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• Ақшаң болса қалтаңда...

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 
Жоғарғы сот т�рағасы Қайрат Мәмиді қабыл-
дады.

�ңгімелесу барысында «100 нақты қадам» 
ұлт жоспарының іске асырылу мәселелері, 
сондай-ақ биылғы 8 айдағы сот т�релігін жүзеге 
асыру қорытындылары мен Қазақстан Респу-
бликасы судьяларының алдағы VII съезіне 
дайындық барысы талқыланды, деп хабарлады 
Ақорданың баспас�з қызметі.

Жоғарғы сот т�рағасы ұлт жоспарының сот 
жүйесіне қатысты барлық он қадамы орын-
далғанын айтты. 

Қ.Мәми 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 
соттар бес сатылықтан үш сатылық сот т�релігі 
жүйесіне к�шкенін хабарлады.

Сондай-ақ, Жоғарғы сот т�рағасы инвес-
ти ция лық дауларды қарайтын Жоғары соттың 
мамандандырылған алқасы мен Астана қала лық 
сотының мамандандырылған құрамы, сондай-
ақ Жоғары сот жанынан құрылған Ха лықаралық 
кеңес толыққанды қызмет атқа рып отырғанын 
мәлімдеді.

Кездесу қорытындысы бойынша Мемле-
кет басшысы сот жүйесінің жұмысын одан әрі 
жетілдіру және судьялардың VII съезін �ткізуге 
дайындық ж�нінде бірқатар нақты тапсырма 
берді.

«ЕГЕМЕН» СҮЙІНШІ 
ХАБАРДЫ ЖАРИЯЛАДЫ

Биыл еліміз �з Тәуелсіздігінің ширек ғасыр-
лық мерейлі белесін атап �ткелі отыр. 

Осы орайда «Егемен Қазақстан» газеті та-
яуда Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Ұлы Дала 
ұлағаттары» деген атаумен �зінің жаңа туын-
дысын тәмамдап, баспаға ұсынғаны туралы 
хабарлап, оны «Егемен Қазақстанның» бетінде 
жариялау туралы ұсыныстың қабыл алынған-
дығын жеткізді. 

Қазақстан басшысының әр кітабын тек �з 
отандастарымыз ғана емес, әлем жұртшылығы 
да елеулі жаңалық ретінде қабылдайды. 
«Егеменнің» сүйінші хабарында атап �тіл гендей, 
Н.Назарбаев «Ұлы Дала ұлағаттары» атты жаңа 
еңбегінде ел мен жердің тарихы және тағдыры, 
әлемнің және қоғамның дамуы, жас буынның 
алдында тұрған келелі міндеттер, басқа да 
к�птеген, соның ішінде жаһандық та мәні бар 
мәселелер туралы �зінің пайымдаулары мен ой-
толғамдарын жалпыадамзаттық құндылықтармен 
сабақтастыра отырып баяндайды.  

Мемлекет басшысының бұл еңбегі – елі-
міздің 25 жылдық торқалы тойына толымды 
тарту болып, халқымыздың тағы бір рухани 
игілігіне айналмақ.

Жеке адамдар үшін Индекс: 64151

Мерзімі Алматы-қала Аудан-ауыл

6 ай 1 491-36 1 603-14

12 ай 2 982-72 3 206-28

Кәсіпорын мен мекеме үшін Индекс: 14151

Мерзімі Алматы Аудан-ауыл

6 ай 2 856-96 2 968-74

12 ай 5 713-92 5 937-48

«ЭКОНОМИКАҒА» 2017 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ БАСТАЛДЫ! 

ҚАЗПОШТА
бойынша жазылым бағасы

• Үкімет: іргелі істер үрдісінде

АЗЫҚ-ТҮЛІК 
НЕГЕ ҚЫМБАТ?

ВАЛЮТА БАҒАМЫ

22.09.2016

USD 338.96

EUR 377.80

RUB 5.26

GBP 440.55

JPY 3.34

CHF 346.34

CNY 50.81

KGS 4.93

100 UZS 11.36

• Елбасы және ел мұраты

АЛАТАУДЫҢ 
АЛТЫН АЛҚАСЫ

Газет 2006 жылдың 15 желтоқсанынан шыға бастады

• Мерейтой• Баспасөз – 2017
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Осыдан бірер апта бұрын Ұлттық экономика министрлігінің статистика комитеті 
аймақтарда, әсіресе, Астана қаласында күнделікті тұтынатын тауарлардың бағасы 
едәуір �скенін хабарлаған болатын. Премьер-министр Бақытжан Сағынтаевтың 
т�рағалығымен селекторлық режимдегі Үкімет мүшелерінің кезекті отырысын-
да күннің басқа да �зекті мәселелерімен қатар әлеуметтік маңызды тауарлар 
бағасының �суін ұстап тұру бойынша шаралар да кеңінен талқыланды. 

Мемлекет басшысы Үкімет және Ұлттық банк кабылдаған дағдарысқа қарсы 
жоспар аясында әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасының негізсіз �суіне жол 
бермеуді тапсырған болатын. Ресми статистика мәліметтері бойынша жыл ба-
сынан бастап тұтыну бағасының индексі 5,4, оның ішінде азық-түлік тауарла-
ры 5,2 пайызға �сті. 2016 жылғы 30 тамыздағы жағдай бойынша жыл басына 
әлеуметтік маңызы бар тауарлар баға индексі 9 пайызды құраған. Ұлттық эко-
номика министрлігінің нарықтар теңгеріміне жүргізген талдауы нәтижесінде 
ішкі нарықтағы әлеуметтік мәні бар тауарлар бағасының �суіне әсер ететін 
бірқатар себептер анықталды. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша баяндап, тау-
арлар бағасының қымбаттау себептерін түсіндірген ұлттық экономика министрі 
Қуандық Бишімбаевтың мәлімдеуінше, біріншіден, әлемдік нарықтардағы баға 
жағдаятының �згеруі және ұлттық валютаның әлсіреуі импорттық жеткізулерге 
тәуелді тауарларға әсер етіп отыр. Олар бойынша отандық тауарларды тұтынудың 
қамтамасыз етілуі 60%-дан т�мен. Екінші себеп ретінде министр ағымдағы жылы 
табиғи монополиялардың қызметтеріне тарифтердің және ЖЖМ бағасының 
артуын атады. Үшіншіден, маусымдық ауытқудың да әсері бар. Жыл сайын 
тауардың жекелеген түрлері бойынша қоймадағы қордың азаюына байланы-
сты олардың бағасы құбылып тұрады. Бұл ең алдымен к�к�ністер: картоп, сәбіз, 
пияз, қырыққабат, қызылша. Баға, әдетте, мамыр-тамыз айларында к�теріледі. 
Т�ртіншіден, экспорттық жеткізудің әсері. Еуразиялық экономикалық одақ ая-
сында, Ресей мен Қырғызстанның шекара маңындағы бағалар �скен жағдайда 
ішкі нарықтағы тауарлар құны да к�теріледі. Бүгінгі таңда жоғарыда аталған фак-
торлар бағаның �суіне әсер етті, жыл соңына дейін айтарлықтай �сім болмайды 
деп күтілуде.

Соңғы екі жылдағы тұрақтандыру қорларының жұмысын талдау к�рсеткендей, 
олардың әлеуеті тиісті деңгейде жұмыс істемейді. Бас экономист бағалардың күрт 
�суі азық-түлік тауарларының қорлары т�мен �ңірлерге тән екенін айтты. Сондай-
ақ Қ.Бишімбаев нарық субъектілерінің жосықсыздығына тоқталып �тті. Атап 
айтқанда, тауарлардың үстеме бағалары 200%-дан астамды құраған жағдайлар 
анықталған. Министрлік әлеуметтік мәні бар тауарларға бағаның негізсіз �суіне 
жол бермеу мақсатында жұмыс жүргізуде. Монополияға қарсы орган ағымдағы 
жылдың басынан бері 27 тексеру жүргізді, олардың 12-сі аяқталып, 15 тексеру әлі 
жалғасуда. Монополияға қарсы орган жүргізген тескерулердің қорытындысы бой-
ынша материалдық санкциялардың жалпы сомасы  монополиялық кірісті есепте-
генде шамамен 23 млн. теңгені құрап, оның ішінде мемлекет бюджетіне 12 млн. 
жуық теңге түсіпті.
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ҚАРАТАУДЫҢ 
ҚАРЫШТЫ 
ҚАДАМЫ

ТАЛДЫҚОРҒАНДА 
«ЖАС КӘСІПКЕР 

МЕКТЕБІ» 
АШЫЛАДЫ

�лемдегі ең сұлу шаһар, алыс кетсең сағынып оралатын Алатау б�ктеріндегі ару қала – 
Алматы �зінің мыңжылдығын салтанатпен атап �тті. Тарихы тереңнен сыр тартқан, жанға 
шуақ, жүрекке нұр құятын бүгіні ғажайып қаламыздың бұл мерейтойы ЮНЕСКО-ның 
Адамзаттың атаулы және мерекелік күндері күнтізбесіне енген. Осынау айтулы оқиғаға ар-
найы келген мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев барша қазақстандықтарды Алматының 
мыңжылдық мерекесімен құттықтап, оның тарихи мәнін атап �тті.

Бұл датаның ЮНЕСКО деңгейінде аталып �туі Алматының �ңірлік және жаһандық 
дамудағы бірегей р�лінің айрықша екенін к�рсетеді. 

– Алатау б�ктеріндегі қастерлі �лке �з тарихында к�п нәрсені басынан �ткерді. Бұл 
жерден алып Еуразияның шығысы мен батысын, солтүстігі мен оңтүстігін жалғаған 
алғашқы сауда жолы және жалпыадамзаттық магистраль – Ұлы Жібек жолы �ткен. Бес 
жүз елу жыл бұрын Жетісу Қазақ хандығының бесігі болды. Бұл жерде бүкіл Орталық Азия 
аймағының урбанистік мәдениетінің басты ошағының бірі пайда болды, – деді Нұрсұлтан 
Назарбаев мыңжылдық мерейтойға сый ретінде ашылған  жаңа спорт кешені – «Алматы 
Арена» мұз сарайында �ткен салтанатты кеште.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Алматы облы-
сына жұмыс сапарын Талдықорған қаласы әуе қақпасының 
жағдайымен танысудан бастады. Елбасына әуежай мен аэровок-
зал ғимараттарын қайта ж�ндеу жұмыстары және �ңірдің туристік 
инфрақұрылымын дамыту барысы туралы баяндалды.

Мемлекет басшысы бұдан кейін ауыл шаруашылығы дақылдары 
мен бау-бақша �німдерінің түр-түрін �сіріп, гектар берекесін 
арттыруға тамылжыған ауа райының �зі үлкен демеу болатын 
Жетісу �ңірінің жер баптаған еңбеккерлерімен кездесіп, қызылша 
және майбұршақ егістіктеріндегі жұмыс барысымен танысты. 
Соңғы жылдары �ңірдің қызылша шаруашылығындағы жетекшілік 
р�лін қайта жаңғырту мақсатында ауқымды жұмыс қолға алынған 
болатын. Елбасына осы ретте жергілікті аграршылардың жетістігі 
Ескелді ауданында орналасқан «Нам Г.Н.» шаруа қожалығының 
жұмысы арқылы ұсынылды. Ауыл шаруашылығы дақылдарын 

күтіп-баптауға маманданған кәсіпорынның жұмысымен танысқан 
мемлекет басшысына облыстың агро�неркәсіп кешенінің негізгі 
к�рсеткіштері және қант қызылшасы �ндірісін дамыту үшін 
қабылданып жатқан шаралар туралы баяндалды.

  Облыс әкімінің орынбасары Серікжан Бескемпіров осыдан 
екі жыл бұрын айтылған нақты тапсырмаларды іске асыру ба-
рысы туралы айтып берді. Қазіргі күні �ңірдегі қант қызылшасы 
егістігінің алқабы 2500 гектарды құрайды. Биыл егін бітік, гектар 
шығымдылығы жақсы болмақ. Облыста қант қызылшасын жи-
нау енді басталғанын хабарлаған әкім орынбасарының айтуынша, 
алғашқы нәтижелер к�ңіл қуантарлықтай. Бір түптен алынған �нім 
6,5-7 келіден айналуда. Бұл облыс аграршылары гектардан 700 
центнерден астам �нім жинайды деген с�з. Былтыр тоқтап тұрған 
К�ксу қант зауыты инвесторлардың арқасында қайта іске қосылып, 
қазір жаңғырту, қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде.

ҚОШ КЕЛДІҢ, 
СТУДЕНТ!

СОТ ҚҰРЫЛЫМЫН 
ЖЕТІЛДІРУГЕ 

ЗОР СЕРПІН БЕРДІ

ЖОМАРТ ӨЛКЕНІҢ 
ЖӘННАТ ЕРТЕҢІ

• Бет қатталып жатқанда

 ҚАЗАҚСТАН мен Ұлыбритания әскери-техникалық ынтымақтастық 
туралы меморандумға қол қойды. Аталмыш құжат қазақстандық қорғаныс-
�неркәсібі кешенін дамыту және қару-жарақ пен әскери техниканы 
жаңғырту мақсатында екіжақты байланысты кеңейтуге ықпал етеді.

 ПРЕЗИДЕНТ Жарлығымен Семей сынақ полигонының 
жабылғанына 25 жыл толуына орай Тараз мемлекеттік педагогикалық 
институтында «Ядролық қарусыз әлем құру» форумы �тті.

 �ДІЛЕТ министрлігі шет елдердегі соттарда 9,4 млрд доллар 
к�лемінде Қазақстан мүддесін қорғады.

 «ҚАЗАҚСТАН-Қытай индустриалды-инвестициялық 
ынтымақтастық бағдарламасы» аясында салынатын бірлескен 50 
кәсіпорында 15 мың жұмыс орны ашылады. 

 ЕЛІМІЗДЕ 2 мыңнан астам кәсіпорын банкроттықтың аз-ақ алдында 
тұр. Бұл туралы ОКҚ-да �ткен баспас�з мәслихатында айтылды. > [ 5 ]

• Ұлт жоспары: «100 нақты қадам»

ҚАЗАҚСТАН-ПОЛЬША:
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ИГІЛІГІ

Жұбан Молдағалиев ағамыз айтқандай «мың �ліп, мың тірілген» 
елдердің бірі – Польша. «Ноқтаға басы сыймаған» асау халықтың бас 
к�терер азаматтары сонау 19-ғасырдың орта тұсынан бастап Дала 
�лкесіне жер аударыла бастаған. Поляк революционерлері темір тордағы 
жолбарыстай бұлқынған қазақ арыстарына ж�н сілтеп, ұлт-азаттық 
идеясының ел ішінде таралуына себепкер болған. Адольф Янушкевич, 
Густав Зелински, Бронислав Залесски бүгінде отандық тарихымыздың 
т�рінен орын тепкен. Ал, қазақтың мың әнін жинап, бүгінге ұластырған 
Александр Затаевичтің жанқиярлық еңбегі екі ел �ркениеті  үшін де ортақ 
мұра болып табылады.

Бүгінде Қазақстан мен Польша арасындағы қарым-қатынастар 
тиімді ынтымақтастықтың барлық дерлік салаларын қамтып отыр.

Болашақ қалам қайраткерле  рін 
тәрбиелейтін әл-Фараби атында-
ғы Қазақ ұлттық университеті жур-
налистика факультетінің оқытушы-
профессорлары мен студенттер 
қа  уымы салалық басылымдардың 
бі регейі – «Экономика» газетінің 
белсенді оқырмандары болып та-
былады. �йткені, еліміздің эко но-
микалық және әлеуметтік �мірінің 
тынысын тап басып, жан-жақты 
шежірелеп келе жатқан басы лым ның 
бүгінгі мазмұны к�ңіл тоғай тады, 
сүйсіндіреді. Газет жур на лис терінің 
тәжірибесі мол, қа ламы қарымды, 
ойы ұш қыр екенін олар дың жазған 
мақалала ры нан рия  сыз танимыз.

«Халықтың к�зі мен құлағы» 
– газеттің қоғамдағы орнын теле-
дидар да, радио да, интернет те 
толтыра алмайды. Жылт еткен 
жағымды жаңалықты апта сайын 
оқырмандарына құлағдар ететін ел 
�мірнің айнасы – «Экономика» газе-

ті бүгінде шығармашылық тұрғы-
дан толысқан шағында. Басылым 
беттерінде еліміз экономикасы-
ның �ткені мен бүгіні, майталман 
еңбек ерлері жайлы сыр шерте тін 
тілі шұрайлы, ойы орамды, сарап-
тап, талдап жазылған мақала лар 
жиі жарияланады. Мұндай ма -
қа  лалардың жастарымызға па-
триотизм, елжандылық рухында 
тәрбие берудегі маңызы зор. Осы 
қиындығы мен қызығы қатар �рі-
летін сара жолдан бір таймай, елді 
толғантқан мәселелерді шешетін 
«т�ртінші биліктің» қара қылды қақ 
жарған әділ �кілдері бола жү ріп, 
оқырмандарыңызды қуанта бері-
ңіздер. Сіздерге тың табыс, шығар-
ма  шылық шабыт тілеймін. 

