропалық қайта құру 

және даму банкімен бірлесіп облыс 

орталығының сумен жабдықтау 

желілерін жаңғырту бойынша бір 

миллиард теңгенің ауқымды жоба-

сын жүзеге асыруда. 

Барлық монополистер сияқты, 

су компаниясы да тарифтердің 

т�мендігіне шағымданады. Газ, 

электр және жылу тарифтерімен 

салыстырғанда су тарифтері баяу 

қарқынмен �сетіндігін алға тар-

тады. Компания �ткен жылды 

283,7 миллион теңге шығынмен 

қорытындылаған. Дегенмен, ал-

дынғы жылы да осындай жағдай 

орын алған. Коронавирустық 

пандемияға байланысты енгізілген 

т�тенше жағдай және карантиндік 

шаралар да �з әсерін тигізген. 

Шығындарды �теу және ЕҚДБ 

алдындағы міндеттемелерді орын-

дау үшін облыстық бюджеттен 

223 миллион теңге б�лінсе, биыл 

тағы 209 миллион теңге түседі. 

Су құбырларының тозуы 71%, 

кәріз желілерінің тозуы 43%-ды 

құрайды. Кәсіпорында 609 адам 

жұмыс істейді десек, олардың ор-

таша жалақысы – 121,4 мың теңге. 

Бердібек Сапарбаев кәсіп-

о р ы н  н ы ң  ж ұ м ы с ы н а  к � ң і л і 

т о л м а й т ы н ы н  а ш ы п  а й т т ы . 

Тұтынушылардың су шығынын, 

кәсіпорынның �з қаржысын есеп-

ке алу және бақылау жұмыстары 

оң жолға қойылмаған. «Жамбыл 

су» үнемі бюджет қар жысына иек 

артпай, қосымша қаржыландыру 

к�здерін іздестіру керек. Облыс 

әкімінің орынбасары Ұлан Жазыл-

бекке жұмыс тобын құрып, екі апта 

ішінде ЕҚДБ қаражатының тиімді 

жұмсалуын егжей-тегжейлі зерде-

леу тапсырылды. Нәтижесі бойын-

ша тиісті шаралар қабылданатын 

болады. Бұдан б�лек, аталған 

мәселе таяу да облыс әкімдігінің 

аппарат тық кеңестерінің бірінің 

негізгі тақырыбына айналмақ.

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

  ЦИФРЛЫ ҚАЗАҚСТАН        

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА САНДЫҚ
ЖҮЙЕДЕ ҚЫЗМЕТ ЕТЕДІ 

Елімізде зейнетақы мен жәрдемақыны тағайындау 
цифрландырылады.

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министр-

лігінің мәліметіне сәйкес, �ткен жылдың қорытындысы 

бойынша  аталмыш саладағы қызметтердің 91 пайызы 

цифрландырылған. «Біз қызметтерді 91 пайызға 

цифрландырдық, 44 қызметтің 40-ы электрондық, 

оның 18-і проактивті түрде ұсынылады. 2020 жылдың 

қорытындысы бойынша 12,4 млн қызмет к�рсетілді, 

соның 7,8 миллионы электрондық қызметке жата-

ды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, 

2021 жылы зейнетақы мен жәрдемақы тағайындау 

процестері цифрландырылатын болады», – дейді  Серік 

Шәпкенов.      

Министр 	леуметтік қызметтер порталын да-

мыту  жалғастырылатынын атап �тті. Осылайша, 

к�рсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға және 

сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтуға  мүмкіндік 

туады. Порталда техникалық құралдар мен оңалту 

қызметтерінің тізімі біртіндеп кеңейіп келеді, тауар-

лар мен арнайы әлеуметтік қызметтерді жеткізушілер 

саны �сіп отыр, 2023 жылдан бастап инватакси қызметі 

ресурсқа к�шеді. «Сонымен қатар, біз Цифрлық отбасы 

картасын құрумен айналысудамыз. Жоба �мірлік қиын 

жағдайдағы отбасыларды автоматты түрде анықтауға 

бағытталған және бұл азаматтарға әртүрлі мемлекеттік 

органдардың құзыретіне кіретін әлеуметтік қолдаудың 

белсенді кешенді шараларын ұсынуға мүмкіндік береді. 

Цифрлық әлеуметтік карта отбасының әл-ауқатының  

деңгейін болжауға қабілетті. Осылайша, жүйе оған 

енгізілген алгоритмнің арқасында азаматтардың 

к�мекке жүгінуін күтпестен, �мір сүру сапасын 

жақсартуға және азаматтардың әлеуметтік осал санат-

тарына қатысты алалауды болдырмауға к�мектеседі», 

– деп түсіндірді ведомство басшысы.

 АЭА   

ҮШ ЖҮЗГЕ ТАРТА ЖОБА 
ІСКЕ АСЫРЫЛДЫ

Президент тапсырмаларын орындау аясында 
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінде 
арнайы экономикалық аймақтарды дамыту мәселелері 
қаралды.

Еліміздегі арнайы экономикалық аймақтардың 

(АЭА) қызметіне мониторинг жүргізу барысында, 

әсіресе, «Ақтау теңіз порты», «Оңтүстік», «Қорғас» 

ШЫХО»,  «Қорғас – Шығыс қақпасы» және «ҰИМТ» 

секілді ірі АЭА-лардың  жұмысына ерекше мән берілді.

