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Халықаралық саяси апталық

Газет 1994 жылғы қаңтардың 28-інен шыға бастады

Малайзия ғылым, технология 
және инновация вице-министрінің 
«Сіздің елдің павильонының 
басты ерекшелігі неде?» деген 
сұраққа: «Орман» деп жауап 
бергені тегін емес. Малай 
павильонында жасыл орман 
барлық жерде «жайқалып 
тұр»: қабырға жағалай ілінген 
экрандарда, бұрыш-бұрышта 
отырғызылған бұталарда, 
т'беден еденге дейінгі 
суреттерде – қалың орман 
бейнесі. 

Мұнда 'ндірілген балдың дәрілік 
қасиеті жоғары. Себебі дәл осы 
аймақта бал арасы қонатын 200-
ден астам 'сімдік болса, оның 
40-тан астам түрі дәрілік ш'птер. 
Сондықтан Алматы облысында 
'ткен «Қазақстанның үздік тауары» 
байқауында «Үздік азық-түлік 
тауарлары» аталымы бойынша 
Лепсі балының бірінші орын иеленуі 
заңдылық.

Енді қоғамдық к'ліктегі 
(метроны қосқанда) жол ақысы 
электрондық т'лем арқылы – 80 
теңге к'лемінде, ал қолма-қол 
ақша берген жағдайда 150 
теңге болады. 9зірге бұл қаулы 
13 шілдеге дейін қоғамдық 
талқылаудан 'тпек. Қаулы әділет 
органдарында мемлекеттік 
тіркеуден 'ткен соң, 10 күннен 
кейін заңды күшіне енбекші.  
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ҚАЗАҚСТАН КИБЕРШАБУЫЛДАРҒА ДАЙЫН БА?

Әсел ӘНУАРБЕК

Ұрпақ тәрбиесінде еңбекке баулудың маңызы жоғары. Қазақ ерте 
кезден-ақ жас баланы еңбексүйгіштікке, жалқаулықтан ада болуға 
үйреткен. Ұлы ойшыл әл-Фарабидің өзі «тәрбиенің негізі – еңбекте» 
дейді. Сондықтан болар, қазақ отбасында тәрбиеленген балалар еңбекке 
ерте араласады. Бір өкініштісі, бүгінде балаларды заңсыз жұмысқа тарту, 
олардың еңбегін қанау күрмеулі мәселеге айналып отыр.

БАЛАНЫҢ БЕЙНЕТІ 
БІЛІНБЕЙДІ

«ТЕМІРДЕН БОЛАР 
КӨЛІГІ�...»

Майқы бидің айтқаны уақыт 
шындығына айналды десек те...

ал жеткіншектердің еңбегін қанау 
күрмеулі мәселеге айналып отыр

Анар ЛЕПЕСОВА

Бүгінде автокөлік әлемдегі ең қауіпті тасымал құралына айналды. Осыдан 
үш ғасыр бұрын «Темірден болар көлігің, темірден болар өлімің» деп 
айтып кеткен дуалы ауыз Майқы би көреген екен. Деректерге сүйенсек, 
әлем бойынша жол бойында жыл сайын 1 млн 200 мың адам, 1 күнде 3500 
адам бақилық болады.  Қазақстандағы көрсеткіштер де жан түршіктіреді. 
Әсіресе, қоғамдық көліктердің кесірінен көз жұмғандар саны артқан. 
Жолаушылардың өміріне жауапты екенін ұмытып, жоспар қуып, жол 
ережесіне жүре қарайтын жүгенсіз жүргізушілер талайдың өмірін қауіпке 
тігуде. 

Бүгінгі күні ақпараттық қоғам дамуының 
басты қажетті шарты – киберқауіпсіздік. Сон-
дықтан Мемлекет басшысы Қауіпсіздік Ке-
ңесінің отырысында ең бірінші осы мəселеге 
назар аударды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
өз сөзінде қазіргі кезде цифрлық технология-
ларды енгізудің маңыздылығын атап өтті. Бұл 

ретте Мемлекет басшысы кибер қауіп-қатер-
ге жəне ақпараттық технологияларды заңсыз 
пайдалануға қарсы тұру керектігіне тоқталды. 

«Ақпараттық-коммуникациялық технология-
лар адам өмірі мен мемлекеттің барлық сала-
сында кездеседі. Сондықтан мен «Қазақстан-
ның Үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге 

қабілеттілік» атты Жолдауда цифрлық техно-
логияларды дамыту мақсатын қойдым. Оның 
пайдасы зор, бірақ оны енгізумен бірге кибер-
шабуылдар жасау қаупі де туындайды. Сол се-
бептен, Қазақстан оған дайын болуға тиіс»,  – 
деді Нұрсұлтан Назарбаев. Өз сөзінде Мемле-
кет басшысы киберқауіпсіздіктің кесірі біздің 
елге ғана емес, Америка секілді мемлекеттің 
өзіне де тигенін, Ресейге де шабуыл жасалып 
отырғанын тілге тиек етті. 

Қауіпсіздік Кеңесінің отырысында талқы-
ланған екінші мəселе – терроризмнің алдын 
алу. Соңғы уақытта лаңкестер бүкіл əлем жұрт-
шылығының тыныштығын бұзып отырғаны жа-

сырын емес. Мұндай жағдайлар біздің елде де 
орын алған болатын. Сондықтан елімізде тер-
роризмнің алдын алу аса маңызды. Бұл ретте 
Елбасы жиынға жиналғандардың назарын əлем-
дегі жəне еліміздегі лаңкестік  топтардың дест-
руктивті əрекеттерінің салдарына аударды. Сон-
дай-ақ, Нұрсұлтан Əбішұлы террористік топтар-
дың əрекеттеріне қарсы тиімді жұмыстарды бір 
жүйеге келтіру қажеттігін ескертті. 

Аса маңызды мəселелер талқыға түскен 
Қауіпсіздік Кеңесі отырысының соңында Мем-
лекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жауап-
ты тұлғаларға бірқатар нақты тапсырмаларды 
міндеттеді. 

Әсел ӘНУАРБЕК

Сейсенбі күні Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
төрағалығымен Қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтті. Жиында киберқауіпсіздікті 
қамтамасыз ету және терроризмнің алдын алу мәселелері сөз болды. 



ҚОҒАМ2 13 шілде, бейсенбі, 2017 жыл

НАУҚАСТЫҢ «ЖЕКЕ КАБИНЕТІ» БОЛМАҚ
Денсаулық сақтау нысандарының компьютерлік техникамен 

жабдықталуы 74 пайызды құрады
ҚР Премьер-министрі Бақытжан Сағынтаевтың 
төрағалығымен өткен кезекті Үкімет отырысы 
денсаулық сақтау саласына арналды. Нақты айтқанда, 
жиында денсаулық сақтау жүйесін ақпараттандыру, 
дәрі-дәрмек бағаларын мемлекеттік реттеу мәселелері 
кеңінен талқыланды. Сонымен қатар, Үкімет мүшелері 
әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының 
бағасының өсуіне жол бермеу шараларын қарастырды. 

Бұған дейін Мемлекет басшысы 
денсаулық сақтау жүйесін ақпарат-
тандыру жəне оған ақпараттық тех-
нологияларды енгізу туралы тап-
сырма жүктеген еді. Бұл шаралар 
«Цифрлы Қазақстан» бағдарлама-
сы аясында жүзеге асуы тиіс бола-
тын. Аталмыш мəселелер бойынша 
Үкімет мүшелері алдында баянда-
ма жасаған Денсаулық сақтау ми-
нистрі Елжан Біртанов бүгінде он-
лайн-режімде статистикалық ақпа-
ратты жинау, саланы қаржыланды-
румен қамтамасыз етуге арналған 
22 ақпаратты жүйенің жұмыс іс-
тейтіндігін атап өтті. Елжан Бір-
танов өз сөзінде 2018 жылы ем-
делушінің «Жеке кабинеті» қол-
жетімді болатындығын айта келе, 
бұл жүйе арқылы науқастарға ден-
саулық сақтау қызметтері тура-
лы ақпарат алуға мүмкіндік бері-
летіндігін тілге тиек етті. 

Үкімет отырысында белгілі 
болғандай, үстіміздегі жылдың со-
ңына дейін медициналық ұйым-
дардың барлығы ақпараттық жү-
йелермен қамтылады. Ал 2019 
жылдан бастап денсаулық сақ-
тау жүйесінің жұмысы қағазсыз 
форматқа ауысады. Сонымен бір-
ге, 2020 жылға қарай Қазақ  с-
тан халқы толықтай денсаулық-
тың электронды төлқұжатымен 
қамтамасыз етілмек. «Электрон-
ды денсаулық төлқұжатына ар-
налған клиникалық мəліметтер 
жергілікті медициналық ақпарат-
тық жүйелерде қалыптасуға тиіс. 
Олар əртүрлі медициналық ұйым-
дарда, атап айтқанда, емxаналар-
да, стационарларда жəне аралас 
типтегі ұйымдарда жүретін кли-
никалық жəне клиникалық емес 
процестерді автоматтандыру үшін 
қажет», – деді Елжан Амантайұ-
лы. Сондай-ақ, Елжан Біртанов 
қазіргі уақытта Денсаулық сақ-
тау министрлігі Əлеуметтік меди-
циналық сақтандыру қорының ақ-
параттық жүйесін құру бойынша 
жұмыстар жүргізіліп жатқандығын 
атап өтті. Министр келтірген де-
ректерге жүгінсек, 2017 жылдың 
бірінші жартысындағы қорытын-
ды бойынша, денсаулық сақтау 
ұйымдарының компьютерлік тех-
никамен жабдықталуы республи-

ка бойынша орташа есеппен 74 па-
йызды құраған екен. 