  
Бақыт �СЕМБАЕВА,

баспа ісі және дизайн кафедрaсы 
меңгерушісінің орынбасары,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

«ЭКОНОМИКАҒА» 
ЖАЗЫЛСАҢЫЗ – ҰТАСЫЗ!
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• Апта тынысы

ЖОМАРТ ӨЛКЕНІҢ ЖӘННАТ ЕРТЕҢІ
• Елбасы және ел мұраты

Нұрсұлтан Назарбаев �ңір ноу-хауы – элек-
тронды жер картасымен танысты. Оның к�мегі 
арқылы әрбір қазақстандық �ңірдегі егістік 
алқаптарының жағдайымен таныса алады. Бұл 
шаруа қожалықтарының �з қарамағындағы егістік 
жерлер мен жайылым, шабындықтарды пайдала-
ну тиімділігін бақылауына мүмкіндік береді.

Қазақстан Президенті агро�неркәсіптік ке-
шен басшыларымен кездесті.  ңірдің жетекші 
фермерлері мен аграршылары Мемлекет басшы-
сына �з жетістіктері жайлы айтып берді.

–  Алматы облысы қант қызылшасы, жүгері 
мен алмасы арқылы  кеңінен танымал болып кел-
ген, –  деп атап �тті  Нұрсұлтан Назарбаев кезде-
су барысында. –  Сондықтан осы дақылдарды егу 
алаңын арттырып қана қоймай, сапасына да баса 
ден қою қажет. Республикада отандық қанттың 
үлесі небәрі 10 пайызды құрайды, бұл к�рсеткішті 
ұлғайтып, К�ксу, Ескелді қант зауыттарын 
жаңғыртуды жалғастырып, Ақсу ауданында  қайта 
ж�ндеу жұмыстарын бастау керек.

Мемлекет басшысы қазір ауыл шаруашылығын 
мемлекеттік субсидиялауға деген к�зқарастың 
�згергенін атап �тті.

– Менің шаруаларға айтып жүрген ой-пікі-
рімнің барлығының негізгі түйіні – еңбек �нім-
ділігін субсидиялау қажеттігі. Яғни қаражат дай-
ын �нім �ндірісі үшін б�лінетін болады, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Елбасы �ңдеу кәсіпорны аграрлық техника-
лары мен ауыл шаруашылығы �німдері к�рмесін 
аралап, �ңір еңбеккерлерінің жұмыстарына табыс 
тіледі.

Мемлекет басшысы жұмыс сапарының ба-
рысында Текелі тау-кен �ңдеу кешенінде болып, 
кәсіпорынның жұмысымен танысты. Елбасына 
�ндіріске енгізілген инновациялық технология-
лар, қайта балқытылған шойын алу арқылы темір 
рудасын �ндіру және �ңдеу жобасының іске асы-
рылу барысы туралы баяндалды.

Мемлекет басшысы сапарының аясын да �ңір-
дің әлеуметтік, мәдени �мірінің тыныс-тір шілігі 
де назардан тыс қалмады. Елбасы Талды қор-
ған қаласындағы к�псалалы ауруханада болып,  
облыстың денсаулық сақтау жүйесін дамыту-
дың басты бағыттары және тиісті мемлекеттік 

бағдарламалардың іске асырылу барысымен 
танысты. Президентпен кездесуде медицина 
қызмет керлері жүргізіліп жатқан әлеуметтік сая-
сатқа қолдау білдіріп, денсаулық сақтау саласы-
на қамқорлығы үшін алғыстарын айтты. Облыс 
орталығындағы 300 адамға шақталған, жаңа құ-
рыл ғы лармен жабдықталған к�псалалы аурухана 
стационарлық, стационарды алмастыратын және 
жоғары мамандандырылған медициналық к�мек 
к�рсетеді. 

Еліміздің ертеңі – жас ұрпақтың білімді, жан-

жақты жетілген азамат болып қалыптасуы жолын-
да жасалып отырған қамқорлықтың бір к�рінісі 
ретінде Талдықорған қаласында жаңадан салы-
нып, пайдалануға берілген Оқушылар сарайын 
айтуға болады. Жалпы ауданы 13 мың шаршы 
метрден асатын ғимараттың инфрақұрылымы ше-
берхана, зертхана, к�рме және мәжіліс залдарын, 
сондай-ақ музей, медиатека, дыбыс жазу студия-
сы мен обсерваторияны қамтиды.

Жас �ркеннің қиялына қанат бітіріп, асқақ 
арман мен асқаралы биіктерге ұмтылдыратын 
осынау орталыққа Мемлекет басшысы арнайы 
ат басын бұрып, биология, физика кабинеттерін, 
техникалық шығармашылық к�рмесін, хореогра-
фия және үлкен концерт залдарын аралап к�рді, 
к�ркем�нер галереясындағы суреттер экспозици-

ясымен танысты. Сондай-ақ балалардың ән-би 
�нерін тамашалаған Елбасы жеткіншектермен 
және олардың ата-аналарымен әңгімелесіп, 
шығармашылық табыс пен бақ-береке тіледі.

Соңында Мемлекет басшысы Оқушылар са-
райына жайлы автобус тарту етті.

Бұдан кейін Елбасы Жастарға қызмет к�рсету 
орталығында болып, �ңірдегі жастар саясатының 
негізгі бағыттарымен және басты мемлекеттік 
бағдарламалардың іске асырылу барысымен та-
нысты. Орталық жастар �мірінің кең ауқымды 

мәселелерін қамтиды, соның ішінде тұрмысы на-
шар және к�пбалалы отбасыларға к�мек к�рсе-
теді.

Сонымен қатар Мемлекет басшысы 
к�пбейінді залды аралап к�рді, онда Талдықорған 
мен Нұркент қалалары дамуының бас жоспарла-
рымен, сондай-ақ Жаркент – Қорғас агломераци-
ясы дамуының кешенді жобасымен танысты.

Мемлекет басшысы қала тұрғындарының 
мәдени-к�пшілік демалысы үшін барынша 
қолайлы жағдай жасаудың маңыздылығына назар 
аударды. Осы ретте Нұрсұлтан Назарбаев қалалық 
«Жастар» саябағындағы жаңарту және абат-
тандыру жұмыстарының барысымен танысып, 
жұртшылық �кілдерімен кездесті.

– Облыстың шекара бойында орналасуы эко-

номиканың к�лік-логистика және электр энер-
гетикасы салаларын дамыту қажеттігін талап 
етеді. Бүгінде мемлекеттік бағдарламалардың 
іске асырылып, менің тапсырмаларымды облыс 
әкімінің тиянақты орындауының арқасында бұл 
салалар қарқынды дамуда.  ңірдің әлеуметтік 
бағдарламаларды жүзеге асырудағы табыста-
рын да айтпай кетуге болмайды. Сонымен бірге 
халқымыздың тәуелсіздік жылдарындағы басты 
жетістігінің тағы бірі – бейбітшілік пен ұлтаралық 
келісімнің сақталуы деп санаймын, – деп атап 
�ткен Нұрсұлтан Назарбаев облыс жұртшылығына 
зор денсаулық және еңбектеріне табыс тіледі. 

 з кезегінде қала тұрғындары облысқа қам-
қорлығы және халықтың әл-ауқатын арттыруға 
бағытталған тиімді мемлекеттік саясаты үшін 
Елбасыға ризашылықтарын білдірді.

Мемлекет басшысы Алматы облысына жұмыс 
сапарының қорытындысы бойынша бұқаралық 
ақпарат құралдарының �кілдері үшін брифинг 
�ткізді.

Елбасы �зінің 2014 жылы берген тапсыр-
малары ның уақтылы орындалып жатқанын атап 
�тті.

– Алматы облысы – еліміздің к�рікті �ңірінің 
бірі және ауыл шаруашылығы дақылдарының 
к�птеген түрін �ндіретін аса маңызды аймақ, – 
деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Елбасы қаланың абаттандырылуы жақсара 
түскеніне тоқталды.

– Жаңа әлеуметтік инфрақұрылым нысан-
да  рының пайдалануға берілуі еліміздің тәуел-
сіздігінің 25 жылдығы қарсаңында қала 
тұр ғындары үшін тамаша сыйлық болды. 
Индустрия ландыру бағ дарламасы мен «Нұрлы 
жол» бағдарламасының одан әрі іске асырылуы 
экономикамыздың дамуына, соған орай халықтың 
тұрмыс деңгейінің артуына септігін тигізеді, – деді 
Мемлекет басшысы.

Иә, шыбық қадасаң – жайқалған жасыл же-
лекке, дән сепсең – қаулай �сіп, мол ырзыққа ай-
налар жері жомарт, табиғаты жанға жайлы Жетісу 
�ңірі еңбеккерлерінің еліміздің әлеуметтік-
экономикалық дамуына қосар �зіндік үлесі мем-
ле кеттік бағдарламалардың ойдағыдай жүзеге 
асы рылуының нәтижесінде еселене түспек. 

Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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Еліміздің ең үздік жоғары оқу орны – әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті биыл да студент-
тер қатарын толықтырып, білім нәрімен сусындауға 
келген талапкерлерді құшақ жая қарсы алды. �ткен 
аптада �ткен жас талапкерлерді  студенттер қатарына 
қабылдауға арналған дәстүрлі мерекелік кеш ерекше 
к�ңіл-күйде �тті.

 .Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайының 
алаңында �ткен бұл кеш – кеше ғана мектеппен қош ай-
тысып, үлкен �мірге қадам басқан 1-курс студентері үшін 
қара шаңырақ ҚазҰУ-дағы алғашқы мереке. Салтанатты 
рәсімнің басты кейіпкерлеріне айналған олар жүздері бал-
бұл жанып, мерекенің к�ркін ашты. Үздік университетте 
білім алатын талапты да талантты жастардың қатарына 
биылғы жылы 3988 студент қосылып отыр. Олардың 
ішінде 3071 мемлекеттік грант иегері, 518 алтын белгі 
иегері мен 213 халықаралық және республикалық олимпи-
ада жеңімпаздары бар.

Мерекелік кештің шымылдығын ашқан «К�к тудың 
желбірегені» атты композиция ұлттық рух, жігер сыйлап, 
бойға мақтаныш сезімін ұялатты. Рәміздеріміздің айбы-
нын асқақтатқан ерекше қойылым студенттердің есінде 
мәңгі қалары с�зсіз. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы, әсем 
қала Алматының 1000 жылдығымен тұспа-тұс келген бұл 
мерекеде университетіміздің соңғы жылдардағы жеткен 
жетістіктері мен бағындырған белестері  насихатталды. 
QS халықаралық рейтингі бойынша ҚазҰУ �ткен жылы 
әлемнің 300 үздік университеті қатарында болса,  биыл 
236-орынға к�теріліп, 250-топ үздіктер арасына енді. 
Университет басшысы Ғалым Мұтанұлының бастамасы-
мен жүзеге асып келе жатқан  адамгершілік пен ізгілікке 
шақыратын, рухани құндылыққа баулитын «Айналаңды 
нұрландыр», «100 кітап», «Саламатты дене мәдениеті»  жо-
балары 1-курс студенттеріне таныстырылып, тағылымы 
мол қойылымдар ұсынылды. Қалашықтың сән-салтанатын 
арттыра түскен түлектердің «Мәңгілік ел» қақпасының бой 
к�теруі және Рио Олимпиадасының чемпионы Д.Баландин 
атындағы жүзу бассейнінің ашылуы да университетіміздің 

биік белесі екендігі атап �тілді. Студенттер қатарына 
қабылдау кеші  университет �нерпаздарының кере-
мет әндерімен, «Бақыт» би ансамблінің әсем билерімен 
толықты.

Сондай-ақ әлемде теңдесі жоқ «Керемет» студент-
терге қызмет к�рсету орталығы, Жас ғалымдар үйі,  
диагностикалық медициналық орталық, �л-Фараби 
кітапханасы орналасқан қалашығымызды және «Al-
Farabi university – smart city», «Green Campus» жобаларын 
дәріптейтін композициялар университет табалдырығын 
аттаған студенттердің еңсесін к�теріп, болашаққа деген 
жарқын к�зқарастарын оятты. ҚазҰУ студенттерінің 
жаратылыстану бағытындағы жетістіктерін, ғылым 
саласындағы белестерін таныту мақсатында к�рсетілген 
«Ғылым» қойылымы баршаның назарын аударды. ҚазҰУ 
тек ғылым мен білім ғана емес, спортта да теңдессіз 
к�шбасшы болып табылады. Рио Олимпиадасының 
чемпионы Дмитрий Баландин сахна т�ріне к�к туды 
желбіретіп шығып, барша жиылған қауымды бір серпілтіп 

тастады. Ректор Ғалым Мұтанов �з құттықтауында: 
«Құрметті студенттер! Баршаңызды жаңа оқу жылымен 
шын жүректен құттықтаймын. Біздің университетімізге 
биыл 3500-ден аса студент білім алғалы келіп отыр. Ендігі 
кезекте барлығыңызды университеттің биік мәртебесіне 
лайықты болуға және еліміздің нағыз патриоты болуға 
шақырамын.  з білім ордаларыңызды құрметтеп, 
болашақта білікті маман ғана емес, саналы адам болып 
қалыптасуларыңызды тілеймін», – деп ыстық лебізін 
білдірді. 

Кеш соңында 1-курс студенттеріне ресми түрде «Сту-
денттік билет» табысталды. Студенттер университеттің 
бетке ұстар шәкірті болуға, оның абыройын асқақтатуға, 
бәсекеге қабілетті маман болуға ант етіп, «Гаудеамус» әнін 
хормен шырқады. Мерекелік шара дәстүрлі студенттер 
вальсімен жалғасып, ҚазҰУ �нерпаздарының «Жасай бер, 
ҚазҰУ-ым» әні қалашық аспанында әуеледі. К�ңілді мере-
ке би кешіне ұласты.

Ұлжан ИБРАИМ

• Мамандығым – мақтанышым

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ 
БОЛАШАҒЫ – ЖАСТАР!

АЗЫҚ-ТҮЛІК НЕГЕ ҚЫМБАТ?

• Үкімет: іргелі істер үрдісінде

Осы ретте министрлік әлеуметтік мәні 
бар тауарлар бағасының �суіне жол бер-
меу үшін нормативтік құқықтық базаны 
жаңартуды ұсынып отыр. «Б�лшек сауда 
бағаларының реттеу тетігін жетілдіру және 
құқықтық базаны жаңарту жұмыстарын 
жалғастыру қажет. Осыған байланысты 
ағымдағы жылдың жазында министрлікте 
барлық тауар �ндірушілер, к�терме және 
әлеуметтік мәні бар тауарлардың дистрибью-
торлары бойынша мониторинг жүргізетін 
сараптамалық база құрылды. Осы тұрғыда 
біз заңнамалық және ұзақ мерзімді шаралар 
ретінде құралдарды ең т�менгі және шекті 
бағаларды заңнамалық деңгейде пысықтауды 
ұсынамыз», – деді Қ.Бишімбаев.

Министр сондай-ақ отандық �ндіру-
шілердің нарықтағы және базардағы 
орындарға тікелей мүмкіндік алу мәселесін 
кеңейту ұсынылғанын атап �тіп, барлық 
б�лшек нарықтарда әлеуметтік мәні бар 
азық-түлікке ұсынбалы баға орнатуды 
ұсынды. Сондай-ақ, орта мерзімді пер-
спективада импорт тауарларын арттыру 
шараларын қабылдау, жергілікті атқарушы 
органдарға әлеуметтік маңызды азық-
түлік тауарларының сауда интервенция-
ларын жүргізу, тұрақтандыру қорларында 
жеткілікті ресурстарды тиімді пайдалану 
және оларды уақытылы жүзеге асыру үшін 
тұрақтандыру қорларының жұмысын жүзеге 
асыру қажеттігі баса айтылды.

Премьер-министр тұрақтандыру 
қорларына азық-түлік алуға б�лінген 
қаржыны тиісті деңгейде игеру керектігін 
мәлімдей келе, облыс әкімдерінен 
тұрақтандыру қорларын азық-түлікпен 
толтыруға б�лінген қаржы депозиттерде неге 
бостан бос игерілмей жатқанын түсіндіруді 
талап етті.

Б.Сағынтаев еліміздің �ңірлерінде 
қарақұмықтың бағасы едәуір �скенін айта 

келе, жақын арада бұл мәселені шешуді тап-
сырды.  з кезектерінде селекторлық бай-
ланысқа шыққан �ңірлер әкімдері бұл бағыт-
тағы жұмыстарды таяу арада ретке келтіруге 
уәде етті.

Үкімет басшысы бағаның негізсіз �суіне 
жол бермеу жұмыстарында әкімдіктердің  
қадамдарын сынға алды. «�рине, бірінші 
кезекте біз бағаның негізсіз �спеуін бақылап 
отыруымыз керек. Маусымдық және басқа 
да себептермен тауар құнының жоғарылауы 
орын алады. Бірақ та бағаға қатысты тиісті 
шешімдер жасалғанымен,  к�п жағдайларда 
жұмыстардың атқарылмауы салдарынан 
�сіп жатады. Бізде �ндірісті және �німнің 
сау дасын іске асыруды ынталандыруға бай-
ланысты бағаны ырықтандыруға тетіктер 
жеткілікті. Алайда бұл тетіктер жұмыс 
істемей тұр. Отырыста байқағанымыздай, 
жергілікті жерлерде әкімдіктер тарапынан 
қадағалау болмай тұр», – деді Премьер-ми-
нистр.