2002 жылдан бастап еліміздегі АЭА-да 15 000-

нан астам тұрақты жұмыс орындарын құра отырып, 

жалпы құны 1 трлн теңге болатын 292 жоба іске асы-

рылды. �нім �ндіру к�лемі 3,8 трлн теңгені құрады, 

оның 282,8 млрд теңгесі – экспорт (7,5%). Салық 

т�лемдерінің сомасы 216,3 млрд теңгені құрады. Мы-

салы, «Оңтүстік» АЭА аумағында шағын және орта 

бизнес кәсіпорындары шоғырланған тоқыма кластері 

құрылды. Ал, «Астана – жаңа қала»АЭА-да темір 

жол машина жасау кластері негізін қалады. Мұнай-

химия кластері «ҰИМТ» АЭА-да дамуда, сондай-ақ 

«Ақтау теңіз порты» АЭА аумағында туризм саласы 

�ркендеуде, деп хабарлайды ИИДМ баспас�з қызметі.

Қазіргі таңда 178 жоба іске асырылуда. Жалпы құны 

8,3 трлн теңгені құрайтын осы жобалар аясында 15 мың 

жұмыс орнын құру қарастырылған.   Аймақтардың 

инфрақұрылымына салынған 1 бюджеттік теңгеге 3,9 

теңге инвестиция тартылады.

Айта кетейік, қазіргі уақытта елімізде 13 АЭА 

жұмыс істейді. Олардың қызметін бақылауды 12 

басқарушы компания жүзеге асырады. Барлық АЭА-

ның жалпы ауданы 20 000 гектардан асады. 

 ЖАҢҒЫРТУ 

ТИІМДІЛІК АРТЫП, 
ҚАРЖЫ ҮНЕМДЕЛЕДІ

«Қазақстанда энергия тиімділігін арттыру» жобасы 
аясында 96 әлеуметтік нысан жаңғыртылуда.

Осы ретте «Электр энергетикасын дамыту және 

энергия үнемдеу институты» АҚ 500-ге жуық әлеуметтік 

маңызы бар нысанды жаңғыртуға Дүниежүзілік 

банктен 100 млн АҚШ доллары к�лемінде қарыз 

қаражатын тартуға ниетті. Бұл бастаманы іске асыру 

құрылыс кезеңінде 13 000 адамды жұмыс орындарымен 

қамтамасыз етуге, 24 млрд теңге к�леміндегі сомаға 

жергілікті қамту тауарларын сатып алуға мүмкіндік 

береді. Яғни отандық �ндірісті дамытуға жол ашады. 

Сондай-ақ жылына 3 млрд теңге м�лшерінде бюджет 

қаражатын үнемдеу және 4,5 млрд теңге к�лемінде 

бюджетке салық түсімін алу к�зделуде.

Дүниежүзілік банк тарапынан қаржыландыру 

шарттары жобаны дайындау және негіздеу саты-

сында талқыланатын болады. Ауқымды жобаны іске 

асыруға отандық �ндірушілер мен энергия үнемдейтін 

материалдарды, жабдықтар мен технологияларды 

жеткізушілер және сол тізімге қатысушылар қатысады.

Айта кетейік, институт 2015 жылдан бастап 

Дүниежүзілік банкпен бірлесіп «Қазақстанда энергия 

тиімділігін арттыру» жобасын іске асыруда, ол бой-

ынша гранттық қаражат м�лшері 21,7 млн долларды 

құрайды. Жоба аясында іске асырылған нысандардағы 

мониторинг нәтижелері бойынша бір объектіде қуат 

к�лемін жылдық үнемдеу м�лшері жылу энергиясы 

бойынша 30%, электр энергиясы бойынша 15%-ды 

құрайды.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

 �НЕРК	СІП

ГАЗ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ САЛЫНАДЫ

Биыл Қашаған газын �ңдейтін зауыт құрылысы 
басталады.

Сейсенбідегі үкімет отырысында  энергети-

ка министрі Нұрлан Ноғаев атап �ткендей, биыл 

Қашаған кен орнының шикізаты негізінде қуаты 

1,150 млрд текше метр газ �ңдеуге жететін зауыттың 

құрылысын бастау жоспарланып отыр. Оның 

құны 860 млн АҚШ долларын құрайтын болады.  

Болашақта  газ �ңдеу к�лемін жылына 4-5 млрд 

текше метрге дейін жеткізу қарастырылуда.  Осы 

жобаны жүзеге асыру нәтижесінде қосымша 800 

млн текше метр тауарлық газ �ндіріліп, құрылысты 

салу кезеңінде 2 800,  ал зауыт іске қосылған уақытта 

600 адамға жаңа жұмыс орны ашылады. «Осы зауыт 

аясында мұнай-газ химиясы үшін бағалы шикізат 

саналатын тауарлық және сұйытылған газдың 

қосымша к�лемі алынады. Қазіргі күні жобалық-

сметалық құжаттамаға мемлекеттік сараптаманың 

оң қорытындысы алынып, Engineering Procurement 

Construction мердігері анықталды. Жұмыс күшін 

жұмылдыру, іргетас  құйылатын аумақты дайындау 

жұмыстары жүргізілуде. Зауыт құрылысын аяқтау 

2023 жылдың соңына жоспарланып отыр», – деді 

министр.