Ал «Ауылдық жерлерде талшық-
ты-оптикалық байланыс желілерін ор-
нату» жобасының алғашқы кезеңі бо-
йынша 900-ден астам денсаулық сақ-
тау нысанын интернетпен қамтама-
сыз ету жоспарланып отыр. Бұл ту-
ралы жиында сөз алған Ақпарат жəне 
коммуникациялар министрі Дəурен 
Абаев айтты. Министрдің айтуынша, 
«Азаматтарға арналған Үкімет» мем-
лекеттік корпорациясының фронт-
кеңселерінде жəне пошталық байла-
ныс бөлімшелерінде Жұмыспен қам-
ту орталықтарының өкілдері азамат-
тарға міндетті медициналық сақтан-
дыру мəселелері бойынша кеңес бе-
реді. Ал «Электронды үкімет» порта-
лында əрбір азамат онлайн-режімде 
əлеуметтік мəртебесін анықтай алады. 

Одан əрі Үкімет отырысында ден-
саулық сақтау мекемелерін ақпарат-
тандыру жұмыстары бойынша өңір 
басшыларының есептері тыңдалды. 
Шығыс Қазақстан облысының əкімі 
Даниал Ахметовтың мəлімдеуінше, 
өңірдегі компьютермен қамту дең-
гейі 27 пайызды ғана құрайды екен. 
Олқылықтың орнын толтыру үшін 
жергілікті бюджеттен 1 млрд теңге 
бөлініп, оған 3 ай ішінде 3 177 компь-
ютерлік техника сатып алу жоспарла-
нып отыр. «Осылайша, биылғы қазан-
да компьютерлік техникамен жабдық-
тау көрсеткіші бізде 100 пайызға же-
теді. 2018 жылдың үшінші тоқсанын-

болады. Ал қалған 6 пайызға қызмет 
көрсететін 336 медициналық пунктті 
интернетке қосу мəселесі ашық қала-
ды», – деді Даниал Ахметов.

Өңір басшыларының сөзін тыңдаған 
Үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев 
əкімдерге қажетті техникаларды сатып 
алып, медицина ұйымдарына ақпарат-
тық жүйелерді енгізу туралы тапсырма 
берді. Ал Ақпарат жəне коммуникация-
лар, Денсаулық сақтау министрліктеріне 
орталық жəне жергілікті атқарушы ор-
гандармен бірге ақпараттық жүйелердің 
бірлесу жұмыстарын биылғы жылдың 
1 қарашасына дейін аяқтап, оның тоқ-
таусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
тапсырылды. 

Жиында көтерілген келесі мə-
селе – дəрі-дəрмек бағасын мемле-
кеттік реттеу. Біраз уақыттан бері 
талқыға түскен дəрі-дəрмек бағала-
рын мемлекеттік реттеу жыл соңы-
на дейін енгізілмек. Денсаулық сақ-
тау министрінің айтуынша, қазіргі 
уақытта ұлттық дəрілік саясатты 
іске асыру бойынша арнайы жоспар 
енгізілген. Бұл жоспар халықты дəрі-
мен қамтамасыз етуді жетілдіру ша-
раларын енгізуді мақсат етеді. «Ми-
нистрлік əзірлеген ережелер жоба-
сына сəйкес баға белгілеу үдерісі – 
өндіруші зауыттан бастап Қазақстан-
дағы жеткізушілер қоймаларына дейін 
түгел тіркеледі. Содан кейін Денсау-
лық сақтау министрлігі дəрі-дəрмектің 
шекті көтерме жəне бөлшек сауда құ-
нын бекітеді», – деді Елжан Біртанов. 

Елордада Жібек жолы ауыл шаруашылығы білім беру 
және ғылыми инновациялар альянсының отырысы өтті. 
13 елдің 69 жетекші ауыл шаруашылығы университеттері 
мен ғылыми орталықтарын біріктіретін бірлестік 2016 
жылдың қараша айында құрылған болатын. 

АЛҚАЛЫ ЖИЫННЫҢ ҚАУЗАҒАНЫ – 
АУЫЛ ШАР УАШЫЛЫҒЫ

Басқосуға ҚХР, ТМД, Еуропалық 
одақ жəне Таяу Шығыс елдерінен 50-
ден астам университеттің ректорлары 
мен ғылыми орталықтардың жетекші 
ғалымдары қатысты. Форум мейман-
дары 2018-2020 жылдарға арналған 
агроөнеркəсіптік кешен саласындағы 
ортақ технологиялық міндеттерді бір-
лесе шешудің жұмыс жоспары жəне 
аграрлық сектордағы қуат үнемдеу 
технологиясы мен баламалы қуат көз-
дерінің келешегін талқылады. 

Ауыл шаруашылығы министрінің 
бірінші орынбасары Қ.Айтуғанов 
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агро-
техникалық университеті ұйымдас-
тырған жиынның аграрлық ғылым 
мен білім саласындағы маңызы зор 
екендігін айтса, Парламент Мəжілісі 
Аграрлық мəселелер жөніндегі коми-
тетінің төрағасы, Мəжіліс депутаты 
С.Омарханов басқо судың халы-
қара лық  ЭКСПО көрмесіне сəй-
кес келгеніне тоқталып, универси-
тет базасында Солтүстік жəне Орта-
лық Қазақстанның интеллектуалдық, 
инфрақұрылымдық əлеуетін бірікті-
ру нақты технологиялық жетістік-
терге қол жеткізетіндігін атап өтті.  
С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ рек-
торы А.Күрішбаев аграрлық ғылымның 
даму бағыттары жөнінде баяндама жа-
сады. Ректор аталған альянстың техно-
логия трансферті мен біліми жəне ғы-
лыми тəжірибелер алмасудың таптыр-
мас бірегей алаңы екенін, əріптестіктің 
өзге тетіктерін қоса есептегенде, аль-
янс мүшелерінің бірлесе жұмыс істеуі 
Жер шарының үштен бір бөлігіне өзара 
ауыл шаруашылығы инновацияларымен 
алмасуға мүмкіндік беретінін атап өтті. 

Ал Қытайдың Солтүстік-Батыс 
Ауыл жəне орман шаруашылығы уни-
верситетінің ректоры Суи Чишин қа-
зақстандық жоғары оқу орындары-
мен əріптестіктің өзектілігіне тоқ-
талды. «Ауа райы мен жер жағда-

йының ұқсастығы ауыл шаруашы-
лығы ғылымының барлық саласында 
байланыста болуға жол ашады. Күш 
біріктіріп, бірлесе жұмыс істеу аг-
роөндірістік секторда технологиялық 
трансфертке қол жеткізуге, аймақтың 
азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді», – деді қы-
тайлық маман. Форумның негізгі нə-
тижелерінің бірі – Қазақстан, Қытай, 
Ресей елдерінен тағы 10 жоғары оқу 
орнын қабылдау туралы меморандум-
ға қол қоюы. Олардың арасында Гуан-
си ауыл шаруашылығы ғылымдары 
академиясы, Шыңжаң экология жəне 
география институты (ҚХР), Тимиря-
зев атындағы Ресей мемлекеттік аграр-
лық университеті, Приморье мемле-
кеттік ауыл шаруашылығы академия-
сы, Оңтүстік Орал мемлекеттік уни-
верситеті (РФ), Ш.Уəлиханов атында-
ғы Көкшетау мемлекеттік универси-
теті, Қорқыт ата атындағы Қызылор-
да мемлекеттік университеті, Жəңгір 
хан атындағы Батыс Қазақстан аграр-

лық-техникалық университеті, Қозы-
баев атындағы Солтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университеті жəне Кас-
томану университеті (Түркия) бар. 

Сонымен қатар, шетелдік деле-
гация өкілдері Қазақстан-Қытай аг-
роинженерлік орталығында болып, 
университеттің ет-сүт өнімдерін өнді-
ретін цех жұмысына жоғары баға 
берді. ҚазАТУ ректоры қонақтарға 
университеттің агроөнеркəсіп кешені 
бойынша батыстық үлгідегі ғылыми-
зерттеу орталығына айналатындығын 
жеткізді. Ректордың айтуынша, Кали-
форниядағы Дэвис университетінің 
ұсынысы негізінде дайындалған Қа-
зАТУ даму бағдарламасы трансфор-
мациялауға қажетті барлық өзгеріс-
терді қамтиды. 

Мұнымен қоса, қонақтар Қытай, 
Ресей, Беларусь, Германия елдерін-
дегі əріптестердің қатысуымен құрыл-
ған ғылыми-зерттеу кампусы мен бір-
лескен орталықтардың жəне қытайлық 
серіктестердің қолдауымен жақында 
ашылатын ветеринарлық зертхананың 
жұмысымен танысты. Зертхана Қытай-
ға экспортталатын ет өнімдерінің сапа-
сын бағалауға жағдай жасайды. Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің болжа-
мы бойынша, Қытайға шығарылатын 
ет экспортының көлемі жыл сайын 30 
мың тонна сиыр, 360 мың тонна қой 
етін құрамақ. 

Екі тараптың мұнан да өзге жос-
парлары жетерлік. Мəселен, Астанада 
түрлі ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өсіру үшін елімізде қандай агротех-
нологияны қолдануға болатынын бір-
лесе зерттеуге мүмкіндік беретін ор-
ганикалық ауыл шаруашылығы өнім-
дерін сертификаттауға арналған зерт-
хана ашу көзделіп отыр. 