Осы ретте Б. Сағынтаев бағаны ырықтан-
дыруда жүйелі шаралар қабылдау керектігін 
қадап айтты. «Біздің кейбір әріпстестеріміз 
лауазымдарын алғаннан кейін базарларға 
барып, бағаларды инспекциялап жатады. 
Дегенмен де олар барған кезде, базарларда 
тауарлар мен �німдер бағасын саудагерлер 
лезде т�мендетіп тастайтынын �те жақсы 
біледі. Олар кеткеннен кейін саудагерлер 
ескі бағаны қайта қояды. Бұл �з кезегінде 
беделқұмарлықтан басқа ештеңені бермейді. 
Сондықтан нақты да жүйелі шараларды 
жүзеге асырыңыздар», – деді ол.

Бұл тұрғыда Үкімет басшысы Қазақстанда 
�ндірілетін �німдер бойынша бағаны ұстап 
тұруға толық негіз бар екенін жеткізді. Со-
нымен қатар Б.Сағынтаев Ұлттық экономи-
ка министрлігіне баға саясатында реттегіш 
тетіктерді тиісті деңгейде пайдалануды 
ескертті. 

Ботаг�з �БДІРЕЙҚЫЗЫ
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• Электронды үкімет

МОБИЛЬДІ ҚЫЗМЕТТІҢ 
МҮМКІНДІГІ КЕҢ

Ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен 
Абаев Үкімет отырысында мемлекеттік қызметтердің 
к�рсетілуіне қатысты мәселелер бойынша есеп берді. 

Қазақстанда мемлекеттік қызметті алудың 3 
негізгі арнасы бар: «Электронды үкімет» порталы, 
«Азаматтар үшін үкімет» мемлекеттік корпорациясы, 
Мемлекеттік қызметтерді к�рсету мәселелері бойын-
ша бірыңғай байланыс орталығы. 

«Бүгінде мемлекеттік қызмет тізілімінде 739 
қызмет бар, оның 530-ын «электронды үкімет» және 
мемлекеттік корпорация арқылы алуға болады.  Жыл 
соңына дейін к�рсетілетін қызметтер саны 80% ар-
тып, 583 мемлекеттік қызметті құрайтын болады», – 
деді статистикалық мәліметтерді келтірген Д. Абаев.

Министр барлық мемлекеттік қызметтерді алу 
үшін азамат 1414 бірыңғай н�міріне қоңырау соғып, 
кеңес ала алатынын еске салды.    

Сондай-ақ ол «электронды үкіметтің» қалып-
тасқан инфрақұрылымының арқасында жыл сай-
ын мемлекеттік органдар мемлекеттік қызметтерді 
электронды формаға ауыстыру, азаматтардың түрлі 
инстанциялар талап ететін құжаттар мерзімдері 
мен санын азайту бойынша шаралар қабылданып 
жатқанын хабарлады.   Мәселен, бүгінде портал пай-
даланушылары 5,5 млн. адамнан астам, немесе ол 
Қазақстанның белсенді халқының 61% құрайды.  

Азаматтар үйден шықпай-ақ электронды формат-
та: неке қию, бала туу, баланың тууына байланысты 
жәрдемақы, балабақшаға кезекке тұру, «Болашақ» 
стипендиясы бойынша шетелдік университеттер-
ге түсу, мемлекеттік қызметке тұру үшін тестілеуден 
�туге �тінім беру, коммуналдық қызметтерге, ұялы 
байланыс қызметіне т�лем жасау, зейнетақы ауда-
рымдарын тексеру, кредиттік тарих мониторингі 
сияқты қызметтерді ала алады. 

Д.Абаев сонымен қатар к�рсетілетін қызметтерді 
мобильдік қызметке аудару жұмыстары жүргізіліп 
жатқандығы туралы айтты. «Қазір 83 түрлі 
қызмет пен сервис жүзеге асырылды. Мобильдік 
технологиялардың енгізілуімен құжаттарды ауы-
стыру, айыппұлды т�леу, техникалық тексеруден 
�ту т.с.с. туралы хабарламаларды тек жеке каби-
нетке немесе электронды адреске ғана емес, SMS-
хабарламалар арқылы жіберу мүмкіндігі туды», – деп 
қосты министр.

Мемлекеттік к�рсетілетін қызметтерді оңтайлан-
дыру және автоматтандыру жұмыстарын жүргізу 
қыз меттерді к�рсету мерзімін, мемлекеттік қызметті 
алу үшін ұсынылатын құжаттар тізімін қысқартуға, 
сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы үлкен 
кедергі орнатуға жол ашпақ. 

Министр атап �ткендей, қазірде «Сандық Қа-
зақстан» мемлекеттік бағдарламасын әзірлеу бойын-
ша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл бағдарламаның 
мақсаты – сандық экожүйені жеделдете дамыту 
арқылы халықтың �мір сүру сапасын арттырып, 
Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігін 
к�теру болып табылады. Аталған бағдарлама ая-
сында электронды үкіметті әрі қарай дамыту, 
мемлекеттік қызметтердің к�рсетілу сапасын, оның 
ішінде «мемлекеттік органдар архитектурасын» құру, 
ашық үкіметті дамыту, мәліметтерді басқару жүйесін 
енгізу, Қазақстанның ауылдық елді мекендерін кең 
жолақты ғаламтормен қамтамасыз ету арқылы арт-
тыру жоспарланып отыр. Бұл ретте 2020 жылға қарай 
ғаламторды қалалықтардың 85%, ауылдықтардың 
75% пайдаланатын болады.

Ботаг�з �БДІРЕЙҚЫЗЫ

ТАҒАЙЫНДАУЛАР
Айдос ҚЫДЫРМА 
ҚР Үкіметі баспас�з қызметінің 

жетекшісі – баспас�з хатшысы болып 
тағайындалды

Нұрділдә ОРАЗ
ҚР Бас прокуратурасы аппа-

рат басшысының орынбасары болып 
тағайындалды

Марсбек МОЛДАБАЕВ
Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары 

болып тағайындалды

Бұқарбай ПАРМАНОВ
Оңтүстік Қазақстан облысы Т�ле би 

ауданының әкімі болып тағайындалды

�уелхан ТҰРҒЫМБЕКОВ
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас 

ауданының әкімі болып тағайындалды
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• Шолушы бағаны • 

Қаламгер ағайындардың  еліміздегі татулық 
пен достықты дәріптейтін «тілі басқа – тілегі 
бір, түрі басқа – жүрегі бір» деген қанатты с�зі 
осыдан отыз жылдай бұрын дүниеге келгенімен, 
әлі маңызын жойған жоқ. �ткені, тіл – аса 
маңызды әлеуметтік қарым-қатынас құралы 
ғана емес, сонымен қатар ел мен елді, ұлттар 
мен ұлыстарды  жақындастыратын, табысты-
ратын тегеурінді тетік. Міне, осы қоғамдық 
қажеттіліктер ескеріліп,  Елбасымыздың 1998 
жылғы 20 қаңтардағы Жарлығымен 22 қыркүйек 
– Қазақстан халықтарының тілдері күні болып 
жарияланды және барша қазақстандықтардың 
ортақ мерекесіне айналды. 

Егемендіктің басты белгілерінің бірі ретінде 
к�ріне келіп, тіл ұлттық мемлекеттілікті 
айқындайтын ұстындар қатарынан орын 
тебеді. Бұл әсіресе 100-ден астам халық �кілдері 
мекендейтін Қазақстан сияқты к�пұлтты ел 
үшін �те маңызды. Ата Заңымыз – Қазақстан 
Республикасының Конституциясында, «Тіл саяса-
ты туралы» 1996 жылғы Тұжырымдамада және 
аталған құжаттар негізінде �мірге келген 1997 
жылғы «Тіл туралы» Заңда еліміздегі ұлтаралық 
ынтымақ пен ауызбіршілікті қамтамасыз етуде-
гі тілдің маңызы ашып к�рсетілген. Республика-
да қолданылатын тіл дер үшін жағдай жасауға 
бағытталған тіл саясаты Қазақстанды ме-
кен ететін түрлі ұлтар мен ұлыстар �кілдерінің 
�з ана тілдерін оқып-үйренулеріне жан-жақты 
жәрдем к�р сетуді к�здейді. Елімізде 23 ұлттың 
тілдері оқытылатын 178 жексенбі күнгі мек-
тептер жұмыс істейді. Сонымен қатар  орыс, 
сондай-ақ �збек, ұйғыр, корей және неміс ұлттық 
театрлары жұмыс істейді. Олар мемлекеттік 
бюджеттен қаржыландырылады. Астана-
да Елбасы ұсынысымен салынған  Бейбітшілік 
пен келісім сарайында жыл сайын Қазақстан 
халқы Ассамблеясының сессиялары, дүниежүзілік 
дәс түрлі діндер съездері, басқа маңызды іс-
шаралар �ткізілуде. Мұны  қоғамдағы �зара 
тү сіністікті, бірлік пен ынтымақтастықты 
ны ғай татын іргетас  ретінде қарастыруға бо-
лады. Еліміздің ақпараттық кеңістігінде ұлт 
тіл деріндегі бұқаралық ақпарат құралдары 
кеңінен қамтылған. Қазіргі таңда   35-тен аса 
этникалық газеттер мен журналдар рес пуб-
ликаның медиалық �рісін кеңейте түсуде. Ба-
сылымдар 11 тілде, радиобағдарламалар 8 
тілде, ал телебағдарламалар 7 тілде шығары-
лады.  Солтүстік Қазақстан облысында «По-
лония» атты поляк теледидарының, Оңтүстік 
Қазақстан облысында �збек теледидарының 
хабарлары жүргізіледі. «Қазақстан» ұлттық 
телеарнасының және Қазақ радиосының эфирінде 
корей, ұйғыр, неміс тілдерінде бағдарламалар 
шығады. 

Бүгінде мемлекеттік тіл барша қазақстан-
дықтарды топтастыратын маңызды фактор-
лар қатарында. Тіл қолданысы саласында жүр гі-
зіл ген социологиялық зерттеулер  елімізде қазақ 
тілінде еркін с�йлейтін адамдар санының бір-
тіндеп к�бейіп келе жатқанын к�рсетуде. Мем-
лекеттік тілді жан-жақты дамыту Ел басы -
мыздың бағдарламалық құжаттарында басым 
бағыттардың бірі ретінде атап к�рсетіліп, 
жамиғатты біріктірудің басты тетіктерінің 
бірі ретінде қарастырылуда. Сондықтан қоғамда 
қазақ тілінің мемлекеттік дәрежесін нығай-
ту және оның әлеуметтік-коммуникативтік 
мін дет терін кеңейту еліміз саясатының басты 
страте гиялық бағыты саналып отыр. Мұның 
нәтижесін соңғы кезеңде жүргізілген әлеуметтік 
зерделемелерге сәйкес  балаларына қазақша білім 
беруді қалайтын қазақстандықтар санының 
соңғы он жылда т�рт  пайызға артқанынан  к�ріп 
отырмыз. Бұл «Қазақстанның болашағы – қазақ 
тілінде» деген Елбасы тұжырымы к�регендігінің 
тағы бір айғағы болып табылмақ.  

Тiлдердi дамыту мен қолданудың 2011 – 
2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдар-
ламасына сәйкес мемлекеттік тілді қолда нуды 
кеңейту ж�нінде пәрменді шаралар қабылданды.  
Бұл орайда Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді 
дамытудың республикалық үйлес тіру-әдісте-
мелік орталығы атқарып отырған игі істер 
жеткілікті. Орталық тіл үйренушілер үшін  
әртүрлі деңгейдегі оқу-әдістемелік құралдар, 
қажетті терминоло гиялық с�здіктер шығарып 
келеді. Халықаралық тәжірибелерге сүйене оты-
рып, заман талабына сай оқу үрдісін дистан ция-
лық және интерактивті тәсілдермен жүр гізуге 
бет бұруда. Осы орайда алуан меншік түрлеріндегі 
ұжымдарда ұйым дастыру-басқару құжаттары, 
оның ішінде жеке және негізгі құрам бойынша 
бұйрықтар, ішкі құжаттар мемлекеттік тілде 
жүргізіліп келе жатқанын атап �туге болады. 
Кадрлық қызмет мамандары талапкерлердің білім 
дең гейін тексеру үшін арнайы тестік тапсырма-
ларды, әдістемелік нұсқаулықтарды қолдануда.  
Ұйымдарда тиісті к�рнекі құралдарымен жаб-
дық талған қазақ тілі кабинеттері жұмыс 
істеуде. Жыл сайын Қазақстан халықтарының 
тіл мерекесі қарсаңында кәсіпорындарда іс қағаз-
дарын мемелекеттік тілде жүргізу ж�нінде бай-
қаулар �ткізіліп, олардың қорытындылары Тәуел-
сіздік мерекесі қарсаңында, желтоқсан айында 
шығарылады. 

Тіл – жастар тәрбиесінің пәрменді құрал да-
рының бірі. Қазақстан болашағы – елін сүйетін, 
тілін құрметтейтін, діліне берік отаншыл жас-
тардың қолында болуы тиіс.

Жетпісбай 
БЕКБОЛАТҰЛЫ

e-mail: jebe55@mail.ru

ЫРЫС ПЕН 
ЫНТЫМАҚ ТІЛІ

• Үкімет: келелі міндеттер көшінде

ДАҒДАРЫСПЕН ШЫҢДАЛҒАН ҮКІМЕТ

Сонымен, жаңа бекітілген Үкімет жұмысын 
бастап, Мемлекет басшысы жүктеген тап-
сырмаларды орындауға кірісіп кетті. Құрамы 
айтарлықтай �згере қоймаған Министрлер 
кабинетінің алдында бүгінгі сын-қатерлерді 
лайықты еңсеріп, еліміздің экономикалық 
�сімін қамтамасыз ету міндеті тұр. 

ЖОСПАР АЙҚЫН, 
ЖҮЙЕЛІ ЖҰМЫС ҚАЖЕТ

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назар-
баев атап крсеткендей, дағдарыспен күрес 
жұмысы нан эко  номиканың сімін ынталан-
дыру бағдарла ма сына кшу жніндегі шара-
лар қосымша жұмыс орын дарын ашуды,  атап 
айтқанда, ауыл шаруа шылы ғында, тұрғын-үй 
құрылысында және басқа да салаларда халықтың 
табысын арттыруды кздейді. Осыған байла-
нысты жаңа Министрлер кабинетінің алдына 
нақты міндеттер қойылды. Үкімет құра мында 
жасалған згерістер халықтың әл-ауқатын 
арттыруға, экономикалық крсеткіштерді жақ-

сар туға және Қазақстанды үдемелі дамытуға 
бағытта лып отыр. 

Кеңейтілген отырыстан кейін кп ұзамай 
Үкімет мүшелері жиналып, алда атқарылар 
жұмыстарды талқылаған болатын. Премьер-ми-
нистр қызметінде Үкіметтің алғашқы отырысын 
ткізген Бақытжан Сағынтаев Елбасы тапсыр-
маларына сәйкес негізгі мақсат-міндеттерді 
пысықтады. Атап айтқанда, Министрлер каби-
неті қызметінің жақын арадағы негізгі бағыт-
тарын – кәсіпкерлікті ынталандыру және 
жұ мыспен қамту, агронеркәсіп кешенін да-
мыту, Индустриялық-инновациялық даму 
бағ дарламасын әрі қарай іске асыру, клік 
инфрақұрылымын дамыту, макроэкономикалық 
тұрақтылықты қамта масыз ету және «Нұрлы 
Жер» бірыңғай тұрғын үй құрылысы бағдарла-
масын әзірлеу шаралары құрайды. Бұл тұрғыда 
жұмыс сабақтастығын сақтай отырып, жүктелген 
міндеттерді орындауға күш-жігер салу – жаңа 
жасақталған Үкіметтің басты мақсаты. Елбасы 
тапсырмалары толық және уақытында орын-
далуы тиістігіне тоқталған Премьер-министр, 
осы орайда Парламент депутаттарымен, соның 
ішінде «Нұр Отан» фракциясымен арадағы бай-
ланысты күшейту керектігіне назар аударды. 
Қазіргі кезде Парламент қарауына енгізілген 
жаңа үш жылдық бюджеттің жобасы барлық 
бағдарламаларды тиімді түрде жүзеге асыруды 
кздейді. Сонымен қатар, «100 нақты қадам» Ұлт 
жоспарын іске асыруды жалғастырып, халықтың 
мір сүру деңгейін ктеруге жұмыс істеуіміз ке-
рек, деді Үкімет басшысы. 

Бұл ретте жұмыспен қамту және бизнесті 
дамыту шаралары жалғаса беретін болады. Осы 
бағытта Ұлттық экономика, Денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрліктеріне, мүдделі 
мемлекеттік органдармен бірге жұмыспен қам-
туды ынталандыру тетіктерін дамыту бойынша 
ұсынысты Үкіметке енгізу тапсырылды. Оның 
ішінде, шағын несиелендіру бағдарламасына, 
ауыл тұрғындарын несиелендіруге маңыз беру 
қажет. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрлігіне әкімдермен бірге азаматтардың 
еңбек мобильділігін қамтамасыз ету бойын-
ша қосымша шараларды қабылдау жүк телді. 
Сондай-ақ зін-зі жұмыспен қамтып жүрген 
азаматтарды шағын бизнестің қатарына ауысты-
ру жұмысын атқарып шыққан жн. Білім және 
ғылым министрлігі түлектерді тегін кәсіптік 
білім беру бағдарламасын мерзіміне сәйкес 
жүзеге асыруды қолға алуы, ал Ұлттық экономи-
ка министрлігі әкімдермен бірге мемлекеттік-
жекешелік тетіктерін белсенді қолдану шарала-
рын қабылдауы тиіс.