  АГРОКЕШЕН   

ӨНДІРІСТІК ҚУАТТАР АРТТЫ

Алматы облысында ауыл шаруашылығы �німдерін 
қайта �ңдеу саласында 373 кәсіпорын жұмыс істейді. 

�ткен жылдың қорытындысы бойынша 8%-дық 

�сіммен барлығы 281,2 млрд теңгеге тамақ �німдері 

�ндірілді. �ңірде дәнді және майлы дақылдар, қант 

қызылшасы, жемістер мен к�к�ністер, ет пен сүт 

�ндіру және терең �ңдеу бойынша ірі экожүйелер 

қалыптасуда,  деп хабарлайды Алматы облысы 

әкімінің баспас�з қызметі.

�сімдік шаруашылығында егіс алқаптарын 

әртараптандыру бағыты қолға алынған. Былтыр 

қант қызылшасы  егістігі 2 мың гектарға (16,1 мың 

га), жүгері – 4,5 мың га (86,3 мың га), жем-ш�п 

дақылдары – 4,7 мың га (250,8 мың га) ұлғайтылды. 

Сондай-ақ  2025 жылға қарай 30 га алаңда 12 жоба 

іске асырылып, жылыжай �німдері 52 мың тоннаға 

жеткізілмек. 

Тамақ �ндірісіндегі ірі кәсіпорындардың бірі – 

«Маревен Фуд» зауыты қазіргі күні 8 елге 65 �нім 

түрін экспорттайды. �ткен жылы бесінші �ндірістік 

желі іске қосылып, қуаты жылына 55 мың тонна 

дайын �нім шығаруға жеткізілген. Сондай-ақ  жеміс-

к�к�ніс �німдерін  бірқалыпта сақтау үшін жалпы 

қуаты 21 мың тонна болатын «Фроско» және «Иссык 

Фуд» жобалары іске қосылды. 

�ңірде он құс фабрикасы жұмыс істейді. Былтыр  

85,1 мың тонна құс еті, 994,8 млн дана жұмыртқа 

�ндірілген. Ал мал шаруашылығында 2025 жылға 

дейін 22 тауарлы сүт фермасын, 30 бордақылау 

алаңын іске қосу жоспарланып отыр.

Алдағы бес жылға агро�неркәсіп кешенінің 

инвестициялық портфелінде жалпы сомасы 138,4 

млрд  теңгеге 136 жоба бар. Оларды іске асыру ауыл 

шаруашылығы �німінің жалпы к�лемін 1,3 трлн  

теңгеге дейін жеткізуге мүмкіндік береді.

  А�К: К	СІПКЕРЛІК 

МАЛ ТҰҚЫМЫН 
АСЫЛДАНДЫРУМЕН АЙНАЛЫСАДЫ

Ирландиядан әкелінген  ірі қара мал  жерсініп 
келеді.

Жамбыл облысындағы «Jambyl Et MS» ЖШС  

асыл тұқымды мал басын к�бейту үшін Ирланди-

ядан бір мың бас ірі қара әкеліп, жерсіндіру ісін 

қолға алды. Компания директорының орынбасары 

Бақыт Есқалиевтің айтуынша, мал қазір Мойынқұм 

�ңіріндегі «Бескепе» орман шаруашылығының 

қорындағы қыстауда бағылып жатыр. «Малды әкелмес 

бұрын Жалпақт�бе ауылындағы және Мойынқұм 

�ңіріндегі мал жайылымынан қора-жайымызды дай-

ындап алдық. Құнажындар Ирландияда бір ай, осын-

да әкелінген соң екі-үш ай ветеринарлық бақылауда 

болып, карантиннен �тті. Негізгі мақсатымыз 

– асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту. Со-

нымен бірге егін шаруашылығымен де айналыса-

мыз. Бүгінде иелігімізде 14800 гектар жайылымдық 

жеріміз болса, оның 5600 гектары «Бескепе» орман 

шаруашылығының қорында орналасқан, – дейді 

ол. – Алыс елден әкелінген мал біздің жерімізге 

жерсінуде. Бүгінде бәрі де қоңды. Мал азығына 

деп 666 тонна ш�п, 110 тонна жем дайындалған. 

Малшылардың орташа жалақысы 120-150 мың 

теңгені құрайды. Серіктестікті құрғанымызға бір жыл 

болды. Болашақта ет және сүт бағытында да жұмыс 

істеуді жоспарлап отырмыз. Мал басын олардың т�лі 

есебінен к�бейтпекпіз».

Қажетті техника түрлерімен  толық  қамтамасыз 

етілген шаруашылықта қазіргі күні жиырма адам 

тұрақты жұмыс істейді. 

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 АТАДӘСТҮР

Көкпар тартып, теңге алып, 
аударыспақ ойнаған

Халқымыздың тарихи-мәдени 
мұраларының түрлері сан алу-
ан. Солардың қай-қайсысы да 
адамға, соның игілігіне қызмет етуге 
бағытталған. Осындай аса құнды 
мәдени игіліктердің бірі – ұлт ойын-
дары. 