Анар БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

Базбіреулер бесінші келіссөздер 
жемісті болған жоқ деп жалаулатып-
ақ жатыр. Шамасы, алты жылдан бері 
соғыс өртіне оранған мемлекеттегі 
мүддесі əр қилы топтардың бəрін 
ымыраға келтіруді оңай іс көрсе ке-
рек. Шынын айтсақ, қарулы топтар-
дың серкелері далалық полигон ке-
бенектерін тастап, иықтарына бейбіт 
кезеңнің киімін киіп, соғыс майданы-
нан үш жарым мың шақырым жерде 
жатқан қазақ даласына арнайы ке-
луінің өзі орасан қажыр-қайрат пен 
мүлтіксіз дипломатиялық өнерді қа-
жет ететін еңбек. Себебі соңғы екі 
жылда БҰҰ мұрындық болуымен Же-
нева қаласында алты кездесу өткенін 
білеміз, бірақ бұл келіссөздердің 
кейбірі кейін қалдырылып, кейбірінде 
қатысушылардың саны кемшін түсіп, 
ортақ мəмілеге келудің сəті түспеді. 
Оның үстіне, Астана келіссөздерінің 
бір артықшылығы – мұндағы əңгіме-
ге ресми билік өкілдерімен бірге си-
риялық қарулы оппозицияның басшы-
лары араласты, ал Женевада төрелік 
айтуға көбіне Асад үкіметінің адам-
дары таласқан еді. Сондықтан аста-
налық келіссөздердің арқасында сіре-
се қатқан мұз көбесі сөгілді, сең қоз-
ғалды деп айтуға негіз бар. Осы се-
бепті азуын Айға білеген АҚШ бұл 
процестен тыс қалудың тиімсіз екенін 
мойындап, əуелі бақылаушы ретінде 
қатысып, енді екіжақты кездесулер-
де астаналық келіссөздердің барысы 
мен бүгінгі нəтижелерін талдауға құ-
лық танытып отыр. 

Сирия мəселелері жөніндегі Ас-
танадағы бесінші келіссөздердің нə-
тижесін іле-шала Қазақстан мен Ре-
сей мемлекет басшылары телефон ар-
қылы өзара əңгімелескенде талдады. 
Одан соң бұл тақырып Ресей мен АҚШ 
президенттерінің тұңғыш кездесуі ба-
рысында тағы қозғалды. 

Сонымен, бесінші келіссөздердің 
нақты нəтижесі не? Біріншіден, оқ 
атылмайтын төрт аумақтың шекара-
сын бекіту, қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету сияқты мəселелер əлі де пысық-
тай түсуді қажет етеді. Себебі бұл үшін 
Асад үкіметі мен қарулы оппозициялық 
топтармен қоса, Сириядағы майданға 
араласып отырған мемлекеттердің бар-
лығы ортақ мəмілеге келуі тиіс. Бұған 
дейінгі мамыр айындағы кездесуде бұл 
төрт аймақтың Идлиб аймағы, Хомс қа-
ласының солтүстігі, Шығыс Гута мен 
Сирияның оңтүстігінде құрылатыны 
келісілген еді. Бірақ деэскалация ай-
мақтарының нақты шекарасын бекіту 
оңай іс болмай шықты. Есесіне, осы 
мəселелерді талқылап, ортақ шешім 
қабылдау үшін бірлескен жұмыс тобы 
құрылатын болды. Бұл топ тамыз айы-

ҚАРУДЫ ҰСТАҒАННАН – ТАСТАҒАН ОҢАЙ
Астана келіссөзінің нәтижесі сириялықтарға зор үміт сыйлады

Астанада Сирия мәселелерін талқылаған бесінші келіссөздер 
өтті. Жыл басынан бері Еуразия төрінде ай аралатып өтіп 
жатқан ұзын-сонар процесс мұхиттың ар жағы мен бер 
жағының назарын түгел өзіне аудара бастады. Өткен аптада 
Үлкен жиырмалық басқосуы кезінде АҚШ президенті 
Дональд Трамп пен Ресей президенті Владимир Путиннің 
бірінші кездесуіне арқау болған да осы тақырып: Сирия. 
Астана алаңқайы. Ғаламдық саясат.

Министрдің айтуынша, ол бағаның 
құрылымында тауарды Қазақстан-
ға дейін жеткізу, кедендік рəсім-
деу, қауіпсіздігі мен сапасын баға-
лау шығындары ескеріледі. Осыған 
дейін қандай да бір дəрінің тапшы-
лығы пайда болса, дəріханалар оның 
бағасын бірден 200 пайызға дейін 
көтеріп жіберген кездер де болған. 
Ал мемлекет бекіткелі отырған «тір-
келген баға» дəріхана қожайында-
рын мұндай мүмкіндіктен айырады. 
Қазіргі уақытта дəрілердің бағасын 
мемлекеттік реттеуге қатысты тиісті 
заң жобасы қоғам талқылауына са-
лынды . Ол биылғы жылдың қыркү-
йегінде Мəжілістің қарауына енгізі-
леді жəне жыл соңына дейін күші-
не енуі мүмкін. Талқылауды қоры-
тындылаған Үкімет басшысы Ден-
саулық сақтау министрлігіне «Ата-
мекен» кəсіпкерлер палатасы жəне 
фармацевтикалық қоғаммен бірге, 
дəрі-дəрмек бағаларын реттеу жəне 
қалыптастыру тетіктері мəселелерін 
пысықтауды тапсырды.

Жиынды қорытындылаған тақы-
рып – əлеуметтік маңызы бар азық-
түлік тауарларының бағасын тұрақтан-
дыру. Бұл мəселе бойынша Ұлттық эко-
номика министрі Тимур Сүлейменов 
баяндама жасады. «Жасалған меморан-
думдар аясындағы министрліктер мен 
əкімдіктердің бірлескен жұмысы əлеу-
меттік маңызы бар азық-түлік тауарла-
рына тұтынушылық баға индексінің 
өсу қарқынын қаңтар-наурыздағы 1,2 
пайыздан сəуір мен мамыр айларында 
0,6 пайыздан 0,9 пайызға дейін төмен-
детуге мүмкіндік берді. Алайда мау-
сымда бұл көрсеткіш 1,9 пайызға дейін 
артқаны байқалуда», – деді өз сөзінде 
Тимур Сүлейменов. Сондай-ақ, Ауыл 
шаруашылығы бірінші вице-министрі 
Қайрат Айтуғанов тұрақтандыру қор-
ларының жұмысы жөнінде ақпарат 
берді. Оның сөзінше, қазіргі уақытта 
пияз, картоп, қырыққабат, сəбіз сияқ-
ты əлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
өнімдерінің бағасын ұстап тұру үшін 
əрбір облыста тұрақтандыру қоры құ-
рылған. Сол арқылы жыл сайын атал-
ған тауарлар сатып алынып, тапшылық 
кезінде арзан бағамен нарыққа шы-
ғарылады. Ал бұл өз кезегінде баға-
ны қымбаттатпауға мүмкіндік береді. 

Жиын соңында Премьер-ми-
нистр Бақытжан Сағынтаев əкімдік-
терге əлеуметтік маңызы бар азық-
түлік тауарларының бағаларын тұ-
рақтандыру бойынша жұмысты кү-
шейту жөнінде тапсырма берді. Ал 
Ұлттық экономика жəне Ауыл ша-
руашылығы министрліктеріне баға-
лар қозғалысына тұрақты монито-
ринг жүргізуді қамтамасыз ету мін-
деті жүктелді. 

Əсел ƏНУАРБЕК

да барлық медициналық ақпараттық 
жүйелер өңірде іске қосылады. Қазір 
облыстағы 721 денсаулық сақтау ме-
кемесінің 242-сі интернетке қосылған. 
Бірақ осы 242 мекеме өңір тұрғында-
рының 77 пайызына қызмет көрсе-
теді. Келесі жылы тағы 140 ұйымды 
ғаламторға қосамыз. Сонда бізде ин-
тернетке қол жеткізген ұйымдар тұр-
ғындардың 93,9 пайызын қамтитын 

ның алғашқы күндері Иранда өз жұ-
мысын бастайды. 

Екіншіден, ортақ мəмілеге келе ал-
маса да, бұл келіссөздерге сириялық 
үкімет пен қарулы оппозиция деле-
гацияларының жəне кепіл мемлекет-
тер мен бақылаушы елдер өкілдерінің 
төрт көзі түгел қатысқаны маңызды. 
Бас-аяғы алты айдың ішінде бес кезде-
су өткізу оңай шаруа емес. Оның үсті-
не, бұдан ертерек басталған Женева-
дағы сириялық келіссөздер алты бас-
қосу өткізсе де, оған сириялық қару-
лы оппозиция өкілдерінің ат ізін сал-
мағаны мəлім. Сондықтан астаналық 
алаңқайдағы əңгіменің жөні де, сал-
мағы да бөлек. 

Үшіншіден, алдағы тамыз айын-
да мүдделес тараптар қайтадан Аста-
наға жиналып, алтыншы келіссөздер 
өткізетін болды. Бұл дегеніңіз, Астана 
алаңқайы жұмысын одан əрі жалғасты-
рады деген сөз. Дипломатияның күр-
делі тіліне салсақ, ең бастысы, келіс-
сөздердің тығырыққа тірелмей, ортақ 
шешім іздеу ісінің тоқтамағаны ма-
ңызды. Мұндайда нақты нəтижеге же-
тумен қатар шешім іздеуде қолды бір 
сілтеп, шарасыздыққа ұрынудан сақта-
нудың өзі – жетістік. Астаналық алаң-
қайдың ғаламдық қауымдастыққа жол-
даған анық сəлемі – Сириядағы соғыс-
ты тоқтатып, бітіспес қарсыластарды 
бітімге келтірудің үміті бар, қанды 
қанмен жууды қойып, дипломатиялық 
шешім табуға ұмтылу керек. Астана-
лық келіссөздер көрсетіп бергеніндей, 
алты жылдан бері қанды қырғынның 
ішінде жүрген оппозициялық топтар-
дың ішінде сөз ұстауға лайық, мəмі-

леге келуге бейім серкелерді табуға 
болады. Тек кіммен қалай сөйлесудің 
ебін білген жөн. Бəлкім, «қалауын тап-
са, қар жанар» деген қазақ мəтелінің 
қолданылар тұсы осы. 