Кеңейтілген отырыста Елбасы айтқан ес-
керт  пені еске салған Б.Сағынтаев барлық мем-
лекеттік органдар мен олардың ведомство лық 
ұйымдарын қайта түгендеуден ткізуді бұйырды. 
Бүгінде 11 министрліктің жанынан 301 ме-
кеме құрылған. Былтыр олардың барлығына 
109 млрд. теңге жұмсалған. Бұның бәрі тек 
орталық мемлекеттік органдарға ғана тиесілі. 
�кімдіктердің қарамағында тағы 6,5 мың ұйым 
бар. Ал жекешелендіру жоспарына тек 416 ұйым 
ғана енгізілді. Сол себепті Қаржы министрлігі 
мен Ұлттық экономика министрлігіне инвента-
ризация мәселесін қатаң түрде қадағалап, қажетті 
және қажетті емес ұйымдарды анықтауды тап-
сырамын. Аймақ басшылары да осы жұмысты 
атқарып шығуы шарт, деді Премьер-министр.

Бұдан блек, агронеркәсіп кешенін дамы-
ту бойынша тиісті тапсырмалар берілді. Соның 

ішінде жеке шаруашылықтарды дамыту, субси-
дия беру жүйесін жетілдіру, ауыл шаруашылығы 
жерлерін ұтымды пайдалану, суармалы жерлерді 
пайдалануға беру мен ветеринарлық қауіпсіздік 
мәселесі бар. Ауыл шаруашылығы німдерін 
ндіру жұмысы да жіті бақылауда болады. Осы 
жұмысқа жауапты министрлік жыл аяғына 
дейін агронеркәсіп кешенін дамытудың жаңа 
бағдарламасын әзірлеп шығуы тиіс. Сонымен 
қатар Ауыл шаруашылығы министрлігі жер 
қорын түгендеп, әкімдер қалалар дың бас жоспа-
рын згерту бойынша тиісті ұсыныс тарын жаса-
уы қажет.

Ал индустрияландыру бойынша шикізаттық 
емес тауарларды экспортқа шығару мәселесіне 
баса назар аударылады. «Жібек жолының 
экономикалық белдеуі» бойынша Қытаймен 
бірлесіп қолға алынатын жобалар да назардан 
тыс қалмауы тиіс.

Клік инфрақұрылымы бойынша Мемле-
кет басшысы «Нұрлы Жол» бағдарламасының 
қаражатын тиімді игеруді, қазіргі нфрақұры-
лымдық жобаларды жалғастыруды тапсырған 

болатын. Соған сәйкес Б.Сағынтаев Инвести-
циялар және даму, Ұлттық экономика минис-
трліктері, сондай-ақ әкімдіктер бұл жобаларды 
тездетіп іске асыруы, аймақ басшылары бюджет 
қаражатын тиімді әрі уақытылы игеруі тиістігін 
атап крсетті. 

Бұдан блек, Ұлттық экономика министрлігі 
инфля цияның деңгейін сақтап, ұзақ мерзімді 
несие лер үшін халықаралық ұйымдардан 
қосымша қаражат тарту бойынша маңызды да 
жауапты жұ мыс ты атқарып шығуы қажет. 

Мемлекет басшысы халықты баспанамен 
қамту бойынша жаңа тетіктерді әзірлеуді тап-
сырған болатын. Бұл ретте Ұлттық экономика 
министрлігі құзыретті мемлекеттік органдар-
мен, әкімдермен бірлесе отырып, тұрғын үй 
құ рылысына арналған бірыңғай «Нұрлы Жер» 
бағ дарламасын әзірлейді. Оған қазіргі тұрғын үй 
бағ дарламаларының тетіктері енгізілетін бола-
ды.

ЖЕР НҰРЛАНА, 
ТАБЫС ҰЛҒАЯ ТҮСУІ КЕРЕК

Кеңейтілген отырыста Мемлекет басшы-
сы экономиканың бірқатар басымдықтарын 
белгіледі. Бұл тұрғыда әлеуметтік-экономикалық 
саясаттың басты міндеттерінің бірі – халықты 
німді жұмыспен қамту мәселесін шешу болып 
отырғаны белгілі. Парламент Мәжілісінде ткен 
жаңа маусымдағы алғашқы Үкімет сағатында 
Мемлекет басшысы берген  тапсырмаларды іске 

асыру және ағымдағы экономикалық жағдай 
туралы баяндаған ұлттық экономика министрі 
Қуандық Бишімбаев, микрокредиттеуді дамыту 
жолымен жаппай кәсіпкерлікті ынталандыру 
кзделіп отырғандығын айтты. 

«Нұрлы Жол» мемлекеттік бағдарламасы және 
Дағдарысқа қарсы жоспар шеңберіндегі негізгі 
бағыттардың бірі – кәсіпкерлікті қолдау. Кәсіп-
керлік белсенділікті ынталандыру үшін 2016 
жылы Ұлттық қор және Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қоры қаражаты есебінен барлығы 
шамамен 575 млрд. теңге қарастырылған. Бүгінгі 
күні крсетілген қаражаттың шамамен 333 
млрд. теңгесі екінші деңгейдегі банктерде және 
қаржы институттарында орналастырылған, 
оның ішінде 141 млрд. теңгені кәсіпкерлер алды. 
Бұл қаражат инфрақұрылым жүргізуге, жаңа 
инвестициялық жобаларды кредиттеуге, айна-
лым капиталын және экспорттық операция-
ларды қаржыландыруға және қарыздарды қайта 
қаржыландыруға бағытталған.

Қазіргі уақытта зін зі жұмыспен қамтыған 
халық саны 2,2 млн. адамды құрайды, олардың 

60%-дан астамы ауылдарда тұрады және табыста-
ры 60 мың теңгеден тмен. Трттен бір блігі – 
жастар. Бүгінгі күні зін зі жұмыспен қамтыған 
халықтың бір блігі  уақытша жұмыстармен 
күн круге мәжбүр екені жасырын емес. Біздің 
міндетіміз – оларды німді жұмыспен қамтуға 
кптеп тартып, табыстарын ұлғайту, деп хабар-
лады ведомство басшысы. 

Министрлік бұл міндетті шешудің екі жолын 
кріп отыр. Біріншіден,  кәсіптік біліктілігін 
арттыру және еңбекке жұмылуға ынталандыру 
арқылы німді жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
ету. Ол үшін 2017 жылдан бастап «Жалпыға 
арналған тегін кәсіптік-техникалық білім беру» 
жобасы іске қосылатын болады. Осы мақсатқа 
7 млрд. теңге кзделді, оның ішінде 2 млрд. 
теңге – республикалық бюджетте және 5 млрд. 
теңге – жергілікті бюджеттерге жалпы сипаттағы 
трансферттерде. Бұл кәсіби мамандықтар бой-
ынша гранттар санын 84 мыңға дейін ұлғайтуға 
мүмкіндік береді.

Ағымдағы жылы бұл мақсаттарға Жұмыспен 
қамту жол картасы және Бизнес жол карта-
сы шеңберінде 32,6 млрд. теңгеден астам сома 
блінген. Нәтижесінде 4,4 мыңға жуық жеке 
бастамаға қолдау крсетіліп, 2 мыңнан астам 
жаңа жұмыс орны құрылды. Қ.Бишімбаев 
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 
микрокредиттеу тетіктері жетілдірілетінін мә-
лім деді. Бұл тұрғыда қалаларда банк секторы 
инфрақұрылымын тарту, ауылдық жерлерде 
микрокредиттеу жніндегі бірыңғай опера-

тор құру жоспарланған. Жалпы, министрліктің 
бағалауынша, егер жеке ісін бастау не тұрақты 
жұмыспен қамтылу мүмкіндігін беру жолы-
мен зін зі жұмыспен қамтығандар санын 440 
мың адамға азайтса, бұл 5 жыл ішінде ІЖ�-нің 
3-4% немесе жылына 0,6-0,8% қосымша сіміне 
мүмкіндік береді екен.

Сонымен бірге «Агробизнес-2020» бағдарла-
ма сының негізінде әзірленгелі отырған жаңа 
мемлекеттік А�К дамыту бағдарламасы аясында 
ңделген ауыл шаруашылығы німдерінің экс-
портын ұлғайту, сервистік-дайындау коопера-
тивтерін құру, суармалы жерлерді айналымға 
енгізу жніндегі міндеттер шешілмек. Министр 
айтып ткендей, 600 мың гектар суармалы 
жерді пайдалануға берудің нәтижесінде 200 мың 
тұрақты жұмыс орнын құруға болады.  

Макроэкономикалық тұрақтылықты қамта-
ма сыз ету мақсатында инфляция деңгейін 
тмендету және баға тұрақтылығын одан әрі 
қамтамасыз ету болжанып отыр.  Орта мерзімді 
перспективада Ұлттық банктің ақша-кредит са-
ясаты  инфляцияны 3-4%-ға дейін тмендетуге 

бағытталады. Сондай-ақ мемлекеттік борыштың 
суіне жол бермеу шаралары қабылданатын бо-
лады. 

2017-2019 жылдары мемлекеттік борышты 
қолай лы деңгейде ұстап тұру үшін республи-
калық бюджет тапшылығын 2019 жылға қарай 
ІЖ�-ге қатысты 1,0 %-ға дейін кейіннен тмен-
дете отырып, 2017 жылы  ІЖ�-ге қатысты 1,2%-
ға азайту жоспарланып отыр, деді Қ.Бишімбаев. 

Мұнай бағасы тмен деңгейде қалып отырған 
қазіргі жағдайда келешек ұрпақ үшін Ұлттық 
қордың сақталуын қамтамасыз ету аса маңызды. 
Сондықтан да Ұлттық қордан қосымша қаражат 
тартылмай, экономиканың жеке инвестиция-
лар мен кәсіпкерлікті дамытуға негізделген ішкі 
мүмкіндіктері пайдаланылады. 

ҰЭМ болжамынша, «Нұрлы Жол», Индустри-
яландыру бағдарламаларын, агронеркәсіптік 
кешенді, жаппай кәсіпкерлікті дамыту жніндегі 
Мемлекет басшысы атаған жаңа бағыттарды, 
банктік сектордың инвестициялық белсенділігін 
қалпына келтіруді, жеке инвестициялар тарту-
ды, салық жүйесін реформалауды тиімді іске 
асыру жыл сайын орта мерзімді перспекти-
вада экономиканың 3,5-4% деңгейінде суін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Кеңейтілген отырыста Елбасы халықты тұр-
ғын үймен одан әрі қамтамасыз ету үшін қол-
даныстағы бағдарламалардағы барлық тұр-
ғын үй мәселелерін бір бағдарламаға біріктіре 
отырып, бірыңғай «Нұрлы Жер» тұрғын үй 
құрылысы бағдарламасын әзірлеуді тапсырды. 
Оның аясында инженерлік инфрақұрылымды 
тартқаннан кейін қазақстандықтарға 10 сотық 
жер беру қарастырылған. Аталған бағдарламаға 
қазіргі ипотекалық және тұрғын үй жинақ 
тетіктері енгізілетін болады. 

Қазіргі күні тұрғын үйдің барлық түрлерін, 
оның ішінде жеке тұрғын үй құрылысын да-
мыту үшін жаппай құрылыс салу аудандарында 
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым 
салу кзделген. Бұл мақсаттарға 2015-2016 жыл-
дары 151,8 млрд. теңге блінді. Соның арқасында 
2016-2017 жылдары 101 мыңға жуық жаңа жер 
учаскесінің инженерлік инфрақұрылымы дай-
ын болмақ. Бұдан блек, осы уақытқа дейін 
берілген 57,4 жер учаскесіне инженерлік желілер 
тартылады. Соның нәтижесінде қосымша 43,5 
мың жаңа учаске дайындауға мүмкіндік бар. 
2017 жылы инженерлік инфрақұрылымды дамы-
ту шараларына тағы 84 млрд. теңге жұмсалады.

Үкімет сағатында «Нұрлы Жер» бағдарла-
масы ның басым қырларын ашып крсеткен 
ұлттық экономика министрі оны нақты үш 
бағытта іске асыру жоспарланғанын айтты. 
Біріншіден, ипотека арқылы жаңа баспа-
наны сатып алу шараларына басымдық бері-
леді. Екіншіден, тұрғынүй жинақ жүйесі бой-
ын ша халықты баспанамен қамтамасыз ету 
жұмысы жалғаса береді. Осының аясында 
әлеуметтік жағынан аз қамтылған азамат-
тар үшін аймақтық тұрғын үй қорларын құру 
жоспар ланып отыр. Үшіншіден, жеке тұрғын 
үй құрылысын дамытуға баса назар аударылмақ. 
Бағдарлама аясында осы уақытқа дейін берілген 
жер учаскелеріне де инженерлік желілер тарту 
қарастырылған. Жекеменшік тұрғын үй сала-
сын дамыту осы саланың басым бағыты болып 
отыр. Бұл жұмыстарға қосымша инвестиция 
тартудың арқасында бюджетке түсетін салмақ 
та азаяды. 

Ботаг�з �БДІРЕЙҚЫЗЫ

өсімге бет алды

ЖАҢА ҮКІМЕТТЕН НЕ КҮТЕМІЗ?

Айдос САРЫМ, саясаткер:

Бақытжан Сағынтаевтың бүгінгі жағдайда өте өзекті болып та-
былатын Жер реформасы комиссиясын басқарғаны үлкен маңызға ие. 
Жұмыс бабымен араласқанда, жағымды әсер қалдырғанын атап өткім 
келеді. Б.Сағынтаевтың премьер-министрдің қызметін атқарушы 
бола отырып, бұл лауазымды сақтайтындығы еш күмән туғызбады. 
Өйткені, Елбасының бұрыннан қалыптасқан өзіндік ерекше қағидаты 
бар – премьерлікке үміткер тұлға мансап баспалдағының барлығынан 
өтуі керек. Яғни, ол өндірісте жұмыс істеген, әкім лауазымын атқарған 
тәжірибелі тұлға болуы шарт. Елбасының кадрлық саясаты 
тұрғысынан алғанда, Б.Сағынтаев бұл кезеңдердің барлығынан өтті. 

Әміржан ҚОСАНОВ, саясаткер:

Әрине, жеке адамның рөлін мүлдем жоққа шығаруға болмайды, 
сондықтан да Б.Сағынтаев үкімет басшысы ретінде өзін жаңаша 
қырларынан көрсете алатын болар. Б.Сағынтаев экономиканың аса 
бір қиын кезінде премьер боп отыр. Кез келген дағдарыс шешімділік пен 
табандылықты талап етеді, керек десеңіз, мінез болуы керек! Және де 
ондай қимыл танытуы үшін ол, әрине, Елбасынан тікелей тапсырма 
алуы, не оның сөзсіз қолдауына ие болуы тиіс. Онсыз оның ісі жүрмейді. 
Алдымен, үкімет бұрын қабылдаған негізгі бағдарламаларды қайта 
қарауы керек. Оның ішінде босқа қаржы шашуды қажет ететіндері 
баршылық. Онсыз ешқандай да өзгеріс не жаңалық болмайды. Жалпы 
алғанда, осы тағайындалған үкімет маған «уақытша үкімет» секілді 
көрініп тұр. Бәрін таяу уақыт көрсетер...
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Бизнес&Қоғам

• Экономика: нарық
жетегіндегі халық

• Көкейкесті

ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРМЕН БӘРІН ДЕ 
РЕТКЕ КЕЛТІРУГЕ БОЛАДЫ

Еліміздің ауыл шаруашылығын еселеп арттыру 
және оны тұрақтандыру бүгінгі күндегі заманауи 
басты бағыттарымызға айналып отыр. �йткені, 
ауыл шаруашылығынсыз халық үшін аса қажетті 
қаракеттің қайнар к�зі болып табылатын – азық-
түлік бағдарламасын кідіріссіз алға апару оңай 
шаруа емес. Қазір бұл күн тәртібінен түспей келе 
жатқан күрделі де к�кейкесті мәселеге айналды. 
Бұған тағы бір себеп, бұлтартпас түрткі болып 
келе жатқан мәні мен маңызы зор мәселенің де 
тұрғанын жасырып-жаба алмаймыз. Ол ауа-
райының жаһандық �згерісті әкелуі және оның 
қоршаған ортаға тигізіп жатқан кері әсері ХХІ 
ғасырдың басты проблемаларының бірі болып 
отырғанына ешкім де қарсы дау айта алмай-
ды. Мұның оңды бетбұрыстар жасау арқылы 
оңды жолы мен мүмкіндігін де табуға болады. 
Сондықтан осыған байланысты айтылып отырған 
ауқымды проблеманың түйінін түпкілікті шешу 
мақсатында �з тарапымнан түйінді ойларымды, 
ұсыныстарымды, пікірлерімді аға газет арқылы 
ортаға салғым келеді.