НҰРЛАН ҚҰМАР

Бүгінде ойынды халық педагоги-

касының құрамды бір б�лігі деп 

тегін айтпаса керек, адам баласы 

жасаған жеті кереметтің қатарына 

сегізінші етіп ойынның аталып жүруі 

де жайдан-жай емес. Ұлт ойында-

ры атадан балаға, үлкеннен кішіге 

мұра болып жалғасып отырған және 

халықтың дәстүрлі шаруашылық, 

мәдени, �нер тіршілігінің жиынтық 

бейнесі де болған. 	рине, ойын �нер 

ретінде әдебиет пен мәдениеттің сан 

алуан түрлерімен қабысып, астасып 

келіп, бірін-бірі толықтырып, байыта 

түседі. 

Қазақтың ұлттық ойындары бес 

түрге б�лінеді. Олар: аңға, малға бай-

ланысты, сондай-ақ түрлі заттармен 

ойналады. Айг�лек, аударыспақ, 

бағанаға �рмелеу, б�ріктастамақ, 

қимылдап, қарсылас топқа апарып 

тастайды. Ал аты жүйрік жігіттер 

тартыс кезінде лақ қолына тисе, 

жеткізбей кетуі мүмкін. К�кпар 

тартуға араласа алмайтын қарттар, 

балалар к�кпаршы жігіттердің осы 

ойындарын қызықтайды. Жүйрік 

ат пен мықты жігіттің қайратына 

сүйсінеді. 

Жамбы ату. Шауып келе жатқан 

аттың үстінен нысананы дәл к�здеп, 

атып түсіру мақсатына негізделген. 

Бұл ойынның нұсқалары басқа ха-

лықтарда да кездеседі. Шығу тегі 

әскери ойынның  пайда болуымен 

байланысты болған,  оның қажет-

тігі XVIII ғасырға дейін сақталған. 

Мұндай жарыс �ткізілетін мереке-

лерде биік  бағана, болмаса ұзын 

сырық (дарақ) қадалып, оның ұшар 

басына нысана ретінде жамбы (күміс 

құймасы, ай қабақ, алтын қабақ) 

ілінетін болған. Оны қылмен не-

месе жібек жіппен байлаған. Атпен 

шауып келе жатқан кісі садақпен 

жамбыны атып түсіріп, жеңіске же-

туге тырысқан. Нысананы дәлдеудің 

басқа да  түрлері кездескен. Соңғы 

кезде мылтық (карабин, винтов-

ка, пистолеттер) жиі пайдаланып 

жүр. Жамбыны, к�бінесе ілінген 

жіпті к�здеп атып түсіреді. Жамбы 

ату қазақ сарбаздарының әскери 

дайындығының бір түрі болып есеп-

телген.

Аударыспақ. Бұл ептілікті, икем-

ділікті, күштілікті, тапқырлықты, 

батылдықты, ат құлағында ойнауды 

талап ететін спорттық ойын. Сайыс-

керлер бір-бірін жекпе-жек бәсекеде 

ат үстінен аударып түсіруі керек. 

Жарыс жекелей және командалық 

жүйемен жүргізіледі. Аударыспаққа 

үлкен тойларда арнайы жүлде та-

ғайын далады. Оған он сегіз жастан 

асқан қарулы жігіттердің қатысқаны 

ж�н. Аударыспақ ойынының ережесі 

бойынша сайысқа қатысушылар 

салмақтарына қарай үш топқа б�-

лініп, күш сынасады. �зінің бәсе-

келесін аттан аударып түсірген не-

месе оның денесін жерге тигізген 

спортшы жеңіске жетеді.

Қыз қуу. Қазіргі таңда бұл ойын-

ның ережесі жасалып, бір жүйеге 

келтірілді. Қазақстанда қыз қуудың 

алғашқы спорттық жарыстары 1923 

жылы �ткізілді. Содан бері мерекелік 

бағдарламаларға енгізіп келеді. Қыз 

қуу жарысында атқа мінген жігіт ай-

налып қайтатын жерге дейін алдында 

атпен шауып бара жатқан қызды 

қуып жетіп, оның бетінен сүюге 

тиісті. Бұл – жігіттің жеңгені. Қуып 

жете алмаса, қайыра шапқанда қыз 

жігітті, оның атын қамшының астына 

алады. Бұл – қыздың жеңгені. 

Тоғызқұмалақ. Қазақтың ұлттық 

дәстүрлі ойындарының бірі, ақыл-

ой ойыны – тоғызқұмалақ. Соңғы 

деректерге қарағанда, оның шығу та-

рихы 4 мың жылдық кезеңді қамтиды. 

Ал кейбір мамандардың айтуын-

ша, оның пайда болған кезі бұдан 

да к�п уақыт болуы әбден мүмкін. 

Тоғызқұмалақ ойыны арнайы тақтада 

екі адам арасында ойналады. Ойын 

тақтасы – 2 қазан, 18 отау, 162 құ-

малақтан тұрады. Ойын басында әр 

ойыншыға бір қазан, тоғыз отауға 

тоғыз-тоғыздан салынған сексен 

бір құмалақ тиесілі. Алғашқы жүріс 

жасаған ойыншыны – бастаушы, 

қарымта жүріс жасаған ойыншыны 

– қостаушы деп атайды. Кейде ба-

стаушы үшін ақ жағы, қостаушы үшін 

қара жағы деген тіркестерді қолданы-

лады. Қазіргі таңда республикада 

оның жеке қауымдастығы бар, облыс 

орталықтарында тоғызқұмалақты 

үйренемін деушілерге қауымдастық-

тың б�лімшелері мен үйірмелері 

ашылған. 