Əйтсе де, Астананың халықара-
лық деңгейдегі арағайындығы мен 
Сириядағы əскери қимылдарға тіке-
лей атсалысуы екі бөлек мəселе. Бі-
рақ осы күндері “Қазақстан Сирияға 
əскер жібереді-мыс” деген алыпқаш-
па сөздің тарағаны рас. Əскер жібе-
ру туралы жорамал ресейлік тарап-
тан айтылған. Осыған орай, Қазақ с тан 
Сыртқы істер министрлігі мен Қор-
ғаныс министрлігі арнайы мəлімдеме 
жасап, бұл жөнінде ешқандай келіс-
сөздердің тіпті басталмағанын пы-
сықтады. 

Расында, жарты жыл ішінде бес 
бірдей басқосу өткізіп үлгерген Аста-
на келіссөздер алаңқайының ең үлкен 
жетістігі – соғыс жүріп жатқан Сирия 
аумағында оқ атылмайтын төрт бір-
дей аралық аумақ құру туралы шешім 
қабылдау болатын. Бірақ бұл аумақ-
тардың шекарасын бекіту, олардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету – осы 
келіссөздерге қатысатын кепіл мем-
лекеттердің, яғни Ресей, Түркия мен 
Иранның жауапкершілігіндегі іс. Қор-
ғаныс министрлігі өкілінің айтуынша, 
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің арнайы ре-
золюциясы қабылданбайынша, ешқан-
дай аймаққа қазақстандық əскер аттан-
байды. Сыртқы істер министрі Қайрат 
Абдрахманов бұл мəселе туралы рес-
ми ұстанымын білдірді: «Қазақстан-
ның Сирия дағдарысын реттеу үшін 
мүдделес тараптардың кездесуіне Ас-

тана алаңқайын беріп отырғанының 
өзі біздің мемлекеттің осы іске қос-
қан нақты үлесі. Қазақстан Сирияға өз 
əскерилерін аттандыру үшін ешкіммен 
келіссөздер жүргізіп отырған жоқ», – 
деп ашып айтты. 

Қазақстан биылғы жылдың басы-
нан бастап БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 
тұрақты емес мүшесі болып сайланған. 
Ендеше, аймақтық қақтығыс ушыққан 
жерлерге осы ұйымның мандатынсыз 
əскер кіргізу бейбіт ұстанымдағы Қа-
зақстанның сыртқы саясатына қайшы. 

Бұл күндері Сирия мəселесін рет-
теуге тұсау болатын сыбыс та, сөз де 
біршама. Соның бірі – Ақ үйдің Башар 
Асад үкіметін “жаңа химиялық ша-
буылға дайындалып жатыр” деп айып-
тауы. Осылайша, АҚШ биылғы жыл-
дың 4 сəуірінде болған Хан-Шейхун 
қаласындағы 80 адамның өмірін жал-
маған қайғылы оқиғаны меңзеп отыр. 
Егер осыған ұқсас жағдай тағы бола 
қалса, Ақ үй елу тоғыз «Томогавкі-

ден» нөсер жаудырған əрекетін қай-
таламақшы. 

Астаналық жиынға сириялық оп-
позицияның тоғыз өкілі келіп қатысты. 
Бірақ бұл жолы олар қандай да мəлім-
деме жасаудан бойларын аулақ ұстады. 
Əйтсе де, астаналық алаңқайда қарулы 
оппозиция өкілдерінің болуы өте ма-
ңызды. Бұған қоса, бүгінгі таңда Си-
рияда уақытша бітім келісіміне қару-
лы оппозицияның 65 тобы қосылға-
нын айту кету керек. 

Сириялық үкіметтің делегация-
сын осы елдің сыртқы істер министрі 
Башар əл-Джаафари бастап келген. 
Келіссөздердің нəтижесі туралы сұ-
раққа ол Түркияны кінəлаумен жауап 
берді. «Түркия делегациясы осымен 
бесінші мəрте оң нəтижеге қол жеткі-
зуді қиындатып отыр», – деді ол. Си-
риялық үкімет өкілінің былай деуінің 
себебі бар. Себебі ресейлік дереккөз-
дерге жүгінсек, Анкара Сирияның сол-
түстік-батысындағы Эфрин қаласын өз 

бақылауына алу үшін Кремльмен сау-
даласып отыр. Яғни, осы қала, Түр-
кия ықпалына өтсе, онда Анкара Ид-
либ қаласында оқ атылмайтын аймақ 
құруға атсалысады. Бірақ бұл айыптау 
ашық айтылса да Түркия делегациясы 
үнсіз қалып, оның орнына Ресей пре-
зидентінің арнайы елшісі Александр 
Лаврентьев жауап берді. «Астаналық 
процесте кепіл мемлекеттер арасында 
шешім консенсус негізінде қабылда-
нады, деэскалация аймақтарын құру-
ды мақсат еткенде біз үш кепіл мем-
лекеттің ұстанымын ескеруіміз керек. 
Түркия тарабы осы келіссөздер бары-
сында қажетті келісімге келіп, шешім 
қабылдауға уақыт сұрады», – деді ол. 
Сонымен Хомс аймағы мен Шығыс 
Гутаға қатысты келісім бар, енді қал-
ған екі аймаққа қатысты уағдаластық-
қа қол жеткізу керек. 

БҰҰ Бас хатшысының арнайы 
елшісі Стеффан де Мистура астаналық 
процесті одан əрі жалғастырудың ма-

ңызын атап көрсетті. «Астанада бүгін 
ғана емес, бұған дейін болып жатқан 
келіссөздер осы процеске өз үлесін қо-
сып отыр, себебі деэскалация біз үшін 
өте маңызды. Ал Женевадағы келіссөз-
дерге келсек – тым көп нəрсе күтудің 
қажеті жоқ екенін ескерткім келеді, ең 
абзалы осы. Мен 19 қақтығыс бойынша 
жұмыс істедім, бұл – солардың ішін-
дегі ең күрделісі. Кейбір қақтығыстар 
бойынша талқылау 10-15 раундқа со-
зылды, шешім содан кейін ғана қабыл-
данды», – деді ол. 

Астаналық келіссөздердің алтын-
шы кезегі тамыз айының соңғы апта-
сына жоспарланып отыр, бірақ ертерек 
өтуі де ықтимал. Бұл жолы тұтқын ал-
масу, тарихи ескерткіштерді бүлінуден 
сақтау, ұлттық бітімге келу жөнінде си-
риялық комитет  құру сияқты мəселелер 
тағы талқыланды. Бірақ бұл мəселелер 
бойынша келеге келудің орайы деэска-
лация аймақтарын құрудың қаншалық-
ты сəтті аяқталатынына байланысты. 

Əзірге белгілісі – кепіл мемлекет-
тер оқ атылмайтын аймақтарда жағдай-
ды бақылау үшін үйлестіру орталықта-
рын ашуға уағдаласты. Қолда бар де-
ректерге қарағанда, бұл аймақтарда-
ғы тыныштықты бақылауды үш кепіл 
мемлекет өз мойнына алады: Сирия-
ның оңтүстігінде – Ресей, солтүстігін-
де – Түркия мен Ресей, орталығында 
– Иран мен Ресей. Ресейлік делегация 
басшысы бұл орталықтарда жеңіл қа-
руланған ресейлік əскери полицияның 
жұмыс істейтінін хабарлады. 

Астаналық келіссөзден бес күннен 
соң Женева келіссөздері қайта жан-
данды. Бұған астаналық алаңқайдың 
септігі тигені даусыз. Мистура мыр-
за айтпақшы, Астана-5 пен Женева-7 
келіссөздері бұдан əрі жалғасын таба-
ды, себебі соғысты тоқтатып, Сирия-
да бейбіт тіршілікті қайта жанданды-
руда бұл келіссөздердің саны емес, са-
пасы маңызды.

Гүлбиғаш ОМАР

Астана
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Бетті дайындаған Анар ЛЕПЕСОВА

«НҰР ОТАН»

«НҰР ОТАН» ПАРТИЯСЫ:
Ө�ІР ӨРКЕНДЕСЕ – ЕЛГЕ �Т
Парламенттегі кезекті сессияны 
тәмамдаған халық қалаулылары 
демалысқа шықса да, 
жұмыстарын тоқтатқан жоқ. «Нұр 
Отан» партиясы фракциясының 
мүшелері жергілікті тұрғындармен 
жүздесіп, талап-тілектеріне, 
мұң-мұқтаждарына құлақ түру 
үшін өңірлерді аралауға аттанды. 

Мəжіліс төрағасының орынбасары, 
«Нұр Отан» партиясы фракциясының же-
текшісі Гүлмира Исимбаева Астана күнін 
атап өте салысымен, Алматыға ат басын 
тіреді. Ұлт жоспары – бес институттық 
реформаны жүзеге асыру жөніндегі «100 
нақты қадам» бағдарламасы мен Елбасы-
ның «Болашаққа бағдар: рухани жаңғы-
ру» мақаласын түсіндіру мақсатында бір-
неше кездесу өткізді.

Алдымен Айнабұлақ-3 ықшамауда-
нындағы №11 қалалық емхана ұжымын-
да болып, ақ халатты абзал жандар ал-
дында қазақстандықтар үшін қоғамдық 
сананы жаңғырту мəселесінің маңызды-
лығына тоқталды.

Гүлмира Естайбекқызы түске дейін 
«Нұр Отан» партиясының Алматы қала-
лық филиалы төрағасының бірінші орын-
басары Жұлдыз Омарбековамен бірге, 
BRB APK жылыжай кешенін де арала-
ды. Бүгінгі таңда аты елімізде ғана емес, 
шетелге шығып үлгерген жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік қияр мен қызанақ 
өсірумен айналысады. Жылыжай қыз-
меткерлері өз жұмыстарын таныстырып, 
«Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамыту-
дың 2015-2019 жылдарға арналған мем-
лекеттік бағдарламасы мен «Нұрлы жер» 
тұрғын үй құрылыс бағдарламасына, сон-
дай-ақ нəтижелі жұмыспен қамту жəне 
жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарла-

масына қатысты көкейдегі сұрақтарына 
жауап алды.