Соңғы онжылдықта планетамызда эколо-
гия лық-климаттық табиғат 
згеріс тері-
нің саны артты: күйзелістік құбылыс-

тардың қайталануы ұлғайды (н
сер, бұршақ ұру, су 
тасқыны, дауылды желдер, қар басу, т.б.). Адамзат 
тарихында эрозиялық процесстерді күшейтетін 
табиғи факторлардан б
лек антропогенді 
факторлардың да р
лі айтар лықтай болды және 
болады да, бұл әсіресе, топы рақтың және басқа да 
ауылшаруашылық алқап тарының, жалпы барлық 

биотүрліліктің– 
сімдіктер, жануарлар әлемі және 
микроағзалардың азуы мен тозуына әкеледі. Бүгінгі 
күні әлемде жыл сайын 10 млн. астам егістік жерлері 
пайдаланудан шығуда: эрозиядан – 6 млн.га, 
ауылшаруашы лық қажеттіліктеріне б
лінгендерден 
– 3 млн.га, тұз дану мен батпақтанудан – 2-3 млн.га. 
Бұл ойлап отырсақ, оңай шығын емес.

БҰҰ Даму бағдарламасының мәліметтері 
бойынша Қазақстанда соңғы 50 жыл ішінде ауа 
температурасының орташа жылдық мәні 1,5-2,0 о-қа 
артты. Экономиканың маңызды секторларының 
бірі – ауыл шаруашылығы қазірдің 
зінде-ақ 
суар малы және ауызсу тапшылығын сезінуде. 
Осының салдарынан негізгі ауылшаруашылық 
дақыл дарының 
німділігінің т
мендеуі байқалуда. 
Атмосфералық жауын-шашындардың азаюы 
топы рақтың ылғал қорының т
мендеуіне әкеліп 
соқтырады. Бұл к
біне суарылмайтын тәлімді 
егіншілік аудандарындағы 
німге қатты әсер 
етері анық. Бұдан басқа, вегетациялық кезеңнің 
гидротермикалық жағдайларының 
згеруі ауыл 
шаруашылық дақылдарының түрлі ауруларының, 
зиянкестердің жаңа шоғырының пайда болуы-
на ықпал етеді. Мұның да 
нім сапасын жою мен 

німділікті т
мендетуге деген тигізер ықпалы 
аз болмайды. Аталған жағдайда, ауа-райының 

згеруіне бейімделу мәселелері  аграрлық ғылым-
дағы зерттеулердің басым бағыты болып табыла-
ды. �йткені, ауыл шаруашылығы саласы табиғи-
климаттық жағдайларға байланысты болады және 
азық-түлік қауіпсіздігін тікелей анықтайды.

�лемдік стандарттарға сәйкес, Қазақстанда 
егіншілік жұмыстары ауа-райының ерекше  
қолайсыз жағдайларында жүргізілуде. Мұнда 
негізгі егіншілік аймақтардағы жылдық жауын-
шашын м
лшері 200-350 мм құрайды. Осыған 
байланысты, отандық 
сімдік шаруашылығының 
ауа-райы 
згерістеріне бейімделуі үшін, әсері 
мен мүмкіндіктері бойынша зерттеулерді арттыра 
түсу қажет. Яғни, селекциялық жұмыстарға деген 
к
зқарасты 
згертуге тура келеді.

Және де, тек қана 
німділікті арттыруға ғана 
назар аударып қоймай, сонымен бірге сорттардың 
күйзеліске тұрақтылығын (құрғақшылыққа, аязға, 
суыққа, тұздануға, т.б. т
зімділігі) дамытуды 
үздіксіз, үзіліссіз қолға алып отырған абзал.

Сонымен қатар, негізгі ауылшаруашылық 
аймақтардың қалыптасқан егіншілік жүйесіне 
түзетулер енгізу керек. Себебі климаттық 
згерулер 
вегетациялық кезеңнің гидротермикалық жағдай-
ларына айтарлықтай әсер етеді. Нәтижесінде агро-
техникалық іс-шараларды жүргізудің оңтайлы 
кезеңдерін 
згертуге, арамш
птердің вегетациясы 
фазаларының жылжуына, зиянкестер мен ауру-
лардан 
сімдіктерді қорғау амалдарына, т
зім-
ділігіне және басқа жағдайларға әкеледі. Бұл 
үшін бір ғана тәсіл емес, 
зара байланыстағы іс-
шаралар жүйесі, егістік алқаптарының (ауыспалы 
егістер) оңтайлы құрылымы, топырақ 
ңдеуімен 
егіншіліктің ғылыми негізделген жүйесі, 
сімдік 
шаруашылығының кең әртараптануы, егіншіліктің 
және ауылшаруашылық дақылдарын 
сіру агро-
техно логияларының заманауи жүйесі қажет. 

Қазақстанда экологиялық жағдайдың нашарла-
уы мен ауылшаруашылық алқаптарының азуы мен 
тозуын ескере отырып, ҚазЕж�ШҒЗИ ғалымдары 
егіншіліктің заманауи жүйесін ландшафты түрде 
әзірлеуді ұсынды. Оның негізі – нақты аймақтар 
үшін экологиялық теңдестірілген тұрақты агро-
ландшафтарды жасау, олар негізгі алты фактор 
бойынша егіншілікті экологиялық қауіпсіздік ар-
қылы жүргізуді қамтамасыз етеді: 

1. Қоғам қажеттілігі (азық-түлік нарығы);
2. Ауылшаруашылық дақылдарының агроэко-

ло гия лық талаптары; 
3. �ндірісті жеделдету жағдайлары; 
4. Табиғи жағдайлар; 
5. Шаруашылық бағыты; 
6. Табиғатты қорғау талаптары. 
Сумен қамтамасыз етудің барысы республика 

экономикасын дамытудың маңызды шешуші фак-
торына айналуда. Мұндай жағдай су қорларының 

тапшылығының 
суі салдарынан орын алуда. Ол 
мемлекетаралық б
лінуіне, су пайдалануды қатаң 
шектеумен, аймақтық су шаруашылығы жүйесінде 

зендерде су ағызу режимінің 
згеруіне, су қорлары 
сапасының нашарлауына, суармалы жерлердің 
тұздануына байланысты. Жер бетінде, соның 
ішінде Орталық Азияда ауа-райының жаһандық 
жылынуына байланысты тұщы су тапшылығының 
қарқынды 
суі, суаратын суды үнемді пайдаланудың 
жолдары мен амалдарын іздеуді басты міндет етіп 
қояды. 

К
птеген зерттеулер к
рсеткендей, дақылдарды 
тамшылатып суғаруға кететін суды үнемді пай-
даланудың тиімді жолы болып табылады. Там-
шылатып суару – суарудың бұл түрінде вегета-
ция лық кезең бойы 
сімдіктердің тамырына су 
аздаған к
лемде біркелкі тарайды және ылғал қатар 
аралығына кетпей, тек қана 
сімдіктерге барады. 
Соңғы жылдары ҚазЕж�ШҒЗИ-да Қазақстанның 
Оңтүстікшығысындағы суармалы жерлерінде 
танаптық дақылдарды: қытайбұршақ, жүгері, қант 
қызылшасы және күрішті тамшылатып суарудың 
тиімділігін зерттеу бойынша жұмыстар жүргізіле 
бастады. Зерттеу нәтижелері, әсіресе, күріш және 
қант қызылшасы сияқты суды к
п қажет ететін 
дақылдарды 
сіру кезінде тамшылатып суарудың 
тиімділігі жоғары екенін к
рсетті.Жабынды 
пленкасының астында тамшылатып суару негізінде 
күріш 
сірудің жаңа табиғат қорғау технологи-
ясы алғаш рет әзірленуде. Жаңа инновациялық 
технологияның маңызы – күріш судың толықтай 
жайылыуынсыз және гербицидтерді қолданусыз 

сіріледі. 

Топырақтағы ылғал тапшылығы ең 
зекті 
мәселелердің бірі болып қала бермек. Мәселен, 
қалыптасқан жағдайда 
сімдік шаруашылығы 
б
лігін жақсартуға ең алдымен ылғал, топырақ, 
қуат, қор және табиғат үнемдеуші технологиялар 
арқылы қол жеткізу керек. Үнемдеуші егіншіліктің 
дәл осы жүйесі бүгінгі күні ауыл шаруашылығы 
дақылдарын 
сірумен айналысатын фермерлердің 
кәсібін жүргізуінің негізі болып табылады. Үнем-
деуші егіншілік технологияларына топырақты 
н
лдік және минималды 
ңдеу жолдары жатады. 

Қазіргі уақытта топырақты 
ңдеуді минима-
лизациялау дамудың жаһандық тенденциясына 
ие. Мұны егіншіліктің әлемдік тәжірибесі де рас-
тап отыр. Ауылшаруашылық дақылдарын 
сірудің 
қор үнемдеуші технологияларын пайдалану к
лемі 
үнемі арта түсуде. Дегенмен, топырақты 
ңдеуді 
минимализациялаудың, әсіресе тікелей себудің 
барлық мәселелері Қазақстан аймақтарының күрде-
лі агроландшафтты және рельефті ерешеліктері нің 
есепке алынғаны, аяғына дейін толық зерттелме ген. 
Сонымен қатар, ҚазЕж�ШҒЗИ зерттеулерінің таза 
түрі және алынған дәнді дақыл бойынша жүретін 
күздік бидайға топырақты минималды 
ңдеудің 
нәтижелілігі анықталғанын атап 
ткен орынды. 
Бірақ, топырақты н
лдік 
ңдеу бойынша күздік 
бидайды тікелей себу мүмкіндігі т
ңірегіндегі сұрақ 
әлі де зерттеліп келеді. 

Бұдан басқа бірқатар шетелдік ғалымдардың 
зерттеулерімен ауылшаруашылық дақылдардың 
барлығы үшін топырақты н
лдік 
ңдеу барлық 
жерде бірдей болмайтындығы анықталды. 
Осыған байланысты, топырақты н
лдік 
ңдеу 
негізінде малазықтық, дәндібұршақ, майлы және 
жармалық дақылдарды 
сірудің қор үнемдеуші 
технологияларын әзірлеуді әр жағдайда жүргізу 
қажет. Бұл мәселенің 
зектілігі, сонымен 
бірге, ауыспалы егістіктердің дақыл ауыстыру-
шы нұсқаларға қолданылатын осы тектес тех-
нологияларды әзірлеу қажеттілігімен де бай-
ланысты. Бұдан басқа, әлемдік егіншіліктің 
тәжірибесі ауылшаруашылық дақылдарды 
тікелей себу 
сімдіктердің 
мір сүру жағдайларын 
түбегейлі 
згертетінін к
рсетті. Сондықтан да, 
Қазақстанның аймақтарында қолданылатын 
топырақты н
лдік 
ңдеуді теориялық негіздеу 
үшін мұндай 
ңдеу топырақтың агрофизикалық, 
агрохимиялық және биологиялық қасиеттеріне 

және жалпы оның құнарлылығына әсерін зерттеу 
қажеттілігі туындауда. 

Соңғы жылдары «икемді егіншілік» (гибкое зем-
леделие) концепциясы танымал бола бастады.Ол 
қуаңшылық аймақтарында егіншілік жүйесін одан 
әрі жетілдіру жолдарының тиімділігін к
рсетеді. 
Оның негізгі буыны болып, ылғал жинауды күшей-
ту бойынша іс-шаралар кешені және осы негізде 
– қалыптасқан табиғат жағдайларына сәйкес 
егіс алқаптарының құрылымын оңтайландыру 
мүмкіндігі, сонымен қатар, топырақты 
ңдеу, 
тыңайтқыштарды пайдалану, 
сімдіктерді қорғау 
амалдары жүйесіне тағы басқа түзетулер енгізу бо-
лып табылады.Қолайсыз егіншілік жағдайларында 
бұл факторларды ескеру, ылғалмен қаматамасыз ету 
деңгейіне икемді әсер етуге, егістікті пайдаланудың 
құрылымын шұғыл 
згертуге және биоклиматтық 
әлеуетті кеңінен қолдануға мүмкіндік береді. 

Егіншіліктің заманауи жүйелерінің 
экологиялық қауіпсіздігі мен экономикалық 
тиімділігін қамтамасыз ету, ең алдымен, егіншілік 
жүйесінде биологиялық факторларды барын-
ша пайдалану және топыраққа антропогенді 
жүктеуді т
мендетуді қамтитын егіншілікті 
биологизациялаумен байланысты.Бүгінгі күні 
топырақтың құнарлылығын 
ндіру бойынша 
биологизациялаудың едәуір қолжетімді фак-
торлары болып дақыл ауыстыру принципімен 
ауыспалы егістікте дақылдардың құ ра мымен 
кезекпен ауыстырылуы. Сонымен қатар сиде-
раттарды және 
німнің тауарлық емес б
лігін 
тыңайтқыштарға пайдалану, органикалық тыңайт-
қыштарды және симбиотикалық азот бе кіт кіштерді 

кеңінен қолдану қажеттілігі. Бұл факторлардың 
барлығы да агроценоздардағы энергия мен заттар 
айналымының жайылыңқылығы к
лемін азайту. 

Атмосфераны к
мір қышқыл газымен (СО2) 
байыту есебінен ауылшаруашылық дақылдары үшін 
жаһандық жылынудың жағымсыз салдарларын 
т
мендетуге болады. Бірақ, бұл ауа-райы 
згеруінің 
жаһандық тенденциялары жағдайларында А�К-
нің мобильдігі мен тұрақтылығын, сонымен 
қатар топырақ құнарлылығын сақтау мен артты-
руды қамтамасыз ететін егіншіліктің бейімделу-
ландшафтты жүйелерін игеру жағдайында ғана 
мүмкін болады. Ауада СО2 деңгейінің артуы ке-
зінде 
сімдіктер құрамында ассимиляторлардың 
жинақталуы ұлғаятындығы белгілі. Олар топы-
рақ тың қорек элементтерімен қамтамасыз етіл-
гендігіне байланысты. �сімдіктермен биомасса 
син тезіне пайдаланылады немесе жеке мүшелерде 
жинақталады (тамырында, жапырақтарда). Азот-
тық қорек т
мен болған жағдайда осылай болады. 
Топырақта азоттың жетіспеуі 
сімдіктердің 
р-
кендеуі санының, биомассаның жинақталуының, 
масақтағы дән санының т
мендеуіне әкеледі. 

Репродуктивті мүшелерінің қалыптасуы 
жүзе ге асатын жауапты кезеңдердің 

туін тездетеді. Соның салдарынан 
нім-

ділік т
мен болады. Егіншілік мәдениеті т
мен 
болған жағдайда, ауылшаруашылық мақсаттағы 
жерлердің құнарлылығына жағымсыз әсер ететін 
негізгі факторлардың бірі болуы мүмкін. Осылай-
ша, 
сімдіктердің минералдық қорек жағдай ларын 
оңтайландыру, тыңайтқыштарды нақты және 
уақтылы қолдану ерекше 
зектілікке ие болады, 

йткені солардың к
мегімен ауа-райы 
зге руінің 
жағымсыз салдарларын белгілі шамада т
мен-
детуге жеткізеді. Қазақстанның Оңтүстік шы-
ғыс аумақтарында негізінен, табиғи құнарлығы 
т
мен болып сипатталатын ашық қоңыр және 
сұр топырақта осы топырақтардың құнарлығын 
арттыруға және аймақтың экологиялық жағдайын 
жақсартуға бағытталған ғылыми зерттеулерді жүргізу 
қажет. 

Ауа-райының күрт жылынуы ауылшаруа шылық 
дақылдарының зиянкес-жәндік те рінің к
беюіне 
әсер етеді. Соңғы 50 жылда температура мен зи-
янкестер спектрінің кеңеюі арасындағы байланыс 
орнатылды. Фитофагтардың к
птүрлілігінің кеңеюі 
жалғасуда (612 зиянкес бар), жаңа штаммдар пайда 

болуда. Қазақстан Республикасымен шекаралас 
мемлекеттерде Ug99 сияқты сабақ таты жайылу-
да. Олардың дамуы күтіліп отырған қуаңшылық 
жағдайларында бидай және арпа егістіктерінде 
күшейіп кетуі мүмкін; резистентті патоген – 
Phytophthora infestans 
ткен уақыттарда Ирланди-
яда картоп аштығы және т.б. тудындатқан. Осыған 
байланысты, орташа температуралар мен жауын-
шашынның айтарлықтай 
суінің сценарийлері 
үшін климаттық 
згеру лердің ерекшеліктерін білу 
қажет. Сонымен қатар агротехникалық әдістерді 
қолдану негізінде зиянкестерді бірігіп басқару, 
ауыспалы егісті жүргізу және минералдық қоректі 
оңтайландыру, биопрепараттарды кеңінен пайда-
лану, ЭПВ есепке ала отырып, зиянкес ағзалардың 
жоғары, орташа, әлсіз дамуы кезінде саралаумен 
пес тицидтерді ғылыми негізделген түрде қолдану, 
фитопатогендерді диагностикалаудың заманауи 
молекулярлық-генетикалық әдістерін қолдану 
қажет. 