«Қазақ күресі»  мен «Тоғыз-

құмалақ»  ойыны халықаралық 

деңгейге к�те рілді. Жастарымыз 

спорттың осы түрлеріне қатты қы-

зығушылық танытып, к�птеп тарты-

луда. Бұл екеуі Олимпиадалық ойын-

дар қатарына енудің сәл-ақ алдын-

да тұр. Сон дай-ақ бүркітшілеріміз 

де жылдан-жылға табысқа жету-

де. Бұған дәлел, бүркітшілеріміз 

Дубай, Англия, Болгария сынды 

бірқатар елдерге барып, баптаулы 

бүркітін «қансонарға» – халықаралық 

жарыстарға салып, жеңіс тұғырынан 

к�рініп жүр. Одан басқа «Жекпе-

жек», «Бес қару», «Ер жігіт ойы-

ны» секілді ұлттық спорт түрлерінен 

халықаралық деңгейдегі жарыстар 

ұйымдастыру қарқын алып келеді. 

ҰЛТТЫҚ СПОРТ 

ТҮРЛЕРІ ЮНЕСКО 

ТІЗІМІНЕ ЕНГІЗІЛДІ 

Бұқаралық спортты,  оның 

ішінде балалар мен жас�спірімдер 

спортын дамыту стратегиялық 

сипаттағы басым міндет. Мем-

лекет басшысы Қасым-Жомарт 

Тоқаев «Азаматтардың салауат-

ты �мір салты – салауатты ұлтты 

қалыптастырудың негізгі шарты» 

деп атап �ткен болатын. 

С п о р т ш ы л а р д ы ң  ү з д і к с і з 

дайын   дығы үшін республикада 367 

727 балалар мен жас�спірімдерді 

қамтитын к�птеген мектептері 

жұмыс істейді. Бұдан басқа 21 облыс-

тық және 1 респуб лика лық жоғары 

спорт шебер лік мекте бі болашақ 

чемпиондарды тәрбиелеуде. 

Қолданыстағы облыстық мек-

теп-интернаттарды қайта құру 

бойынша жұмыс жалғасуда. 13 

облыстық мектеп-интернаттардың 

ішінде әкімдіктердің қаулысымен 

11 мектеп-интернат-колледж болып 

қайта құрылды. Сонымен қатар 

қолданыстағы спорт түрлерінен 

республикалық олимпиадалық да-

ярлау орталықтарын біріктіру жо-

лымен қайта құрылды. Осылай-

ша,  «Нұр-Сұлтан» олимпиа далық 

даярлау орталығы РМҚК және 

«Алматы» олимпиадалық даяр-

лау орталығы РМҚК болып қайта 

құрылды. Қайта құру нәтижесінде 

Орталықтардың спортшылары мен 

жаттықтырушылары зардап шеккен 

жоқ. 

Былтыр ұлттық спорт түрлеріне 

432,4 мың адам тартылды. Қазақ 

күресі, бүркітпен аң аулау, асық ату 

және тоғызқұмалақ ЮНЕСКО-ның 

материалдық емес мұралар тізіміне 

енгізілді.  Бүгінгі күні респуб-

ликада ұлттық спорт түрлерінен 

8 мамандандырылған клуб, 13 

мамандандырылған спорт мектебі 

жұмыс жасайды. 2020 жылдың 

соңында елімізде дене шынықтыру-

мен және спортпен айналысатын 

мүмкіндігі шектеулі жандар саны 

34 114 адамды құрады. Бүгінде рес-

публикада мүмкіндігі шектеулі 

жандарға арналған 13 спорт клубы 

және 3 спорт мектебі бар. 

АТА-БАБА Д	СТҮРІ – 

ҰРПАҚҚА АМАНАТ

Тамыры тереңнен тартылған 

ұлттық спорт түрлері халық құн-

ды лық тарының ажырамас б�-

лігі. Сондықтан оның �рісін ке-

ңейтіп, дені сау, �ресі биік ұрпақ 

тәрбиелеуде сенімді құралға ай-

налдыра білсек ұтқанымыз. Ата-

бабаларымыздың қалдырған осы-

нау мұрасына ісімізбен адалдық 

танытсақ, әрине, �зімізге пай-

да. Қазақтың ұлттық ойындары 

ерлікті, �жеттілікті, батылдылықты, 

шапшаңдылықты, ептілікті, тап-

қырлықты, табандылықты, бай-

сал дылықты, мінез-құлықтың 

ерек ше ліктерімен бірге күш-қуат 

молды лығын, білек күшін, дененің 

сомдалып шынығуын қажет етеді. 

Сонымен бірге бұл ойындар әділдік 

пен адамгершіліктің жоғарғы прин-

циптеріне де негізделген. Сана-

малай берсеңіз, қазақтың ұлттық 

ойындарының түрлері �те к�п.