– Мемлекет басшысы өз Жолдауында 
агроөндіріс кешенін дамытуды жəне эколо-
гиялық таза өнім өндіруді тапсырған бола-
тын. Бұл өз кезегінде ел эконо микасын да-
мытып, халықтың əл-ауқатын жақсартары 
сөзсіз. Өнімнің саны көп болған сайын, са-
пасы жақсара түседі. Бағасы да қолжетімді 
болады. Сондықтан бұл саланы дамыту – Қа-
зақстан үшін аса тиімді, – деп атап өтті жы-
лыжай қызметкерлерімен əңгіме барысында 
Парламент Мəжілісі төрағасының орынба-
сары, «Нұр Отан» партиясы фрак циясының 
жетекшісі Гүлмира Исимбаева.

Бұдан кейін депутаттар Алматы қала-
сының Наурызбай ауданында тұрғызылып 
жатқан 1200 орындық жаңа мектептің құ-
рылысымен танысты. Білім ордасы мемле-
кеттік-жекеменшік əріптестік жобасы аясын-
да пайдалануға берілмек. Құрылыс алаңын-
да қонақтарды қалалық құрылыс басқарма-
сының жетекшісі Нұрбол Нұрсағатов пен 
білім басқармасының басшысы Рахат Ши-
машева қарсы алды.

Парламент Мəжілісі төрағасының орын-
басары жұмыс сапарын Наурызбай ауданын-
дағы №36 емхананың ашылуымен қорытын-
дылады. Шараға Алматы қала сының əкімі, 
«Нұр Отан» партиясы қалалық филиалы-
ның төрағасы Бауыржан Байбек қатысып, 
жаңа емхананы тұрғындар игілігіне ұсынды.

Ал Петропавлға ат басын бұрған Мəжіліс 
депутаттары – «Нұр Отан» партиясы фрак-
циясының мүшелері Петр Шарапаев, Кəрі-
бай Мұсырман, Ольга Шишигина жəне Ар-
тур Платонов «Көпсалалы жабдықтар зауы-
ты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі-
не барды. Мəжілісмендер кəсіпорынның 
жұмысымен танысты жəне жұмысшылар-
мен кездесті.

Қазіргі күні зауыт өнімі  Қазақстан-
ның өнеркəсіптік нарығында ең сұранысқа 
ие тауарлар қатарына жатады. Мұнда қат-
ты пайдалы қазбаларды барлау жəне өндіру 
үшін бұрғылау білдектері шығарылады. Бұ-
йымдардың арасында – геологиялық барлау 
жұмыстарын жүргізу үшін, бір мың метр-
ге дейінгі тереңдікте ұңғымаларды бұрғы-
лау жəне қатты пайдалы қазбаларды өндіру 
үшін құралдар мен бұрғылау білдектерінің 
мыңнан астам түрі бар. Бұдан басқа, кəсіп-
орында бұрғылау білдектері үшін қосалқы 
жабдықтар жəне энергетикалық компания-
лар үшін қосалқы бөлшектер дайындалады.

Кəсіпорын «Петропавл ауыр машина жа-
сау зауыты» акционерлік қоғамы стандартты 
емес жабдықтарының бұрынғы цехы негізін-
де 1999 жылы құрылды. Зауытта екі жүзден 
астам адам еңбек етуде. Орташа жалақы ша-
мамен 120 мың теңгені құрайды.

Жұмыста қазіргі заманғы металл өң-
дейтін білдектер, дəнекерлеу қондырғылары 
пайдаланылады. Жақында кəсіпорын басшы-
лығы 30 миллион теңгеге зауыт жабдықта-
рын жаңартты. Бағдар ламалық басқарыла-
тын 2 токарлық білдектер жəне 1 тіс-фре-
зерлік білдек сатып алынды.

Зауыт директоры Николай Васильевтің 
айтуынша, кəсіпорынның жұмысындағы ең 

басты нəрсе – өндірістік қуаттарды жүйелі 
түрде жаңарту жəне жаңғырту. Бұл туралы 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 
Жолдауында ерекше атап көрсетті.

– Біз жыл сайын жаңа құрал-жабдықтар 
сатып аламыз. Соңғы жылдары бұл кəсіпо-
рын өнімділігін үш есе арттыруға мүмкіндік 
берді, оның үстіне, шығарылатын өнімнің 
сапасы жақсарды. Мысалға, өткен жылы 
өндіріс көлемі 662 миллион теңгеден асты. 
Бұл көрсеткіш осы жылдың бес айында ша-
мамен 330 миллион теңгеге жетті. Ресейге 
тауарларды тұрақты экс порттауды жолға қой-
дық. 200-ден астам техника пайдаланамыз, 
3 ауысыммен жұмыс істейміз. Қазір мұнай-
газ саласы үшін бөлшектер жасаудамыз, – 
деді «Көпсалалы жабдықтар зауыты» ЖШС 
директоры Николай Васильев.

Көпсалалы жабдықтар зауыты алдың-
ғы жылы «Өңдеу өнеркəсібі сала сында-
ғы үздік кəсіпкер» номинациясы бойынша 
«Жылдың ең үздік кəсіпкері» өңірлік кон-
курсының жеңімпазы атанды. Кəсіпорын 
қызметіне Мəжіліс депутаттары да жоғары 
баға берді. Олар атап өткендей, мамандар-
дың шеберлігінің, қазіргі заманғы құрал-
жабдықтардың арқасында зауыт өнімдері 
зор сұранысқа ие.

Мəжілісмендердің бір тобы Қызылорда 
облысына аттанған болатын. Сыр өңіріне 
табан тіреген «Нұр Отан» партиясы фрак-
циясының мүшелері Бақытбек Смағұл, Ба-
қытгүл Хаменова жəне Зəуреш Аманжолова 
Қармақшы ауданы Қорқыт ата станcасында-
ғы теміржолшылармен кездесті. Қорқыт ата 
мемориалдық кешенінде өткен басқосуда 
Елбасының «Қазақстанның үшінші жаңғы-
руы: Жаһандық бəсекеге қабілеттілік» Жол-
дауы мен «Болашаққа бағдар: рухани жаң-
ғыру» мақаласы, сонымен бірге, Міндетті 
əлеу меттік медициналық сақтандыру мəсе-
лелері сөз болды. 

Депутат Бақытбек Смағұл жауапты сəт-
те қоғам болып бірігу елдікке бастайтынын 
атап өтті. «Мемлекет басшысы ұсынған «100 
нақты қадам» Ұлт жоспары құнды құжатын 
басты бағдарға алып, үшінші жаңғыруға қа-
рымды қадам жасау – заман талабы», – деді 
өз сөзінде Бақытбек Смағұл. 

Бүгінде Қармақшы ауданына қарасты 
Қорқыт ата елді мекенінде 200-дің үстінде 
тұрғын болса, олардың 50 пайыздан аста-
мы теміржол бекетінде тұрақты жұмыс іс-
тейді. Сондықтан халық қалаулыларының 
ең əуелі теміржолшылармен кездесуді құп 
көргені бекер емес. 

– Теміржолшылармен арнайы кездестік. 
Олар заңды тұрғыда шешуді қажет ететін 
жəне өздерін толғандыратын мəселелерді 
ортаға салды. Мəселен, жалақыны көтеру, 
жұмыстың ауырлығына байланысты зейнет 
жасын төмендету. Алдағы уақытта көтеріл-
ген осы мəсе лелерді тиісті органдардың қа-
рауына ұсынамыз, – деді депутат Зəуреш 
Аманжолова. 

Айнұр Еркінқызы – көпбалалы ана. 
Ол 2016 жылы жергілікті филиал өкіл-
дерінен жұмысқа орналастыруды сұраған 
еді. «Нұр Отан» партиясы аумақтық фи-
лиалының қоғамдық қабылдауына жаз-
ған өтінішіне орай, ол Бəйтерек ауы-
лындағы мектепке бастауыш сынып мұ-
ғалімі болып қызметке орналастырылды.

Ақпан айында Айнұр Еркінқызы ау-
дандық партия филиалының қоғамдық 
қабылдауына екінші рет өтініш жасап, 
баспанамен қамтамасыз етуді сұраған. 
Осыған байланысты «Нұр Отан» партия-
сы аудандық филиалының төрағасы – ау-

дан əкімі Б.Жұмабеков тиісті орындар-
ға мəселені шешуді тапсырған. Филиал 
қызметкерлері «Дипломмен – ауылға» 
бағдарламасының мүмкіндіктерін пай-
далана отырып, өтініш берушінің тиісті 
құжаттарын жинастырды. Құжаттар ау-
дандық əкімшіліктің қаржы жəне эко-
номика бөліміне тапсырылады. Жақын-
да комиссия шешімімен Айнұрға Элит-
ное селосынан баспана сатып алу үшін 
ең төменгі пайызбен 3 миллион теңге 
бөлінді. Партия қамқорлығына бөлен-
ген Айнұрдың нұротандықтарға алғы-
сы шексіз. 

КӨПБАЛАЛЫ АНАНЫҢ 
ҚОС АРМАНЫ ОРЫНДАЛДЫ 
«Нұр Отан» партиясы Солтүстік Қазақстан облысы,  Қызылжар 
аудандық филиалының өкілдері жергілікті тұрғын Айнұр 
Тыныбекованың екі өтінішін де оңтайлы шешіп берді.

Акция «Бақытты отбасы – бақытты ба-
лалық шақ» партиялық жобасы аясында, 
қиын жағдайға тап болған жас əйелдерді 
қолдау мақсатында өткізілді.

«Ана үйі» дағдарыс орталығы 1,5 жасқа 
дей інгі нəрестесі бар жəне 30 жасқа дейінгі 
жас аналарға көмектесуге арналған. Қазіргі 
таңда орталықта балалы 10 əйел тұрады. 
Жас аналар орталықта медициналық жəне 
заңнамалық көмек алады. Орталықта пси-
холог жұмыс істейді. «Ана үйі» жас ана-
ларды жатақханаға орналасуға, тұрғын үй 
алу кезегіне қоюға көмектеседі.