Жоғарыдағы айтылғандарды негізге 
ала отырып, ауа-райының жаһандық 

згеруін зерттеудегі негізгі басым 

бағыттарға мыналар жатады: 
– Ауа-райының 
згеруіне тұрақты, түрлі 

экожүйелер мен шаруашылық жүргізу әдістеріне 
сай келетін ауылшаруашылық дақылдарының 
жаңа сорттары мен будандарын шығару; 

– Топырақ 
ңдеуді минимализациялау (
ңдеу 
тереңдігі мен еселігін азайту), бұл топырақ ылғалын 
сақтауға, энергоресурстар шығынын 25-30 пайызға 
т
мендетуге, топырақ құнарлығын сақтау мен 
жоғарылатуға және еңбек 
німділігін 1,5-2,0 есеге 

арттыруға ықпал етеді; 
– Ауылшаруашылық дақылдарын тамшыла-

тып суаруды жетілдіру, бұл суармалы судың шы-
ғынын 35-40 пайызға т
мендетуді, егістіктерді 
арам ш
п басуын және аурушаңдығын азайтуды, 
топырақтың механикалық және су-физикалық 
қасиеттерін жақсартуды қамтамасыз етеді; 

– Топырақ құнарлылығын және экономикалық 
тиімділікті, бәсекеге қабілетті ауылшаруашылық 
дақылдарын 
ндіруді қамтамасыз ететін, эколо-
гиялық негізде жүйелік тұрғыдағы бағытта, 
нім-
ділікті қалпына келтіруші ресурс функцияларымен 
икемді сұлбасы бар танаптық биологиза цияланған 
ауыспалы егістіктерді әзірлеу; 

– Жаңа дәстүрлі емес, осы жағдай ларға бейім-
делген ауылшаруашылық дақыл дарын іріктеу 
(
сімдік шаруашылығын әртарап тан дыру) және 
оларды 
сіру технологияларын әзірлеу. 

Жалпы айтқанда, аграрлық ғылымды ұйым-
дастырудың жаңа жүйесінің басқару шылық моделін 
жасау қажет. Ол кадрлар дайындау процессіне 
біріктірілген, фундаменталды және қолданба-
лы ғылым әдістерін үйлестіруге, трансфертте 
және алдыңғы қатарлы әлемдік жетістіктердің 
бейім делуіне негізділігін талап етеді. Дәстүрлі 
және экологиялық нәтижелілігін үйлестіретін 
егіншіліктің экономикалық тиімдіжүйелерін жа-
сау. �зінің ауқымдылығы мен маңыздылығына 
қарай, отандық ауыл шаруашылығының ауа-
райының 
згеруіне бейімделуі бойынша сұрақтар 
негізгі басым ды лықтардың біріне айналуы тиіс. 
Оларды аграрлық саладағы ғылыми-зерттеу ин-
ституттары базаларында дамыту керек. Біз осы 
бағытты дамытуды неғұрлым тезірек қолға алсақ, 
соғұрлым к
птен күткен қажеттілігімізге ие бо-
ламыз. Сондай-ақ шетінен туындап жататын тех-
нологиялық міндеттерді табысты шешуге мүм-
кіндік к
п болады. С
йтіп, Қазақ станның ауыл 
шаруашылығына ауа-райының 
згеруінен келетін 
қысымға ауыз толтырып айтатындай тосқауыл 
қойылмақ. Мұны біздің ғылыми-зерттеулеріміз 
айғақтап отыр.

Серік КЕНЕНБАЕВ,
Қазақ егіншілік және �сімдік шаруашылығы

ғылыми-зерттеу институтының бас директоры,
ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, 

профессор

• Егін орағы – 2016 

АСТЫҚ САҚТАУҒА МҮМКІНДІК МОЛ

Үкімет отырысында ауыл шаруашылығы бірінші 
вице-министрі Қайрат Айтуғанов атап �ткендей, елі міз-
дегі астық қабылдау кәсіпорындары 26 млн тоннадан 
астам астықты сақтай алады. 

Оның айтуынша, қазіргі күні республикада 204 
лицензияланған астық қабылдау кәсіпорындары 
жұмыс жасайды, олардың жалпы сыйымдылығы 
13,6 млн тонна. Бұдан басқа ауылшаруашылық тауар 

ндірушілерінде 13 млн тонна астық сақтау орында-
ры бар. «Демек, жалпы сыйымдылығы 26,6 млн тонна 
болатын қолдағы бар астық сақтау сыйымдылықтары 
астықтың 
ткен жылғы қалдығын қоса есептегенде 
жаңа егіннің астығын сақтауға жеткілікті», – деді ол.

Қазіргі күні астық қабылдау кәсіпорындарына 
сақтауға 2,3 млн тоннадан астам астық қабылданған, 
оның 1,8 млн тоннасы бидай. Ылғалдылығы 14,5 
пайызға дейін болатын астықтың үлесі жалпы к
лемнің 
74 пайызын құрайды.

Министрлік мәліметіне қарағанда, жалпы респу-
блика бойынша дәнді дақылдардың аурулары (септо-
риоз, сары тат) бойынша 
ңдеу 2,4 млн гектардан астам 
алқапта жүргізілген. Оның ішінде  Ақмола облысын-
да – 874,4 мың га, Шығыс Қазақстанда – 48,4 мың га, 
Қарағанды – 10,2 мың га, Қостанай – 625,8 мың га, 
Павлодар – 5,1 мың га, Солтүстік Қазақстан облы-
сында – 846,5 мың га, бұл 
ткен жылдағыдан 1,1 млн 
гектарға артық.

• Саламатты Қазақстан 

ПЕДИАТР ҚЫЗМЕТІ 
ҚАЙТА ЖАНДАНАДЫ 

Биыл жылдың соңына дейін емханаларда педиатр 
қызметі қайта жанданатын болады. 

Бұл туралы Үкімет отырысынан кейінгі баспас
з 
мәслихатында денсаулық сақтау және әлеуметтік 
даму министрі Тамара Дүйсенова: «Жалпы педиатр-
лық факультеттер жабылған жоқ. Денсаулық сақ тау 
құрылымындағы білім беру бағдарламасына қарайтын 
болсақ, ол екі б
лікке б
лінеді. Біріншісі, ба залық 
б
лім, яғни онда таңдаған мамандығына қарамастан 
барлығы оқытылады, – деп түсіндірді Т.Дүйсенова. – 
Оқытудың екінші б
лімінде студенттер мамандықтар 
бойынша б
лініп, нақты бағытта білім алады. Осы рет-
те біз биыл педиатрия мамандары үшін және магистра-
тура бағытында да бағдарламаны кеңейттік. Сондықтан 
да педиатрия факультеттерін жоқ деп айту дұрыс емес».

  С
з соңында ол  бүгінде емханаларда балалар-
ды педиатрлардың б
лек қабылдауы бағытын қайта 
жаңғырту мәселесі қарастырылып жатқандығын, 
сондай-ақ жыл соңына дейін бұл мәселе шешімін та-
батынын атап 
тті.

  Медициналық жоғары оқу орындары үдерісін 
жетілдіру барысында педиатрия факультеті емдеу 
факультетімен біріктірілген болатын. Бұл тұрғыда ҚР-
дағы Бала құқықтары ж
ніндегі уәкіл ретінде З.Балиева 
мұнымен келіспейтінін жеткізді.

Оның пайымынша, кез келген педиатр ересек 
адамға ем-дом жасауы мүмкін, алайда терапевт баланы 
емдей алмайды. Себебі, сәбидің ағзасы ересек адамнан 

згеше болғандықтан, бұл бағытта тиісті қадамдар бо-
луы тиіс.

• Энергетика

ДИЗЕЛЬ ОТЫНЫ 
ҚАШАН АРЗАНДАЙДЫ?

Қазан айынан бастап дизель отынының бағасы 
т�мендейді.

Үкімет отырысынан кейінгі баспас
з мәслиха-
тында энергетика министрі Қанат Бозымбаев осы-
дан екі ай бұрын дизель отынына қатысты тиісті 
шешім қабылданғандығын тағы бір атап 
тті. «Қазіргі 
таңда отын бағасы нарықтағы жағдайға байланысты 
қалыптасады. Егер нарықта сұраныс жоғары бол-
са, баға к
теріледі. Дизель отыны бізде де 
ндіріледі, 
сондай-ақ Ресейден де жеткізіледі. Дизель бағасы 
бойынша ағымдағы ай күрделі болады, 
йткені 
бүгінде отынның к
п б
лігі ауыл шаруашылығына 
бағытталуда.  Атап айтқанда, биыл елімізде астық 
шығымдылығы да жоғары, – деген министр дизель 
отынының бағасы қашан т
мендейтінін жеткізді. – 
Менің ойымша, келесі айдан бастап дизель отынының 
бағасы т
мендеуі мүмкін. Себебі сұраныс сол кезде 
азаяды».

• Тұрғын үй 

БАҒА Т�МЕНДЕГЕНІ БАЙҚАЛДЫ

Елімізде шілде айында жылжымайтын мүлік ба ға-
сының т�мендеуі байқалды.

Маусым айымен салыстырғанда жаңа тұрғын үй 
бағасы 0,2 пайызға, пайдалануға берілген тұрғын үй 
бағасы 0,5 пайызға т
мендеді, деп хабарлады ranking.
kz. «Шілдеде жаңа пәтерлердің бағасы шаршы метріне 
252,2 мың теңгені құраса, одан санаты т
мен үйлердің 
құны 191,3 мың теңге болды. Жаңа және қолданыстағы 
тұрғын үй арасындағы баға айырмашылығы – 24 пай-
ыз», делінген хабарламада. Сарапшылар мәліметіне 
сәйкес, аймақтар арасында жаңадан салынған үйге 
ең жоғары баға ШҚО-да тамыз айында тіркелген 
(бір шаршы метрі – 361,6 мың теңге, бұл орташа 
к
рсеткіштен 43,4 пайызға жоғары). Екінші орында 
Астана қаласы болса (бір шаршы метрі – 341,7 мың 
теңге),  үшінші орында шаршы метрдің құны 322,6 
мың теңгеден айналған Атырау тұр. 

Былтырғы тамызбен салыстырғанда биылғы жаз-
дың соңғы айында жаңа үйлердің бағасы Астана қаласы 
(+18,4 пайыз) мен Павлодар облысында (+17,2 пайыз) 
к
терілген. Жамбыл, Қызылорда, Қарағанды, Алматы 
облыстарында жаңа пәтердің бағасында 
згеріс жоқ. 
Ал, Оңтүстік, Солтүстік және Батыс Қазақстан, мен 
Ақт
бе, Ақмола облыстарында тұрғын үй арзандаған.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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жетегіндегі халық
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• Ұлт жоспары: «100 нақты қадам»

ҚАЗАҚСТАН-ПОЛЬША:
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ИГІЛІГІ

Экономикадағы жемісті байланыстарды білім 
беру �рісіндегі  ұлағатты алыс-беріс толықтыруда. 
Осы орайда Польша мен Қазақстан жоғары оқу 
орындары арасындағы ынтымақтастық жоғары 
деңгейіне айырықша назар аударғым келеді. Сту-
денттер мен профессор-оқытушылар құрамы 
арасындағы ғылыми алмасу жылдан-жылға артып 
келеді. Мұның �зі екіжақты қарым-қатынастарды 
дамытуға жақсы әсер етуде. Айтылып отырған 
мәселеге тікелей қатысым болғандықтан нақты 
мысалдар келтіре кеткенді ж�н к�ріп отырмын. 

 йткені, мен �зім еңбек ететін әл-Фараби 
атын дағы Қазақ ұлттық университетінің оқыту-
шы-профессорлары мен студенттері к�п жылдар 
беде лінде Польшаның іргелі жоғары оқу орын-
дары ның бірі – Адам Мицкевич атындағы По-
знань университетімен жанды қарым-қатынас 
жасап келеді.  Университет Польшадағы ежелгі 
де ірі мемлекеттік оқу орны болып табылады, 
оның тарихы бұдан 500 жыл бұрын бастау алады. 
Университеттің 15 факультетінде бүгінде 40 мың-
нан астам студент оқиды.

Познань университеті ғалымдарының «Қазақ 
газеттері» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен 
де байланысы жоғары деңгейде. 2013 жылы ұжым-
ның басшысы, саяси ғылымдар канддидаты 
Жұмабек Кенжалин Слубица қаласында болған 
халықаралық конференцияда Адольф Янушкевич 
мұрасы туралы мазмұнды баяндама жасап, Познань 
университетінде құрметті қонақ болып қайтқан еді. 
Содан келесі, 2014 жылы осы оқу ордасының сая-
си ғылымдар және журналистика факультетінің бір 
топ ғалымдары Алматыға арнайы шақырумен келіп, 
салиқалы ғылыми бас қосуларға қатысып қайтты. 
Факультеттің сол кезгі деканы, қазіргі университет 
проректоры, профессор Таудеуш Валлас бастаған, 
декан орынбасары, бүгінде декан лауазымындағы 
профессор Анджей Стельмах пен ұстаз Светлана 
Болтромюк қостаған делегация Алматы жоғары оқу 
орындарында  оқытушы-профессорлар құрамымен 
және студенттермен жүздесіп, сондай-ақ  «Қазақ 
газеттері» ЖШС-на арнайы ат басын тіреген еді.

Осы орайда делегацияны бастап келген Та-
деуш Валлас мырзаның ЖШС құрамындағы рес-
публикалық қоғамдық саяси «Мысль» журна-
лының шетелдік Алқа мүшесі болып табылатынын 
атап �темін. «Қазақ газеттеріне» қарасты газет-
журналдардың бас редакторлары мен журна листері 
қатысқан сол бір кездесуді ұжым басшысы Жұмабек 
Кенжалин мырза ашып, еліміздегі ақпараттық 

индустрияның бүгінгі жай-күйі жай лы егжей-
тегжейлі әңгімелеген болатын.  з ке зегінде Тадеуш 
Валлас мырза журналистердің сауал дарына жауап 
бере келіп, факультетте 90-нан астам оқытушы, 
соның ішінде 30-дан астам докторлар мен профес-
сорлар жұмыс істейді, деп атап �ткен еді. Сабақ бе-
руге сондай-ақ �зге факультеттерден, Познаньның 
басқа да жоғары оқу орындарынан ғалымдар мен 

кәсіптік орта �кілдері шақырылатынын, прак-
тиктер арасында белгілі журналистер, жарнама 
агенттіктерінің мамандары мен баспас�з хатшыла-
ры жетерлік екендігін тілге тиек еткен еді.

Осы жолдардың авторы Познань университе-
тінде бірнеше рет ғылыми тағылымдамадан �тіп, 
ізденген жанға берері мол, үйретері к�п оқу орда-
сы екендігіне к�з жеткізді. Мұнда дүние жүзінің 
түпкір-түпкірінен келген ғалымдар, студент жастар 
поляк мәдениетімен танысады. Университет  поляк 
тілін  әлемге таратып,  насихаттауда  к�п іс тынды-
рып келеді.  Поляк тілі және классикалық фило-
логия факультеті шетелдіктерге поляк тілін арнайы 
бағдарлама бойынша оқытып-үйретеді. Польша 
– мәдениеті биік ел болғандықтан әрі ел эконо-
микасы тұрақты дамып келе жатқандықтан, поляк 
тіліне деген сұраныс та күннен күнге артып келеді. 
Бұл ж�нінде әріптестеріміз айтып та, жазып та жүр. 

Айталық, поляк жастарының 85 пайызынан астамы 
бір немесе екі шет тілін, соның ішінде ағылшын 
тілін жетік біледі. Шетел тілдерін оқыту Адам Миц-
кевич университетінде жақсы жолға қойылған. 
Оқу орнында ағылшын тілін жастармен қатар егде 
тартқан кісілер де ықыласпен оқып-үйренуде. Оқу 
орнындағы түркітану зерттеулерінің негізін белгілі 
ғалым, филология ғылымдарының докторы, про-

фессор Хенрик Янковский қалаған. Абайдың «Қара 
с�здерін» полякша с�йлеткен осынау бірегей ғалым 
ж�нінде қаламгер Жұмабек Кенжалин Польша са-
пары туралы мақаласында с�з еткен болатын.

Енді профессор Янковски туралы �мірбаяндық 
мәлімет бере кетейін. Ғалым 1951 жылы Польша-
ның Ломжа қаласында дүниеге келген. Жоғары 
білім алуды Варшава университетінде бастап, Ма-
жарстандағы Будапешт университетінде жалғас-
тырған, сонда 1981 жылы түркі және мажар тілдері 
бойынша мамандық алып шыққан. 1982 жылдан 
бері Познань қаласындағы А.Мицкевич атындағы 
университеттің оқытушысы болып қызмет істеп 
келеді. Ұстаздық қызмет және ғылыми-зерттеу 
жұмыстарымен қатар айналысқан ол 1986 жылы 
орал-алтай тілдері бойынша зерттеулері үшін 
докторлық (PhD), 1994 жылы қырым-татар тілдерін 
зерттеу нәтижелері үшін докторлықтан кейінгі 

(постдокторлық) ғылыми дәрежелерге ие болған. 
1996 жылы университет профессоры, 2007 жылы 
титулдық профессор атағын алады. Қазіргі кезде 
Познань университетінің Азиятану кафедрасында 
қызмет істейді, сондағы түркі, монғол, корейтану 
б�лімшесін басқарады. 

Х.Янковскидің 130-дан астам ғылыми еңбектері 
бар. АҚШ, Германия, Ресей, Финляндия, Голлан-
дия, Венгрия, Түркия секілді к�птеген елдердің 
беделді басылымдарында ғылыми мақалалары жа-
рияланып тұрады. Басты еңбектерінің қатарында 
«Орал және алтай тілдеріндегі есімшелі тіркестер» 
(1987, француз тілінде), «Қырым-татар тілінің 
грамматикасы» (1992, поляк тілінде), «Қырым жер-
су атауларының тарихи-этимологиялық с�здігі» 
(2006, ағылшын тілінде, «Қырым-татар тілі» (2010, 
поляк тілінде) кітаптарын атауға болады. Жұбайы,  
қазақ қызы Гүлайхан Ақтаймен бірлесіп 20 мың 
с�зді қамтитын «Қазақша-полякша с�здік» (2011) 
құрастырып шығарған.