б ұ ғ ы б а й ,  б ұ қ а т а р т ы с ,  б ұ р ы ш , 

жасырынбақ, жаяу жарыс, к�кпар, 

к�рші-к�рші, күрес, қарамырза, 

қассың ба, доссың ба?, орын тап, 

отырмақ, санамақ, сұрақ-жауап, та-

сымалдау, тең к�теру, тымпи-тымпи, 

ұшты-ұшты, асау үйрету, ақ сүйек, 

бастаңғы, ине жасырмақ, алтыбақан, 

тоғызқұмалақ, асық ойындары, осы 

секілді ойындар кім-кімнің де к�ңілін 

к�теріп, дүниетанымын арттырып, 

еңбекке баулиды, ширықтырып, 

шынықтырады. Ал ат омырауласты-

ру, аударыспақ, жорға жарыс, к�кпар 

тарту, теңге алу, қыз қуу, қыз жарысы 

және тағы да басқа ат сайысындағы 

кейбір ұлттық ойындар Олимпиада 

ойындарының жоспарына енгізілген.  

ҰЛТТЫҚ ОЙЫН – 

ҰЛТ ИГІЛІГІ

Тәуелсіздігіміздің ақ таңы атқан 

30 жыл уақыттың ішінде елімізде 

ұлттық спорт түрлері жақсы жолға 

қойылған. Атап айтсақ, қазақша 

күрес, тоғызқұмалақ, аударыспақ, 

бәйге, к�кпар, қыз қуу, асық ату, бес-

тас сияқты спорт түрлерінен арнайы 

федерациялар құрылған. 

Елімізде кең таралған ұлттық 

спорттың кейбір түріне тоқтала кет-

сек. 

К�кпар. 	уелгі атауы «к�к б�рі» 

с�зінен шыққан. Бұрындары мал 

баққан к�шпелі халықтар к�к б�ріні 

соғып алғанда �лігін ат үстінде 

сүйрелеп, бір-бірінен ала қашып, 

мәз-мейрам болған. Кейін ол ұлттық 

ойынға айналған. К�кпар Орта Азия 

халықтарының да сүйікті ойыны. 

К�кпар жаппай тартыс және дода 

тартыс болып екіге б�лінеді. 1949 

жылы елімізде к�кпар жарысының 

жаңа ережесі бекітілді. Алаң к�лемі 

қатысушылар санына сәйкес дай-

ындалады. Егер әр команда 5 адам-

нан болса, алаңның аймағының 

ұзындығы 300 метр, ені 100 метр; 

10 адамнан болса 500х200 метр; 15 

адамнан болса 700х300 метр; 20 адам 

болса 1000х500 метр. К�кпарда басы 

кесілген серке тартылады. «Дода 

және жеке тартыс» аталатын екі түрлі 

әдістің екеуінде де ат пен жігіт сынға 

түседі. Қазір к�п жерде дода тартыс 

қана ойналып жүр. К�кпардың бұл 

түрі к�рерменді қызыққа б�лейтін 

әдіс. Ал жеке тартыстың шарты бой-

ынша �з тобынан екі-екіден тарты-

скерлер шығарады. Сайланған т�рт 

жігіт �здерінің қайрат-күшін елге та-

нытады. Тартылатын серкені бір бала 

�ңгеріп алып, алдын ала сарапшылар 

белгілеген бір жарым шақырымдай 

жерге апарып тастайды.Тартысқа 

шыққан жігіттер серкеге барғаннан 

кейін таласа-тармаса тұрып, жерден 

іліп алу амалын жасайды. Қайсысы 

бұрын іліп алса, тақымына басып, 

қарсыласына ырық бермеуге тыры-

сады. Ол да жармасып, бос сирақты 

тақымға басып, тартыса бастайды. 

Серіктері жолдастарын жебейді. 

Қайсысы к�кпарды  жұлып алса да 

серігіне береді. Ол �з тобына қарай 

ала қашады. Қарсыласы қуалайды. 

Жетіп ұстаса, қайта тартысады. Осы 

арада к�кпарды жұлып алған жігіт тез 
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TENGE MONITOR
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

«Tenge monitor» газетiне жарияланған материалдардың авторлық құқы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ға тиесiлi, жарнаманың 
мәтіні мен тіліне редакция жауапты емес. Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi.

 100 ЖАҢА ОҘУЛЫҘ

Қаржы тақырыбына
арналған кітап

Осыған орай, таяуда Алма-

тыдағы «Дәуір» баспа сынан 

Жеке қаражатты басқа руға 

арналған алғашқы қазақтілді 

кітап жарық к�рді. Ұлттық ау-

дарма бюросы тәржімалаған 

Томас Гарман мен Форг Рэй-

м о н д  т ы ң  « Ж е к е  қ а р а ж а т » 

оқулығы – экономикада қаржы, 

несие, бағалы қағаздар, инвести-

циялау, сақтандыру, салық 

жүйесі, менеджмент тақырып-

тарын топтастырып жүйелеу 

арқылы жеке қаражатты �з 

алдына дербес білім курсына 

б�ліп шығарған түбегейлі еңбек. 

Қаржыны тиімді жұмсаудың 

амалдары сипатталып, жүйе-

ленген бұл оқулық үнемдеу 

мен инвестициялауға, несиені 

басқаруға, салықты жоспар-

лауға, несие картасы бойын-

ша боры шыңыз ды азайтуға 

септігін тигізіп, қаржылай тұ-

рақты болашағыңызды қа-

лыптас тыруға к�мектеседі. 