Акция барысында партияның Октябрь 
аудандық филиалы төрағасының бірінші 

орынбасары Бақытжан Аманжолова «Қа-
зақстан – 2050» стратегиясының негізгі 
бағыттары мен мемлекеттігіміздің дамуы 
үшін маңызды шарттарының бірі отба-
сын нығайту, салт-дəстүрді сақтау жəне 
қолдауға бағытталған партия қызметі ту-
ралы баяндап, жас аналардың сұрақтары-
на жауап берді.

– Жас аналар күнделікті тұрмыста-
рын өздері жасайды. Кезек бойынша ас 
дайындайды жəне жинайды. Төсек-орын 
жабдықтарын, балалары үшін көрпе жəне 
конверттер тігеді, – дейді Қарағанды қала-
сы бойынша жобаның кординаторы Айна-
гүл Əмірова.

АНА МЕН БАЛАҒА ҚАМҚОРЛЫҚ
көрсететін орталық 

жас аналардан  қолдауды аямайды 

«Нұр Отан» партиясының Қарағанды қаласындағы Октябрь 
аудандық филиалы «Ана үйі» дағдарыс орталығының жас аналары 
үшін қайырымдылық акциясын ұйымдастырды.

Кездесуді Жамбыл облыстық мəслихат 
депутаты, «Нұр Отан» партиясы фракция-
сының мүшесі Абай Нұржанов жүргізіп, 
жаңа жүйенің артықшылықтарына тоқталды. 

– Жаңа жүйе бойынша емделуші адам 
емхананы да, дəрігерді де өзі таңдайды. Нə-
тижесінде дəрігерлер арасында бəсекелестік 
пайда болып, медициналық қызметтің сапа-
сы артады, – деді ол. 

Сондай-ақ, кездесуде медициналық сақ-
тандырудың жаңа жүйесі арқылы емделудің 
қолжетімділігіне, сапалы медициналық кө-
мекке қол жеткізілетіні айтылды. Шара со-
ңында жиынға қатысушылар осы мəселе-
лерге қатысты сауалдарын жолдап, толық-
қанды жауап алды.

Партияның Алматы облысы, Іле аудандық 
филиалы да жергілікті тұрғындарға медици-
налық сақтандырудың мəн-жайын түсіндіру 
жұмыстарын жүргізуде. Апта басында «Бай-
серке» бастауыш партия ұйымының №28 
гимназиясы партиялық тобында ауыл тұр-
ғындарымен  кездесу ұйымдастырды. Бас-
тауыш партия ұйымының төрайымы Тілеу-
кен Көпбаеваның айтуынша, елімізде шілдеде 
бастау алған бұл жаңа жүйе əлі де тұрғындар 
арасында түсініспеушілік туғызуы ықтимал.   

Ақпараттық топ мүшесі, Іле аудан-
дық  орталық ауруханасының директоры-
ның орынбасары  Лəзиза Сүлейменова ау-
дан тұрғындарына міндетті əлеуметтік ме-
дициналық сақтандырудың негізгі мақсат-
тарын түсіндіріп берді.  

– Қоғамда салауатты өмір салтын тұрақ-
тандыру мен бірегейлікті сақтауды,  денсау-

лық сақтау жүйесінің ашықтығы мен жа-
риялылығын негізге алатын, сапалы медици-
налық көмек көрсетуге жол бастайтын бұл 
жаңа жүйе  əрбір аудан тұрғынының құқы-
ғы мен пайдаланатын мүмкіндіктерінің қан-
шалықты кең екенін көрсетеді. Егер сіз мем-
лекет тарапынан көмек көрсетілетін санатқа 
жатсаңыз, медициналық көмекті тегін ала-
тыныңызды білуіңіз керек. Жеке кəсіпкер-
лер, қорғаушылар, нотариустар, азаматтық-
құқықтық жауапкершілік шарттары бойын-
ша қызмет көрсететін тұлғалар салықтар тө-
лейді, сондай-ақ, міндетті əлеуметтік медици-
налық сақтандыру қорына жарналар аудара-
ды,  – деді өз сөзінде Лəзиза Сүлейменова. 

Өз кезегінде орталық аурухана дəрігері 
Назым Өтембаева МƏМС  əрбір адамға, 
оның жынысына, жасына, əлеуметтік мəрте-
бесіне, тұрғылықты орнына жəне табысына 
қарамастан, Əлеуметтік медициналық сақ-
тандыру қорының қаражаты есебінен меди-
циналық жəне дəрі-дəрмек көмегіне тең қол-
жетімділік қамтамасыз етілетініне кепілдік 
беретінін айтты. 

– Міндетті əлеуметтік медициналық сақ-
тандыруды енгізген кезде барлық серіктес-
тердің (мемлекеттік, жұмыс берушілердің, 
жұмыскерлердің) міндеттемелері орындала-
ды, ал жарналардың мақсатты сипаты ден-
саулыққа жауапкершілікпен қарауға ынталан-
дырады, – деді ол.   

Түсіндірме жұмысы барысында спикер-
лер арнайы интерактивті тақта, үлестірме бук-
леттерін пайдаланып, тұрғындар үшін өзекті 
сұрақтарға жауап берді.

ЖАҢА ЖҮЙЕ – 
ҰЛТ САУЛЫҒЫНЫҢ КЕПІЛІ

Лагерьдің негізгі мақсаты – Түркі ке-
ңесі елдерінің жастары арасында мəде-
ниет аралық байланыс, жастар саясаты са-
ласында озық тəжірибе мен инновация-
лық жобалар алмасу.

Лагерь жұмысына Түркия, Қырғыз-
стан, Əзірбайжан елдерінен деле гаттар, 
тəжірибесі мол білікті тренерлер мен ай-
мақтардан жастар саясаты саласының ма-
мандары қатысып, жастар саясатындағы 
инновациялық идеялардың іске асуы, осы 
саладағы Түркі кеңесі елдерінде жүзеге 
асырылып жатқан тиімді жобалар мен 
басқа да өзекті мəселелерді талқылады.

Лагерьдің ашылуында Дін істері жəне 
азаматтық қоғам вице-министрі Абзал Нү-
кенов, Түркі кеңесінің халықаралық ла-
геріне қатысушыларды шараның ашы-
луымен құттықтап, ел болашағының құ-
рылымын қалыптастырудағы жастардың 
рөліне тоқталды. Вице-министр өз сөзін-
де: «Ұлттың рухани жаңғыру жобалары 
жастар саясаты саласында ынтымақтас-
тық пен жастармен жұмыста жаңа əдіс-
терді қалыптастыруға мүмкіндіктер бе-
реді. Қазақстан Түркі кеңесіне қатысу-
шы елдердің мəдениетаралық диалог-
ты арттыру бойынша бастамаларын бел-
сенді түрде қолдайды. Осы орайда жас 
азаматтар толеранттылық пен этникалық 

жəне діни ерекшеліктерге төзімділік та-
нытулары  аса маңызды. Жастар мəде-
ниет, бейбітшілік пен келісімді орнату-
да қызығушылық танытулары қажет», – 
деп атап өтті.

«Жас Отан» Жастар қанатының же-
текшісі Данияр Сүндетбаев жиналған-
дарды Мемлекет басшысының «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында көтерілген 
негізгі бастамаларымен таныстырып, ұлт-
тық құндылықтарымыз бен тарихымыз-
ды, салт-дəстүрімізді, мəдени ескерткіш-
терімізді жаңғыртуда Түркі кеңесінің жас-
тары арасында өзара ынтымақтастықтың 
маңыздылығын атап өтті.

Шара барысында тренингтер мен 
пікірталас алаңдары ұйымдастыры-
лып, Түркі кеңесі қатысушы елдердің 
бейбітшілік бастамалары туралы Асқар 
Құмыран, əлеуметтік желі жəне жастар 
тақырыбы бойынша Асхат Садырбай жəне 
басқа да жаттықтырушылар өз тəжірибе-
лерімен бөлісті.

Сонымен қатар, бір аптаға жоспар-
ланған лагерь жұмысы аясында мəдени-
дамыту, тренингтер мен спорттық шара-
лар, сонымен қатар EXPO – 2017 халық -
аралық маманданды рылған көрмесіне сая-
хат жоспарланып отыр.

МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ДИАЛОГ – 
БІРЛІКТІ БЕКІТЕР БАСТАМА

Ақмола облысының Зеренді ауданында Дін істері және азаматтық 
қоғам министрлігі және «Жас Отан» Жастар қанатының 
ұйымдастыруымен Түркі кеңесінің халықаралық жазғы лагерінің 
салтанатты ашылуы өтті.

«Нұр Отан» партиясы Маңғыстау об-
лыстық филиалындағы «Білім» сарап-
тама комиссиясының отырысында жал-
пы білім беретін мектептердің түлектерін 
жаңа формат бойынша тестілеуден өткізу 
мəселелері қаралды. 

Бұл туралы облыстық білім басқармасы-
ның басшысы Зейнеп Тастемірова баяндама 
жасады. Ол сонымен қатар, сараптама ко-
миссиясының мүшелеріне техникалық жəне 

кəсіптік мамандарды даярлауға 2017-2018 оқу 
жылына арналған мемлекеттік білім беру тап-
сырысы туралы ақпарат берді.

– Биылғы оқу жылында 4900 оқушы мек-
теп бітірді. Өкінішке қарай, облыс бойын-
ша 473 түлек ҰБТ-ның шектік балл деңгейі-
не жете алмады. Біз барлық түлектерді оқы-
тып, жұмысқа орналастыруға бар күшімізді 
жұмсаймыз, – деді «Білім» сараптама ко-
миссиясы төрағасының орынбасары Тілек-
тес Болатбаева.   