Енді оқу орнындағы болашақ қаламгерлерді 
тәрбиелеу тәжірибесіне тоқталайық. Универси-
тет тің маңдайалды факультеттерінің бірі саяси 
ғылымдар және журналистика факультеті журнали-
стика, саясаттану, халықаралық қатынастар маман-
дықтары бойынша кадрлар даярлайды. «Журна лис-
тика және коммуникация», «Саясаттану», «Ұлттық 
қауіпсіздік», «Халықаралық қатынастар» сияқты 
кафедралар жұмыс істейді. Оқу ордасы алқалы 
халықаралық жиындарды жиі �ткізіп тұрады. 
Солардың бірі – халықаралық саясаттану конгресі. 
Мен Польшаға биыл аяқ тірер алдында тәмамдалған 
биылғы конгреске жылдағыдай әлемдік саясат, 
халықаралық қатынастар, еуропалық интеграция, 
БАҚ және бұқаралық коммуникация салаларын 
зерттеушілер мен мамандар жиналған екен. Ше-
телдерден,  сондай-ақ Польшаның барлық жоғары 
оқу орындарынан келген зерттеушілер ғылыми 
мәжіліс жұмысына қызу ат салысқаны ж�нінде оқу 
ордасының проректоры, профессор Тадеуш Валлас 
мақтанышпен әңгімеледі.

Мақтанатындай-ақ бар. Бұгінде Польша әлем-
дік саясатта �зіндік орынын иеленіп, эконо-
микасы мен мәдениеті күн санап �рлеп келеді. 
Біздің елімізбен арадағы қарым-қатынастары да 
жоғары деңгейде. Бұған Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың жуырда поляк мемлекетіне барған 
ресми сапарының табыспен �ткені куә.

Шәрипа НҰРЖАНОВА,  
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

аға оқытушысы

• Мың сан мәселелі моноқала

ҚАРАТАУДЫҢ ҚАРЫШТЫ ҚАДАМЫ
Мұнда жаңа өндіріс кәсіпорындары бой көтеруде

Ибрагим БЕКМАХАНҰЛЫ

Қаратау – �ндірісті қала. Ал, �ндіріс бар 
жерді қайнаған еңбек, жайнаған �мір 
тынысы бар екендігі еш күмән тудыр-
майды. Қалада соңғы кездері кен �ндіру 
кәсіпорындарын ұлғайтумен қатар, осы 
�ңірдің тағы бір бағалы қазынасы – мәрмәр 
тасын �ңдеп шығаратын жаңа зауыттың 
құрылыс жобасы да дайындалуда. Қала 
әкімдігінің хабарлауынша, бұл зауыт іске 
қосылған жағдайда жылына 110 мың тонна 
мәрмәр тасты �ңдей алатын к�рінеді. Бұл да 
кеншілер қаласында «100 нақты қадам» – 
Ұлт жоспарын жүзеге асырудың міндетінен 
туындайтын ірі жобаның біріне айналып 
отыр.

Бұл тұрғыда елімізде Елбасының 2012 
жылғы қаңтар айындағы халыққа Жолдау-
ында атап к�рсетілген міндеттерге сәйкес 
«Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жыл-
дарға арналған бағдарламасы» іске асырылу-
да. Қаратау да осы моноқалалардың са на тына 
жататын болғандықтан, ілгері да му дың осын-
дай сындарлы жолын таңдап отыр. Қаладағы 
қазіргі жасалып жатқан іс-қимылдың бары-
сына қарап, мұнда қай бір салада болмасын 
үлкен ір құлшыныстың бар екендігін байқауға 
болады. Аталған бағдарлама шын мәнінде 
де �ндірісті қаланың дамуына, гүлденуіне, 
сәулеттік жағынан к�ркейіп, абаттандырылу-
ына ерекше серпін беруде. Бұл мақсатқа 2013-
2015 жылдарға республикалық бюджеттен – 
1,9 млрд. теңге ал, жергілікті бюджет есебінен 
76,8 млн. теңге қаржы б�лінген екен.

Қаланың экономикалық �сімін қамтамасыз 
ететін ішкі резерві – «Talas Investment 
Company» ЖШС-ның жылына 15,0 мың тон-
на натрий цианидін шығаратын зауытының 
құрылысы «зәкірлі» инвестициялық жобасы 
2012-2014 жылдары іске асырылды. Жобаның 
жалпы құны 12,9 миллиард теңгені құрайды. 
Мұнда 2016 жылдың 7 айында 380,5 млн. 
теңгенің �німі �ндірілді. Қазіргі таңда зауытта 
421 адам жұмыс істейді. Оның ішінде 405 адам 
жұмыспен қамту орталығының жолдамасы-
мен қабылданған. Бұдан б�лек қосымша 66 
адам қосалқы шаруашылықта еңбек етеді.

Қаратау қаласын 2015-2017 жылдары 
дамытудың кешенді жоспарына енгізілген 
тағы бір жаңа «зәкірлі» жоба – «Жамбыл 
Недр» ЖШС қолға алған, жалпы құны 3,4 
миллиард теңгені құрайтын, жылына 300,0 

мың тонна М-400, М-500 маркалы цемент 
шығаратын зауыттың құрылысы жүргізілуде. 
Кәсіпорынды биылғы екінші жарты жылдықта 
іске қосу жоспарлануда. Ол толық қуатында 
істегенде 150 адам жұмыспен қамтылмақ. 
Қазіргі таңда зауыт құрылысында 167 адам 
жұмыс істейді. Оның ішінде 99-ы жұмыспен 
қамту орталығы арқылы жолдамамен жібе-
рілген. Құрылыс жұмыстары толықтай аяқ-
талып, қондырғыларының 95 пайызы құрас-
тырылып, орнатылды.

Сонымен қатар, биыл �ңірлік Индустрия-
ландыру картасына енгізу үшін жылына 110,0 
мың тонна мәрмәр тасын �ңдеп шығаратын 
зауыттың құрылысы жобасы дайындалу-
да. Құны 1946,0 миллион теңгені құрайтын 
бұл жобаны «Қаратау Про» ЖШС жүзеге 
асырмақ. Қазіргі таңда мұнда итальяндық 
құрал-жабдықтарды орнату жұмыстары 
жүргізілуде. Зауытты іске қосқан жағдайда 
60 адам жұмыспен қамтылады. Қазіргі таңда 
100 адам жұмысқа тартылып отыр. Сондай-
ақ, 4 тапсырыс алушы қосалқы кәсіпорындар 
да жұмыс істейді. Зауытты биылғы жылдың 
екінші жартыжылдығына іске қосу жоспарла-
нуда. Жұмыспен қамтылғандардың 85 пайызы 
– жергілікті тұрғындар.

Моноқалаларды дамыту бағдарламасын 
әзір леп, бекітудегі негізгі мақсат – шағын 
және орта кәсіпкерлікті дамыту, нәтижесінде 
жаңа жұмыс орындарын ашу болып табыла-
ды. Бүгінде �ндірісті қалада 365 шағын және 
орта бизнес субъектілері (жеке кәсіпкерлер – 
288, заңды тұлғалар – 77) тіркеліп, олардың 
саны 2011 жылмен салыстырғанда 1,3 есеге 
к�бейген.

2016 жылдың қаңтар-маусым айына 
92,0 миллион теңгенің 16 әлеуетті жобасы 
ұсынылып, оның ішінде үшеуі – «БанкЦентр-
кредит» АҚ және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
арқылы 25,7 миллион теңгенің «Айда» дүкенін 
заманауи шағын маркет етіп ашу, қымыз 
�ндірісі және жиһаз шығаратын цех жобала-
ры қолдау тапты. Одан б�лек, кәсіпкерлер 
тарапынан 50,0 миллион теңгені құрайтын 7 
жобаның құжаттары екінші деңгейдегі бан-
ктерге қарауға жіберілді. Сонымен қатар, 
қалада басқа да бірқатар инвестициялық 
жобалар жүзеге асырылуда. Атап айтқанда, 
тәулігіне 2 тонна сүт �німдерін (май, сыр, 
ірімшік) �ңдейтін цех ашу мақсатында 
тиісінше жұмыстар жасалуда. Жобалық құны 
20,0 миллион теңгені құрайды. Кәсіпорын 
басшылары бұл ретте «Ауыл шаруашылығын 

қаржылай қолдау қорынан» 5,5 миллион 
теңгені несиеге, 3,0 миллион теңге к�леміндегі 
мемлекеттік грантты ұтып алған. Қазіргі таңда 
мұнда қажетті құрал-жабдықтардың 95 пайы-
зы орнатылған.

Ал «Азмина Мрамор» ЖШС мәрмәр тасын 
�ңдеп, тастақталар, баспалдақтар, кірпіштер 
шығарумен айналыспақ. Серіктестік қолға 
алған жобаның құны 20,0 миллион теңгені 
құрайды. Кәсіпорын алдағы уақытта жылына 
32,0 мың тонна ұнтақталған тасты �ңдеп, 150,0 
миллион теңгенің �німін �ндіретін болады. 
Мұнда да қосымша 8 жұмыс орын ашылады. 
Қазіргі таңда құрал-жабдықтары жеткізіліп, 
орнатылу үстінде.

Алда тұрған тағы бір маңызды іс, қаланың 
102 к�шесіндегі кәріз және су желілері 
құбырларын жаңғырту, ж�ндеу қажет-ақ. 
Осыған байланысты, жалпы құны 1172,4 мил-
лион теңгенің жобасы – қаладағы 3 к�шені 
қайта жаңғыртуға былтыр 111,1 миллион 
теңге б�лініп, толық игерілді. Қалған қаражат 
2017 жылға жоспарлануда. Жобалық құны 
234,9 миллион теңгені құрайтын орталық алаң 
және А.Шейн, Т.Рысқұлов к�шелерінің жол-
дарын қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізу 
үшін 4,4 миллион теңге б�лініп, жобалық-
сметалық құжаттары әзірленіп, мемлекеттік 

сараптаманың қорытындылары алынды. 
Биыл барлығы 22 к�ше ж�нделетін болады. 
Бү гінгі таңда алты к�шеге асфальт жамылғысы 
т�селіп, 4 к�шеде жолға түзету жұмыстары 
жүргізілуде. «Жұмыспен қамтудың жол кар-
тасы – 2020» бағдарламасы аясында Шах-
тер к�шесіне орташа ж�ндеу жұмыстарын 
жүргізуге конкурс жарияланды.

Биыл қаладағы 3 м�лтек аудандағы 51 үйді 
қайта жаңғыртуға 282,9 миллион теңге қаржы 
б�лініп, қазіргі таңда мемлекеттік сатып алу 
рәсімдері жүргізілуде.

Қаланың ішкі орамдық газ жүйелерінің 
құрылысына 309,96 миллион теңгеге келісім-
шарт жасалынып, 2015 жылы б�лінген 88,9 
миллион теңге толығымен игеріліп, тиісті жұ-
мыстар атқарылды. Қалған қаражат 2017 жыл-
ға республикалық бюджет есебінен б�лінбек.

Сонымен қатар, қаладағы әлеуметтік ны-
сандарына су бұру жүйесінің және сумен 
жабдықтау жүйесінің құрылысына жобалық-
сметалық құжаттары әзірленіп, мемлекеттік 
сараптамадан �тіп, қаржы б�лу ж�нінде 
сұраныс берілген.

Атқарылған және алдағы уақытта жүзеге 
асырылатын жұмыстарға қарап, моноқалалар 
қатарына жататын Қаратаудың болашағының 
зор екенін байқауға болады.

• Бизнестің жол картасы – 2020

ТАЛДЫҚОРҒАНДА «ЖАС К�СІПКЕР 
МЕКТЕБІ» АШЫЛАДЫ

Алматы облысының Кәсіпкерлер палатасы Жас 
кә сіпкерлер мектебіне қабылдау жұмыстары басталға-
нын хабарлады.

Бұл шара «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті 
қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы ая-
сында жүргізіледі. Кәсіпкерлікті қаржылық емес 
қолдау б�лімінің басшысы Ерлан Датқаевтің ай-
туынша, жоба жастардың инновациялық және кә-
сіпкерлік әлеуетін ашуға бағытталған. «Бұл мектеп 
ең белсенді және де кәсіпкерлік бастамасы барларға 
арналған. Сондай-ақ бұл құзыреттілік пен біліктілік 
деңгейін арттырғысы келетін жастарды қызықтыруы 
мүмкін. Оқу барысында тыңдаушыларға кәсіпкерлік 
қызметін жүргізу негіздері және бизнес-жоспар 
дайындау бойынша оқу-әдістемелік материалдары, 
сондай-ақ шағын кә сіпкерлікті құру идеяларының 
анықтамалары ұсы нылады. Оқу қорытындысы 
бойынша, бизнес-жоспарларын жоғары деңгейде 
қорғап шыққан қатысушыларға, оқығанын растай-
тын сертификаттар тапсырылады», – деп атап �тті 
ол.

Aталған сертификаттар бағдарлама аясында 
грант  ты қаржыландыру байқауларына қа тысуға 
мүм  кіндік береді.

Бескүндік оқу барысында, Александр Кузнецов 
және Қайрат Оңғаров сынды тәжірибелі дәріскерлер 
кәсіпкерліктің қыр-сыры, оның ішінде бизнес жос-
пар, маркетингтік жоспар құру, даму стратегия-
сы, сондай-ақ кәсіпкерлік психологиясы туралы 
түсіндіретін болады. Жас кәсіпкерлер мектебіне 18 
бен 29 жас аралығындағы азаматтар жазыла ала-
ды. «Аталған байқау – студенттер мен жастар үшін 
�зін-�зі жетілдіруге тамаша мүмкіндік. Бүгінде 
жастар кәсіптің барлық саласын игеріп жатыр. 
Сол себепті оқу барысында оларға компания мен 
қызметкерлерді дұрыс әрі тиімді басқару тәсілдері 
үйретіледі. Олар үшін жас кәсіпкерлер мектебі бо-
лшақта бизнестерін бастауға үлкен негіз бола ала-
ды», – дейді А.Кузнецов.

Оқу қорытындысында ең үздік жобалар «Идея-
лар жәрмеңкесі» байқауына қатыстырылып,  «Биз-
нестің жол картасы – 2020» бағдарламасы аясын-
да мемлекеттік грант алуға үміт кер атанады. «Жас 
кәсіпкерлер мектебі» жобасы ның қатысушыларын 
оқыту екі тілде жүргізіледі. Мемлекеттік тілде оқыту 
2016 жылдың 31 қазанынан бастап 4 қарашаға дейін, 
орыс тілінде оқыту  7-11 қараша аралығында «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Кәсіпкерлерге 
қызмет к�рсету орталы ғында �теді. 

 тініштер осы жылдың 28 қазанына дейін қа-
был данады.

• Ауыл шаруашылығы

Т�Л КҮТІМІ ТАҚЫРЫБЫН 
ТАЛҚЫҒА САЛДЫ

Фермерлік шаруашылықта тұқымдық түрлендіру 
жұ мыстарын ұйымдастыру бойынша кәсіпкерлерді 
оқы ту қолға алынды.

«Атамекен» ҰКП агробіліктілік орталығының 
Алак�л ауданында �ткен кезекті семинары «Фер-
мер лік шаруашылықта тұ қымдық түрлен діру жұ-
мыстарын ұйымдастыру» деп аталды. Бұл кәсіп-
керлер үшін таныс тақырып болса да, маңызды лығы 
басым.  йткені инновациялық тәсілді енгізу уақыт 
пен қаржыны қажет ететіні белгілі.

Оқыту жұмыстарын �ткізу үшін базалық шаруа-
шылық ретінде «Архарлы-Майбүйрек» ЖШС-нің 
таңдалып алынуы кездейсоқ емес.  йткені серік-
тестік облыстағы, тіпті Қазақстандағы, 3 млрд тең-
геге салынған ең ірі инновациялық жоба болып 
есептеледі. 2013 жылы Австралиядан 5563 бас «Ан-
гус» және «Герефорд» сынды ірі қаралардың етті 
тұқымдасы жеткізілген. Сондай-ақ, шаруашылық 
қазақстандық тұқымдас 233 бұқа сатып алған. Бұл 
жерде селекциялық-асылдандыру жұмыстары кана-
далық мамандармен бірлесіп жүргізіледі. Бүгінде 
кәсіпорында мал басының саны 10 мыңнан асқан. 

Дәріскер Ж.Жарқымбаев фермерлерді зама-
науи мал шаруашылығы кешені, қоймалармен 
және «ақылды» жайылымдармен таныстырды. Са-
рапшы дәрістің теориялық б�лімінде бұзауларды 
сақтау әдіс тері туралы баяндап берді. «Т�лдеу 
басталғанға дейін шамамен 2-3 апта бұрын сиырдың 
желіні ұлғаяды. Сол уақыттан бастап т�лдеуге дай-
ындалады. Осы кезеңде сиырдың жағдайы мен 
мінез-құлқын мұқият қадағалаған ж�н. Т�лдеу уа-
қыты белгіленген күннің алдында 7-10 күн бұрын 
құнарлы мал азығын мүлдем алып тастаған ж�н. 
Бұзау туылғаннан кейін оны енесімен 1-2 күн бірге 
ұстаған ж�н. Содан кейін ғана оларды ортақ б�лімге 
ауыстыруға болады», – деді ол.