Сан түрлі қаржы мәселелерін 

қамтыған кейстер мен кәсіби 

мамандар кеңесі тақырыпты 

жан-жақты түсіндіріп, дұрыс 

шешім қабылдауға мүмкіндік 

береді. Оқулықтың мақсаты – 

кіріс пен отбасылық бюджетті 

басқару, несие, инвести ция-

лау, сақтандыру, зейнетақы 

жинағы мен салық т�лемдерін 

жоспарлау арқылы қаржы-

лық қауіпсіздікке жетуді үйре-

ту. Қазақ тіліне оқулықтың 

13-басылымы аударылып, Қа-

зақ  станға бейімделіп ауда-

р ы л д ы .  	 р  т а р а у  е л і м і з г е 

қатысты тиісті ақпаратпен, 

заңдар мен және кейстермен 

толықтырылған. 

Кітап экономика, қаржы, 

менеджмент, маркетинг, есеп 

ж ә н е  а у д и т  м а м а н д ы қ т а -

рында оқитын студенттерге, 

оқыту шыларға және қаржы-

сын тиімді басқаруға ниетті 

барлық оқырманға арналған. 

17 тараудан тұратын кітап-

тың әр б�лімінің соңында 

тақырыпты қорытындылауға 

арналған талқылау сұрақтары, 

тапсырмалар, есептер бар. 

Кейбір  тарауларға  еліміз-

дегі  жағдайға байла нысты 

т а қ ы р ы п ш а л а р  қ о с ы л с а , 

� з г е л е р і н д е  а р н а й ы  « Қ а -

зақстанда» деген айдар бар. 

Кітапты мемлекетімізге бейім-

деуге отандық білікті ғалымдар 

мен тәжірибелі мамандар атса-

лысты.

 ДҮБІРЛІ ДОДА

Ел қоржынында – 
3 жүлде

Спорттың фристайл-могул 
және фристайл-акробатика  
түрлері бойынша �ткен әлем 
біріншілігінде спортшыларымыз 
үш жүлде жеңіп алды.

АЙБОЛ К	ДІРБАЙ

2018 жылы Оңтүстік Корея-

ның Пхенчхан қаласында �ткен 

Қысқы олимпиаданың қола жүл-

дегері Юлия Галышева күміс 

жүл дегер атанса, Павел Колмаков 

қолаға қол созды. Ал 15 жастағы 

Анастасия Городко параллельді 

могул бойынша сайыста үздік 

үштіктің қатарынан к�рінді. 

Бұл әлем біріншілігі Алматыда-

ғы «Шымбұлақ» тау-шаңғы 

курортында ұйымдастырылған 

болатын. 

Ұжымдық сайыста ел құра-

масының спортшылары жүл-

деге іліге алмады. Үш секі-

рудің қорытындысы бойын-

ша спортшыларымыз 211,62 

ұ п а й м е н е н  с о ң ғ ы  о р ы н ғ а 

орналасты.  Шаңғы акробатикасы 

бойынша  жарыс жолына шыққан 

Жанбота Алдабергенова мен 

Ақмаржан Қалмұрзаева елімізде 

�ткен әлем чемпионатында 

білгендерінен жаңылды.  Ерлер 

командасы алғашқы іріктеу 

кезеңінен әріге аса алған жоқ. 

Шерзод Хаширбаевтың іріктеуді 

18-ші, Нұрлан Батырбаев 25-ші, 

Роман Иванов 27-ші орынмен 

аяқтады.

Алматыдағы әлем чемпио-

н а т ы  м ә р е с і н е  ж е т к е н  с о ң 

одақтас мемлекеттердің Ұлттық 

ш а ң ғ ы  қ а у ы м д а с т ы қ т а р ы 

басшылары мен �кілдерінің 

конференциясы �тті. Жиынға 

қатысқан Қазақстан Ұлттық 

Олимпиадалық комитетінің 

бас хатшысы Андрей Крюков 

әлем чемпионатын ұйымдастыру 

еліміздің халықаралық аренада ғы 

имиджін жақсартатынын, әлем 

додасын �ткізу арқылы аталған 

спорт түрінің елімізде қарқынды 

дамуына жол ашылып, т�реші-

лер мен бапкерлер құрамының 

біліктілігін арттыруға к�ңіл б�лі-

нетінін айтты.

Бұған дейін елімізде �ткен 

	лем кубогының кезеңдері 

Қазақстандағы фристайлдың 

дамуына айтарлықтай серпін 

берді. Могул да, шаңғы акроба-

тикасы да қарқынды түрде дамып 

келеді.

Берел қорымы – Шығыс 
Қазақстан облысы, 
Катонқарағай ауданында 
Бұқтырма өзенінің оң 
жағалауында  Берел ауылынан 
оңтүстік-батысқа қарай 8 
шақырым жерде орналасқан сақ 
дәуірінен сақталған тарихи 
ескерткіш.

Қорым солтүстігінде Берел 
және Бұқтырма өзендерінің 
қосылған жерімен, оңтүстігінде 
Қансу өзенімен, ал батысы 
мен шығысында таулармен 
шектелген Бұқтырма өзенінің оң 
жағасындағы алаңда орналасқан.

Сақ және түркі кезеңдерімен 
мерзімделетін жетпістен 
астам обалардан құралған 
қорым 4000х1000 шаршы 
метр жерді алып жатыр. 
Берел қорымындағы обалар 
мен ғұрыптық ескерткіштер 
оңтүстік-шығыстан солтүстік-
батысқа созылып жатқан 
бірнеше тізбекке және жеке 
топтарға шоғырланған. Әрбір 
тізбекте бұл өңірді б.з.д. 
1-мыңжылдықтың екінші 
жартысында мекендеген  
тайпалық одақтардың өкілдері 
жерленген болуы мүмкін. 
Тізбектердегі үлкен, орташа 
және кішігірім обалар сол 
замандағы әлеуметтік жіктің 
болғандығының көрінісі. 