Білім, жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне 
əлеуметтік бағдарламалар, жастар саясаты 
жөніндегі облыстық басқармалардың басшы-
лары партияның «Сəтті қадам» жобасы аясын-
да ҰБТ-дан өтпей қалған жəне ҰБТ-ға бар-
маған жастарға көмек көрсету үшін үш жақ-
ты меморандумға қол қойды.  Бұл құжат бо-
йынша қол қойған ұйымдар  қыркүйек айына 
дейін сараптама жүргізіп, бос жүрген жастар-
ды қысқа курстарда оқыту, одан əрі жұмыс-
қа орналастыру мəселелерін шешетін бола-
ды. Сараптама комиссиясының отырысында 
партиялықтар мектеп түлектерінің барлығы-
на қолдау көрсетілетіндігін атап өтті.

СЫНАҚТАН СҮРІНГЕНДЕР 
СЕНДЕЛІП ҚАЛМА ЙДЫ  

«Нұр Отан» партиясы Тараз 
қалалық филиалының 
ұйымдастыруымен Т.И.Батуров 
атындағы Жамбыл ГРЭС-інің 
мәжіліс залында «Міндетті 
әлеуметтік медициналық 
сақтандыру» жүйесін 
түсіндіру бойынша өндіріс 
жұмысшыларымен кездесу өтті. 
Шараның мақсаты – міндетті 
әлеуметтік медициналық 
сақтандырудың жүйесін өндіріс 
жұмысшыларына кеңінен 
түсіндіру.



МƏСЕЛЕ
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Басы 1-бетте

Басы 1-бетте

Сұрақ: – Жұмыссыздарға, өзін-өзі нə-
тижесіз жұмыспен қамтығандарға жəне 
елдің экономикалық белсенді емес халқы-
ның басқа да санатына медициналық кө-
мек қалай қамтамасыз етіледі? Елімізде 
олардың саны қанша?

Жауап: – Статистикалық деректер бойын-
ша, өзін-өзі нəтижесіз жұмыспен қамтыған аза-
маттардың саны ҚР-да қазіргі таңда 500 мың-
нан астам адамды құрайды. Бұл халық сана-
ты 2020 жылға дейін, амбулаторлық-емхана-
лық көмек пакетін алады. Бірақ оған жоспарлы 
госпитализация кірмейді, яғни   адамның өмірі 
мен денсаулығына қауіп төнген жағдайларда 
ғана медициналық көмекке иек арта алады.   

Сонымен қатар, бұл халықтың санатына 
төмендегідей мүмкіндіктер ұсынылады:

а)  тұрғылықты жері бойынша жұмыспен 
қамту орталығына хабарласуына болады, ол 
жерде сіздің біліктілігіңіз бен жұмыс тəжіри-
беңізге сəйкес жұмысқа орналасуға болатын  
ұсыныстар болады. Егер ұсынылғандар сəйкес 
келмесе, онда сіз жұмыссыз деген статус ала-
сыз жəне бұл жағдайда мемлекет, белгіленген 
уақытқа Əлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорына сіз үшін жарналарды төлеу бойынша 
міндеттемені өз мойнына алады.  

б) жеке кəсіпкер ретінде салық органда-
рында тіркеле аласыз жəне сіз мəлімдеген та-
быстың немесе табыс болмаған жағдайда  2 ең 
төменгі жалақының  5%-ы мөлшерінде 2017 
жылдың 1 шілдесінен  салымдар жасай аласыз. 

в) егер сізге алдындағы екі ұсыныс та 
ұнамаса, онда өзіңіз екінші деңгейдегі банк-
тер арқылы 2018 жылдың 1 қаңтарынан бір 
төменгі жалақы мөлшерінен 5 %-ы мөлшерін-
де Медициналық сақтандыру қорына аударым-
дар жасай аласыз.                

– МƏМС кезінде төлеуші қайтыс бол-
ған жағдайда жиналған қаражатты туыс-
тарына беру қарастырылған ба?

– Жоқ, қарастырылмаған, əлеуметтік ме-
дициналық сақтандыру жинақтаушы жүйе 
болып табылмайды. Əрбір төлеуші жарнала-
рының сомасына қарамастан, халықтың бар-
лық санатына медициналық қызметтерге бір-
дей  жұмсалады.

– Балалар неше жасқа дейін МƏМС жү-
йесіне төленетін жарналардан босатылады?

– 18 жасқа дейінгі балалар, жоғарғы оқу 
орнының студенттері жəне оқу аяқталған-
ға дейін  техникалық жəне кəсіби білімнің  
күндізгі оқудағы оқушылар Міндетті əлеу-
меттік сақтандыру қорының жарналарынан 
босатылған. 

– МƏМ сақтандыруда санаторийлік-ку-
рорттық ем алу қарастырылған ба?

– Жоқ, санаторийлік-курорттық ем көздел-
меген. Бірақ, əлеуметтік медициналық сақтан-
дыру шеңберінде, сақтандыру қаражаты есебі-
нен бірқатар аурулар (инсульт, инфаркт, онко-
логия, трансплантология) бойынша оңалту кө-
мегін кеңейту болжануда.   

– Қазақстанның медициналық сақтан-
дыру қорымен аумақтық белгісі бойынша 
шарт жасаған медициналық ұйымдар ту-
ралы қайдан білуге болады?

– Медициналық сақтандыру қорының рес-
ми сайтында  Қормен келісім-шарт жасаған 
медициналық ұйымдардың тізбесі орналасты-
рылатын болады, қордың ақпараттық қызмет-
терінде  де ақпарат алуға болады.

– МƏСҚ-мен шартқа отырмаған ком-
мерциялық клиникалардың дəрігері жазып 
берген дəрілік заттарға жұмсалған шығыс-
тарды МƏСҚ өтей ала ма?

– Коммерциялық клиникалардың дəрігері 
жазып берген дəрілік заттары Міндетті əлеу-
меттік сақтандыру қоры арқылы Қор мен 
клиника арасында шарт жасалған жағдайда 
ғана өтеледі.

– Емханаларда ұйымдастырушылық 
техника жетіспейді, ал қолданыста бары 
ескірген, сондықтан анализге рецептті не-
месе жолдаманы 40 минуттай тосуға тура 
келеді (осындай жағдай 6 емханада бар). 
Оған қоса қабылдау кестесі сақталмайды. 
Сонымен қатар медициналық персонал екі 
есептілікті жүргізуге мəжбүр – қағаз жəне 
электрондық. Нəтижесінде, арнаулы маман-
дарға жолдама алу үшін алдымен терапевт 
кабинетінің жанында жарты күн тұру ке-
рек, одан кейін УДЗ немесе басқа да тек-
серулерге жолдама алу үшін тағы 2-3 апта 
күту керек. Осындай жағдайларда, ақылы 
дəрігерге қаражаты жоқ науқастар алтын 
уақыттарын жоғалтады, ауру келесі кезең-
ге көшеді. Бұл проблема медициналық сақ-
тандыруға көшкен кезде шешіле ме? Қа-
лай шешіледі?

– Біріншіден, əлеуметтік медициналық сақ-
тандыру жүйесі жағдайында, медициналық 
қызметтерді көрсетуге арналған конкурсқа жұ-
мыскерлерінің саны, техникалық жарақтанды-
рылуы жəне медициналық көмек ұйымының 
құрылымы белгіленген  минималды талаптар-
ға (стандарттарға) сəйкес келетін медицина-
лық ұйымдар ғана қатыса алады. 

Екіншіден, конкурста тек сапалы медици-
налық қызмет көрсеткендер ғана жеңе алады.

Ал ауылдық денсаулық сақтауға қатысты 
болса, онда оларға жалғыз қызметтерді көрсе-
тушілер  ретінде, Міндетті сақтандыру қоры 
ұсынылатын медициналық көмектің сапасын 
жыл сайын арттыру туралы талаптарын қояды.

Үшіншіден, 2018 жылдан бастап аурухана-
лар мен емханаларда техникалық қайта жаб-
дықтау мүмкіндігі пайда болады, өйткені осы 
жылдан бастап Қор амортизациялық аударым-
дарға қаражат бөледі.

Төртіншіден, қолданыстағы ақпараттық 
жүйе бүгінгі таңда қабылдауға E-GOV, меди-
циналық ұйымдардың өз порталдары арқылы 
жазылуға мүмкіндік береді.  Əлеуметтік сақ-
тандыру енгізу сəтіне қарай барлық ұйым-
дардың  əлеуметтік сақтандыру қорының ақ-
параттық технологиялар жүйелеріне рұқса-
ты болуға тиіс.

«Түркістан-ақпарат»

МЕДИЦИНАЛЫҚ 
САҚТАНДЫРУ

ал жеткіншектердің еңбегін қанау күрмеулі мәселеге айналып отыр

ДҮНИЕ ЖҮЗІНДЕ 85 МЛН БАЛА 
ҚАУІПТІ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

Балалардың ауыр жұмысқа жегіл-
меуін қадағалайтын БҰҰ-ның «Бала-
лар құқықтарын қорғау туралы Кон-
венциясы» бар. Бұл құжатқа Қазақ с-
тан да қол қойған. Аталған құжатта 
«бала өзінің денсаулығына, білімі мен 
дамуына қауіп төндіретін жұмыс тап-
сырылған жағдайда қорғау құқығына 
ие.  Мемлекет жұмысқа алуда бірінші 
кезекте адамның ең төменгі жас мөл-
шері мен еңбек жағдайына қатысты 
талаптарды белгілеуі керек» деп көр-
сетілген. ҚР Еңбек кодексінде кəмелет-
ке толмағандардың еңбек қызметі сала-
сына қатысты мəселелер аталған жəне 
«Он сегізге толмаған жұмысшылардың 
еңбегін реттеу ерекшеліктері» 16-тарау-
да көрсетілген. Еңбек кодексінің талап-
тарына сəйкес, жас азаматтармен жеке 
еңбек шартын жасасқан кезде олардың 
білім алу, кəсіби, мəдени жəне басқа 
да əлеуметтік мүдделері ескерілуі ке-
рек. Кəмелетке толмағандар жұмыс-
қа қабылданарда міндетті медицина-
лық тексеруден өтеді. Жасы он сегізге 
толмаған адамдарды дене еңбегін қа-
жет ететін ауыр жұмыстарға жəне ең-
бек жағдайы зиянды, қауіпті жұмыс-
тарға қабылдауға рұқсат етілмейді. 
Сонымен бірге, олар түнгі уақытта-
ғы жұмысқа пайдаланылмайды. Кə-
мелетке толмағандардың еңбегін қор-
ғау, оқуын өнімді еңбекпен табысты 
ұштастыру үшін оларға қолайлы жағ-
дайлар туғызу мақсатында заңда қыс-
қартылған жұмыс уақыты көзделген. 
16-дан 18 жасқа дейінгі қызметкер-
лер үшін аптасына 36 сағаттық жұмыс 
уақыты белгіленген. Ал 14 пен 16-ға 
дейінгі жасөспірімдер үшін – аптасы-
на 24 сағаттан аспайтын жұмыс уақы-
ты көзделген.