Сондай-ақ дәріскер кәсіпкерлердің назарын 
жаңа туылған т�лді азықтандыру кезеңдеріне аудар-
ды. Сонымен, оның айтуынша, алғашқы 2,5-3 айда 
күніне үш реттен емізген ж�н. Одан кейін күніне екі 
реттен емізуге болады.

«Бұзауларды енесінен кеш айырған кезде 
сиырдың ағзасы әлсіреп, арықтап кетеді. Ал бұзау 
үшін үнемі еміп отыру, ересек кезеңде де әдетке 
айналуы мүмкін. Сондықтан да ең тиімді жолы 
бұзауларды 3 айға дейін күніне үш рет емізу. Ал 
бұзауларды енесінен ерте айырған кезде, керісінше, 
дамуы мен �суі жақсы жүретін болады», – деді 
Ж.Жарқымбаев.

Сондай-ақ сарапшы фермерлерге вирустық ин-
фек цияларға қарсы вакцина егуді ұмытпауға кеңес 
берді.  йткені ерте кезден вакцина салу жануарлар-
ды әртүрлі аурулар мен вирустардан сақтайды.

Дәріс соңында Жарқымбаев мал шаруашылығы 
саласындағы мемлекеттік қолдау туралы ақпарат-
пен б�лісті. Сондай-ақ кәсіпкерлердің мемлекеттік 
бағдарламалардың талаптарын жақсарту туралы ой-
пікірлерін тыңдады. Семинардың қорытындысы 
бойынша қатысушыларға курстан �ткенін дәлел-
дейтін сертификаттар табыс етілді.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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• Мерейтой

ТОҚТЫ
Бұл аптада құпия қорқыныштарыңыз бен 

маза бермеген мәселелеріңіз ұлғая түседі. Дұрысы 
сүйенген сенім-тоқтамдарыңыз анықтығын 

жоғалтып, алдамшы дүниеге кезігесіз. Жалғандық, �кініш, 
сәтсіздікпен күресемін деген тілек-талпыныстарыңыз 
сынға түсуі мүмкін. 

ТОРПАҚ
Бұл аптада бұрынғы ойларыңыздан арылып, 

жаңа белестерді бағындыруға аттануыңыз 
мүмкін. Сонымен қатар �зін-�зі тануыңыз бен 
шығармашылық бостандыққа талпынысыңыздың арқасында 
табысқа жетесіз. 

ЕГІЗДЕР
Бұл аптада отбасыңыздағы мәселелер 

күрделене түседі. Үйіңізді �згертуіңіз немесе отба-
сы мүшелерінің біреуімен қарым-қатынасыңызды 

үзуіңіз мүмкін. Эмоциялық ауыртпалықтардың әсерінен 
денсаулығыңыз бірталай нашарлайды. Ас қорыту жолда-
ры ауыратын адамдарға бұл апта денсаулығын жақсарту 
үшін �те тиімді. Апта аяқталғанша маңызды шешім 
қабылдаудан сақтаныныз.

ШАЯН
Бұл аптада ішкі жан-дүниеңіз біраз �з-

герістерге ұшырайды. дебиет, баспа, сауда, биз-
нес салаларында к�птеген табыстарға жетуіңіз 
мүмкін. Сіздің ойларыңыз бен іс-қимылдарыңыз сезім мен 
ішкі түйсікке к�бірек бағынатын болады. Бұл аптада 
кәсіпкерлікпен және қоғаммен байланыс жұмыстарымен 
айналысқаныңыз абзал. 

АРЫСТАН
Осы аптада қаржылық мәселелер туындай-

ды. Қар жыға байланысты барлық мәселелер сіздің 
қарама ғыңызға к�шуі мүмкін. Ақша мәселелерін 

шешу барысында сіз үлкен үлеске ие боласыз. Бұл аптадағы 
үлкен бір қуаныш – сапарға аттануға қаржылай мүмкіндік 
туындайды. Бірақ ақшалай есептеуден қателіктер жіберіп 
алмаңыз.

БИКЕШ
Осы аптада энергия мен эмоциялық тұрақты-

лықтың әлсіреуінен денсаулығыңыз нашарлауы 
мүм кін. Махаббат жағдайына к�п к�ңіл б�ліңіз. 
Себебі, сезімталдығыңызды аңғарып, шын сүйе 
білетін жан сізге әлі кезікпеді. Жұмысыңызда орнатылған 
тәртіптің бұзылуын сізден к�рулері мүмкін.  

ТАРАЗЫ
Серіктестік, келісімшартқа отыру, бірлес-

тікке бай ланысты мәселелер Таразыларды біраз 
ойға батырады. Шешім табу үшін �з серік-

тесіңізге құлақ асуыңыз керек. Қаржы саласындағы адам-
дармен кездесуіңіз мүмкін. 

САРЫШАЯН
Бұл апта сіз үшін қоғаммен қарым-қатынас 

жағынан сәтсіз болмақ. Сізді қоршаған адамдар 
ойларыңызды дұрыс түсінбей қалуының әсерінен, 
қиындықтарға душар болуыңыз мүмкін. Осы апта сіздің 
жолыңызда к�птеген мәселелердің туындауымен және олар-
ды шешу арқылы табысқа жетуіңізбен ерекшеленеді. 

МЕРГЕН
Бұл аптада Мергендер к�птеген қиындық-

тарға тап болуы мүмкін. Қызғаныш пен к�реа-
лмау шылықтың әсерінен жасаған жұмысыңыз 

�з бағасына ие бола алмайды Басыңызда туындаған мәселе 
біраз дүниенің шынайы түрін к�руге �з үлесін қосады. 

ТАУЕШКІ
Осы аптада шығармашылық Һәм руха-

ни тұрғыда �згеріске ұшырауыңыз себепті 
к�ңіл-күйіңіз орнығады, тыныштық табасыз. 
Жұмысыңызға қосымша ретін де дизайнмен, автомобильмен, 
магиямен, бимен айна лысқаныңыз ж�н. 

СУҚҰЙҒЫШ
Суқұйғыштар үшін бұл аптаның сәтті, 

сәтсіз болуы �здеріне байланысты болмақ. От-
басында тұрақ тылықтың орнығуы, қоғаммен 

байланысының жақсаруы жеке басындағы мәселелерді дұрыс 
шеше білуіне байланысты. 

БАЛЫҚТАР
Балықтардың қаржылық жағдайлары бұл 

аптада біраз �згерістерге душар болады. Та-
быстармен қатар к�п шығынға ұшырауыңыз 
мүмкін. Сол себепті шығынға ұшырау мүмкіндігін тудыр-
мау үшін ақшаңызға ие болыңыз. Достарыңыздың әсерінен 
біраз қаржыдан айрыласыз. Ескі қарым-қатынастардың 
үзілуі мен жаңа таныстардың пайда болуы әсерінен �з 
құндылықтарыңыз �згеріп, басқа белестерді бағындыруыңыз 
мүмкін.

Алатаудың 
алтын алқасы

Елбасы ХХ ғасыр оқиғаларындағы 
Алматының айрықша р�ліне назар аударды.

– Қала 1929 жылы Қазақстанның аста-
насы атанып, кейіннен миллиондаған 
тұрғыны бар мегаполиске айналды. Алматыға 
егемен Қазақстанның алғашқы астанасы 
болу мәртебесі бұйырды. Сондықтан біз 
бүкіл халық болып қаланың мыңжылдығын 
Отанымыз Тәуелсіздігінің 25 жылдығы 
белесінде мерекелеудеміз. 1995 жылы жалпы 
халықтық референдумда республика Консти-
туциясы қабылданды. Осы қалада «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі 
туралы» конституциялық заңға қол қойылды. 
Алматыда Қазақстан халқы ассамблеясы 
құрылды. Осы шаһарда жаңа елордамыз – 
Астана туралы тарихи қаулы қабылданды, – 
деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев мегаполистің 
әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері 
әрқашан мемлекеттің басты назарында 
екенін атап �тті.

– Былтыр қаланың 2020 жылға дейінгі 
даму бағдарламасы қабылданды. Ол 
тұрғындардың �мірін, қаланың экологиялық 
жағдайын жақсарту, бизнес үшін қолайлы 
жағдайлар туғызу ж�ніндегі нақты шараларды 
қамтиды. Қазіргі Алматы – Қазақстанның 
батыл әрі қарқынды дамуының к�рінісі. 
Соңғы 5 жылдың �зінде қала аумағы 2 есе 
�сті. Тұрғындардың жалпы саны – бір милли-
он жеті жүз адам. Алматы метрополитенінде 
қазірдің �зінде 30 миллионнан астам жо-
лаушы тасымалданды. 2017 жылы «Нұрлы 
жол» бағдарламасы аясында Үлкен Алматы 
айналма жолының құрылысы бастала-
ды. Ол «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 
халықаралық магистралінің бір б�лігі болмақ. 
«Инновациялық технологиялар саябағы» 
арнайы экономикалық аймағы құрылып да-
мытылуда, – деді Мемлекет басшысы.

Сонымен қатар Елбасы республикадағы 
барлық кәсіпкерлік сектордағы �ндірілетін 
�нім мен к�рсетілетін қызметтің т�рттен 
бірін қамтитын шағын және орта бизнес 
субъектілерінің маңызды р�ліне тоқталып 
�тті.

Нұрсұлтан Назарбаев сондай-ақ қысқы 
Универсиадаға дайындық халықтың 
жұмыспен к�бірек қамтылуына, қаланың 
туристік саласының дамуына жаңа серпін 
бергеніне назар аударды.

– Оның бірегей нысандарының 
құрылысына 107 миллиард теңге инве-
стиция тартылды. Соның арқасында мың 
жарым шағын және орта бизнес субъектілері 
жұмыспен қамтылып, 30 мыңнан астам жаңа 
жұмыс орны ашылды. Қысқы Универсиадаға 
57 елден 2 мыңнан астам спортшы қатысады. 
Алматының туристік кластерін дамыту 
арқылы қаланың 90 мың тұрғыны жұмыспен 
қамтамасыз етіледі, – деді Елбасы.

Соңында Қазақстан Президенті бар-
ша қазақстандықтарды �здері жақсы 
к�ретін әсем де теңдессіз қаласының 
мыңжылдығымен құттықтап, зор денсаулық, 
бақ-береке және табыс тіледі.

Елбасы мерейтой аясындағы жұмыс 
сапарында қысқы Универсиада ойында-
ры �тетін негізгі нысандарды аралап к�рді. 
Атлеттер қалашығында болып, «Медеу» мұз 
айдынының және «Шымбұлақ» тау шаңғысы 
курортындағы ж�ндеу жұмыстары мен 
Универсиадаға дайындық барысына баға 
берді. 

Мемлекет басшысы 2017 жылғы 
Дүниежүзілік қысқы универсиада �тетін 
басты нысандардың бірі – «Халық Арена» 
спорт кешенінде болып, к�пбейінді мұз 
айдынының қызметімен танысты. 3 мың 
к�рерменге арналған мұз айдыны хоккей 
жарыстарын �ткізуге лайықталған. Мемлекет 
басшысына Универсиададан кейін «Халық 
арена» к�пбейінді кешенін қалалық хоккей 
командаларының ойын алаңына, балалар мен 

жас�спірімдер спортын дамыту, сондай-ақ жап-
пай халықтық сырғанақ орталығына айналдыру 
жоспарланып отырғандығы айтылды. Сонымен 
қатар, кешен концерттер, мәдени-к�пшілік 
шаралар �ткізуге лайықталып, қазіргі заманғы 
жарық беру және дыбыс құрылғыларымен 
жабдықталған. 

«Халық Аренада» Олимпиада 
жеңімпаздарымен және қаланың спорт 
қоғамдастығы �кілдерімен кездесуде Елбасы: 
«Қазақстан �зін спорт державасы ретінде таны-
та білді. Бұл жетістіктермен шектелмеу керек. 
Спорттағы еліміз бағындырған биіктердің 
деңгейін бұдан әрі к�тере түсу қажет. Мемлекет 
халықтың денсаулығына баса к�ңіл б�ліп отыр. 
Дүниежүзілік қысқы универсиадаға дайындық 
барысында заманауи спорт ғимараттары са-
лынды. Ол к�пшіліктің, әсіресе балалар мен 
жастардың спортпен шұғылдануына қосымша 
серпін береді», – деп атап �тті.

Спортшылар ұдайы к�ңіл б�ліп, қамқорлық 
к�рсетіп келе жатқаны үшін Елбасына 
алғыстарын білдірді.

Сондай-ақ Мемлекет басшысы сту-
денттер спорты халықаралық федерациясы 
�кілдерімен кездесіп, федерацияның тікелей 
қолдауымен Дүниежүзілік қысқы универси-
аданы Қазақстанның табысты �ткізетініне 
сенім білдірді. Федерация �кілдері Нұрсұлтан 
Назарбаевқа алдағы универсиада аясындағы 
барлық іс-шаралардың тиімді �туіне қосқан 
жеке үлесі үшін алғыс білдірді. Елбасы уни-
версиада нысандары шара �ткеннен кейін 
спорт мектептері, кәсіби және әуесқой 
командалардың жаттығуларын ұйымдастыру 

орталықтары ретінде пайдаланылатындығы 
туралы хабардар етілді.

   Сонымен қатар Мемлекет басшы-
сы «Дәстүрлі музыка мультимедиялық 
орталығымен» танысты. Онда Ықылас 
атындағы халық аспаптары музейі, 
�.Қастеев атындағы мемлекеттік музей, Ал-
маты қаласының тарих музейі, сондай-ақ 
мемлекеттік мұрағаттар қорларынан алынған 
қазақ �нерінің к�рнекті қайраткерлері 
қолданған бірегей аспаптар к�рермендер 
назарына ұсынылған. Нұрсұлтан Назарбаев 
орталыққа �зінің жеке домбырасы мен әйгілі 
күйші Дина Нұрпейісоваға арналған «Дала 
әуендері» атты мүсінді тарту етті.

 Сапар барысында Нұрсұлтан Назарба-
ев қаланың Медеу ауданында мемлекет-
жекеменшік серіктестігінің арқасында 
салынған №168 мектепте болды. Мемлекет 
басшысы мектептің материалдық-техникалық 
жабдықталуымен танысып, оқушылардың ата-
аналарымен және педагогтармен кездесті. Елба-
сы жиналғандарды жаңа оқу орнының ашылуы-
мен құттықтап, алға қойылған міндеттерге қол 
жеткізу жолында табыс тіледі.

  Жаңа ғимараттың жалпы алаңы – 8390 
шаршы метр. Заманауи құрылғылармен 
жабдықталған білім ошағы 600 оқушыға 
арналған. Мұнда гуманитарлық ғылымдар 
тереңдете оқытылып, мемлекеттік тілде білім 
беріледі.

  Мерейтой аясында Тұңғыш Прези-
дент саябағында алматылықтардың сүйікті 
мерекесіне айналып үлгерген дәстүрлі Алма 
фестивалі �тті. Биыл алты аймақтан құралған 

фестиваль алаңындағы «Аpple Базар» 
аймағына 150 тонна алма әкелінді. 

  Фестивальге келушілерді мере-
кемен құттықтаған қала әкімі Бауыр-
жан Байбек: «Біз Алматының жоғары 
технологиялық қала ғана емес, �зіндік 
болмысымен ерекшеленгенін қалаймыз. 
Қазіргі тарихи-мәдени мұраларымыз 
жаңару мен креативтіліктің бастауы 
болып отырғаны с�зсіз. Тарихшылар 
Алматының 1000 жылдық тарихын 
дәлелдеп берді. Міне, 10, 11 ғасырдан 
бері бұл жерді адамдар мекен етіп келеді. 
Қаланың 1000 жылдық тарихын Горный 
Гигант аймағынан табылған к�не түркі 
теңгелері мен Шекарашылар училищесі 
маңынан табылған «Алмату» деген жазуы 
бар к�не теңге дәлелдеді.

   Шығыстанушы Владимир Настич 
Алматының қазіргі аумағында теңге 
соғатын сарай болған деген ғылыми 
болжам ұсынады. Білесіздер, жеке ақша 
бірлігі болу деген ол қашанда сол елдің 
жоғары мәдениеті мен дербес экономи-
касын к�рсетеді. Осы фактілерге сүйене 
отырып, ЮНЕСКО-ның 38-ші сесси-
ясында 195 ел бірауыздан Алматының 
1000 жылдығын аталған халықаралық 
ұйымның ескерткіш даталар күнтізбесіне 
қосуға дауыс берді. Мұның барлығы да 
сіздер үшін, қымбатты алматылықтар. 
Бізде Алматыны әлемдегі ең үздік 
қалалар қатарына қосу үшін жасаған 
жоспарларымыз бар. Біз оған бірлесе 
қол жеткіземіз деп ойлаймын. Себебі 
біздің бәрімізді Алматыға деген махаббат 
біріктіріп отыр», – деді.

  Қала күнін тойлау мерекесі аясында 
«Алматы қаласының құрметті азаматы» 
сыйлығы ғалымдар Карл Байпақов, Ка-
мал Ормантаев және Социалистік Еңбек 
ері Вера Сидороваға  табыс етілді.

  Алматының мыңжылдық мерей-
тойын атап �ту салтанаты Apple Fire 
мерекелік отшашуымен аяқталды. 

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

Алматы шаһары өзінің мыңжылдығын атап өтті
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