 ТУҒАН ЖЕР

БЕРЕЛ ҚОРЫМЫ 

Суретті түсірген Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ, Шығыс Қазақстан облысы

Алғаш 1865 жылы  
В.В.Радлов, 1959 жылы 
С.С.Сорокин зерттеді. 
1998 жылы  Қазақ-француз 
халықаралық экспедициясы 
(жетекшісі З.Самашев) 
қорымның жаңа жобасын 

болжап, бірнеше қорғанды 
зерттеді. Қорым 3 қорғандар 
тобынан тұрады. Бірінші 
топтағылары таудағы кертпеш 
ортасына орналасқан. Ол 
солтүстік-батыстан оңтүстік-
шығысқа созылған 6 қорғаннан 

тұрады. Екінші топ солтүстік-
батыстан оңтүстік-шығысқа 
қарай тізбектеліп созылған 
12 қорғаннан тұрады. Ол 
кертпештің батыс жағында 
орналасқан. Үшінші топты 9 
қорған құрайды.

 ӘЗ-НАУРЫЗ

18 наурыз –  «Игі істер күні»; 19 

наурыз – «Спорт және шеберлік 

күні»; 20 наурыз – «Даналық пен 

білім күні»; 21 наурыз – «Ұлттық 

тағамдар күні»; 22 наурыз – 

«Ұлыстың ұлы күні»; 23 наурыз – 

«Құрмет күні».

:з-Наурызды асыға күтетін қазақ 
халқы үшін Наурыз мерекесі ақ 
түйенің қарны жарылған күнмен 
тең. Наурыз – ежелгі заманнан 
қалыптасқан жыл бастау 
мейрамы. 

НҰРЛАН ҚҰМАР

Қазақ халқы бұл мерекені 

айрықша бағалап, оны жыл 

сайын тойлап отыруды салт-

дәстүрге айналдырған.  Иә, бұл 

ке зең нағыз жуанның жіңішке-

ріп, жіңішкенің үзілетін шағы 

десек те болады, себебі, табиғат 

ананың да қайта жанданып  

жаңа �мірге қадам басар шағы. 

	рбір отбасы наурыз мереке-

сіне ерекше дайын далатыны 

с�зсіз. Себебі бұл кез – жаңару, 

құлпыру, шаттану сезімдері мен 

жайдары к�ңіл күйге толы кезең. 

К�ктемнің �зі күллі тіршіліктің, 

табиғаттың жаңаратын мезгілі. 

Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев «Тәуел сіздік  

бәрінен қымбат» атты ма қала-

сында Наурыз мейрамын тойлау 

тұжырымдамасын жасауды, 

к�ктем мерекесінің мазмұнын 

байытуды тапсырды. Осыған 

орай, таяуда Премьер-министр 

Асқар Мамин Наурыз мейра-

мын атап �ту тұжырымдамасын  

бекіту  туралы қаулыға  қол 

қойды. Осылайша 14-23 наурыз 

аралығында мерекелік күндер 

белгіленді. Мәселен, 14 наурыз 

– «Сәлемдесу күні»; 15 наурыз 

– «Табиғат күні»; 16 наурыз – 

«Бабаларды еске алу және бата 

күні»; 17 наурыз –  «Тарих күні»; 

Ұлыстың ұлы күні – Наурызда 

адамдар бір-біріне деген �кпе-

реніш терін ұмытып, кешірімге 

келіп, татуласып, табыса білген. 

Хал қымыз мол дастарқанын 

жайып, ақ жарқын к�ңілмен 

жүздесіп, дәм татысып, �ткен-

кет кен  нен сыр тартып, барша 

адам бала сына жақсылық, аман-

шылық ті леп, жастарға ақ бата-

ларын берген.

Иә, Наурыздың жыл басы 

болып белгіленуі жайдан-жай 

емес. Күн мен түннің теңелер 

сәті. Демек, осы сәттен Жаңа 

жыл, Жаңа күн басталады де-

генді аңғартады. Біле білгенге 

нағыз Жаңа жылымыз, Жаңа 

жыл мерекесі. Кең дүниеге қа-

ра ңызшы. Ғажап қой. Мұз құр-

санған дала бусанып жатыр. 

Жылғалардан судың сылдырай 

аққан үні естіледі. Жер бетінде 

к�к �скіндер қылтияды. Ағаштар 

бүршік жарған. Күннің шуағы да 

�згеше, к�ңілді к�теріп, бойың-

ды балбыратады... Осының бәрі 

т�ңірекке нұр-шапағатын т�гіп, 

	з Наурыздың келіп қалға ны-

ның белгісі. Ұлыстың ұлы күні 

құтты болсын! Еліміз аман, жұр-

тымыз тыныш болып, ізгі арман-

дарымызға жете берейік.

Ұлық мерекені биыл
он күн тойлаймыз

Тұңғыш Президент – Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: Рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында қоғамдық және 
гуманитарлық ғылымдарды 
дамыту бойынша «Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ 
тіліндегі 100 жаңа оқулық» 
жобасы елімізде сәтті іске 
асырылып жатыр.

САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН 