 «ҚР Бала құқықтары туралы» Заң 
əр баланың еңбек бостандығына, қыз-
мет жəне мамандық түрін еркін таңдау-
ға құқығы бар екенін айтады. Он төрт 
жастан асқан  балалар ата-аналарының 
рұқсатымен оқудан бос уақытта денсау-
лығының жай-күйі  мен дамуы бойын-
ша қолжетімді, баланың дене, адам-
гершілік жəне психикалық жай-күйі-
не зиян келтірмейтін қоғамдық пайда-
лы еңбекке қатысуға құқылы. Əрине, 
балаларды жастайынан еңбекке бау-
лу құптарлық іс. Бірақ бұғанасы қат-
паған балаға шамадан тыс жүк арту-
ға болмас. Өйткені баланың ауыр ең-
бекке араласуы оның дене дамуы мен 
психоəлеуметтік дамуына зор нұқсан 
келтіруі мүмкін. Кейбір зерттеу мəлі-
меттеріне қарағанда, жұмыстағы бала 
мен жұмыс істемейтін баланың бойы 

мен салмағында орташа есеппен 13 см жəне 
12 келі айырмашылық болады екен. 

Халықаралық еңбек ұйымының дерек-
теріне сүйенсек, Қазақстандағы бала ең-
бегі ауыл шаруашылығында, мал баққан-
да, мектеп шаруашылығында, құрылыс-
та, бензин құю стансаларында, базарлар-
да, көліктік қызметтерде пайдаланылады 
екен. Тіпті, кейде ересектер пайда табу 
мақсатында баланы қайыр сұрауға, жез-
өкшелікке, есірткі тасуға да жұмсайтын 
жағдайлар кездесіп жатады.  Еңбек жəне 
халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің 
мəліметінше, Қазақстанда 2015 жылы – 
600, 2016 жылы 75 баланы жұмысқа тар-
ту дерегі тіркелген. Былтыр Шығыс Қа-
зақстан, Қарағанды, Қызылорда, Жамбыл 
облыстарында жəне Алматы қаласында 
кəмелетке толмаған жұмыскерлердің ең-
бегін пайдалану бойынша 1 жағдайдан, 
Солтүстік Қазақстан облысында – 5, Ба-
тыс Қазақстанда – 22, Алматы облысын-
да – 34, Маңғыстауда – 3, Атырау облы-
сында – 2 жəне Астана қаласында 4 дерек 
назарға іліккен. Нəтижесінде жұмыс бе-
рушілерге əкімшілік жауапкершілік таға-
йындалды. Бір қуанатын жайт, биыл бала-
ларды жұмысқа жегу бойынша əзірге еш-
қандай дерек тіркелмепті. 

Көптеген елдерде бала еңбегін шек-
тейтін заңнамалар бар, ондағы заңдар Ха-
лықаралық еңбек ұйымының нормативті 
актілері негізінде қабылданған. Осыған 
қарамастан, бала еңбегінің қаналуы неме-
се мөлшерден тыс жұмыс істеуі орын алу-
да. Əсіресе, дамушы мемлекеттердегі жағ-
дай қиындау. Қазірдің өзінде дүние жүзін-
де 168 миллион бала жұмыс істесе, олар-

дың 85 миллионы қауіпті жұмыс түрлері-
не тартылған. 

ЕҢБЕККЕ ЕРТЕ АРАЛАСУДЫҢ 
БІР СЕБЕБІ – КЕДЕЙЛІК 

Мамандар баланың ауыр еңбекке тарты-
луына ата-аналардың сауатсыздығы мен от-
басындағы əлеуметтік ахуалдың себеп бола-
тындығын алға тартады. Шынында да, ең-
бекке ерте араласатын балалардың көпшілігі 
тұрмыстық жағдайы төмен, толық емес от-
басылардан шығады. Отбасындағы қаржы-
ның жеткіліксіздігі, жоқшылық кейбір бала-
лардың еңбекке ерте араласуына əсер етеді. 
Жазғы демалыстарын түрлі жұмыстар атқа-
рып, ақша табуға арнайды. Тапқан қаража-
тын келесі оқу жылына қажетті құрал-жаб-
дықтарына жұмсайды. 

Балалардың жұмыс істейтін негізгі уа-
қыттары – жазғы демалыс. Үш ай бойы 
өз нəпақасын тапқысы келетін балаларды 
базарлардан, көлік жуатын орындардан, 
қоғамдық көліктерден жиі кездестіреміз. 
Əсіресе, жазда қара базарда арба сүйреп, 
ұсақ-түйек заттарды саудалайтын балалар-
дың қатары артады. Тіпті, базарларда өт-
кен-кеткенге алақан жайып, қайыр сұрай-
тын балаларды да көзіміз шалып жүргені 
жасырын емес. Негізінде, балалар ересек-
терге қарағанда арзан жəне тілалғыш жұ-
мыс күші. Ересектерге қарағанда балалар-
ды басқару оңай, олардың икемділігі мен 
дағдылары  аз болса да, өз құқықтарын 
жете түсінбейді, əуре-сарсаңға салмайды 
жəне тез бейімделгіш келеді. Сондықтан, 
кейбір жұмыс берушілер бала еңбегін пай-
даланғанды құп көреді. Кей жағдайларда 

ішіп-жемін беру арқылы тегін жұмысшы 
күші ретінде де пайдаланады. Əдетте, ба-
зарда жұмыс істейтін балалар ресми түрде 
еш жерде тіркелмейді. Олардың қолдарын-
да жұмыс беруші тарапымен арнайы жа-
салынған еңбек келісімшарттары да жоқ. 
Сол себептен, балалар ауырғанда немесе 
еңбек жарақатын алған жағдайда олар-
дың əлеуметтік жағынан қорғалуы екіта-
лай. Мұны құқық қорғаушылар да жоққа 
шығармайды. 

Тəрбиелік мақсатта баланы еңбекке бау-
лу деген түсінік қазақ халқында ерте кез-
ден бар. Ата-анасының жанында жүріп, ең-
бек еткен балалар бір уақыт мақта терген-
нен құқығы тапталмайды. Базарларда ата-
анасының жанында саудаға көмектескен-
нен бала ешқандай зиян шекпейді. Мектеп-
те кезекшілік атқарып, тақта, еден сүрткен-
нен білім алуға кедергі келмейді. Есесіне, 
балалар еңбек етуді, адал нан тауып жеуді 
меңгереді. Ерте жастан кəсіппен айналысу-
дың, тіршілікке араласудың қандай бола-
тынын көзбен көріп, үйренеді. Бала еңбек-
сүйгіш болып өссе, оның несі айып? Бі-
рақ еңбекке баулу – жеткіншектерді жөнсіз 
жұмысқа салу деген сөз емес. Ата-аналар 
мен балаларды «арзан жұмыс күші» ретін-
де пайдаланатындар осыны ескеруі қажет. 
Оқудан тыс уақытта табыс тауып, ата-ана-
ға көмектескен дұрыс-ақ. Алайда мектеп-
ке мүлдем бармай, күні-түні қара базарда 
жүрген балалардың ауыр жұмысқа жегі-
луі заң жолымен реттелуі тиіс. 

БАЛАНЫҢ ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ 
МАҢЫЗДЫ

 Бұғанасы қатпаған бала балалық ша-
ғында мектепте берілетін біліммен еркін 
сусындағаны жөн. Алайда нарық заманы-
ның жазылмаған ережелеріне сай кейбір 
ата-аналар күнкөрістің қамы үшін баласын 
ауыр еңбекке жүктеп қойған. Мұндай жағ-
дайлар əсіресе, оңтүстік өңірлерде жиі тір-
келеді екен. Əсіресе, еліміздің оңтүстігін-
дегі мақта теру науқанына қатысатын мек-
теп оқушылары көзге жиі ілігеді. Мұның 
себебі оңтүстік қазақтарының ата-бабамыз-
дан қалған тəрбие мен дəстүрге сүйеніп, 
«баланы еңбек арқылы тəрбиелеу» прин-
ципін қолдайтындығында тəрізді. 

 Баланың ерте кезден еңбекке арала-
суы оларды тəрбиелеуге пайдалы деп са-
найтындар да жоқ емес. Мұндай пікірді 
қолдаушылар баланың еңбек етуі зиянды 
əрекеттерден əрі бос уақытын зая кетіру-
ден қорғайды деп есептейді. Сондай-ақ, 
балалардың денсаулығы мен білім алуына 
кесірін тигізетін жұмыстарға жеткіншек-
терді жолатпау қажет деген ойды қолдай-
тындар да аз емес. 

Қоғамда бала еңбегіне қатысты пікір-
лер сан алуан болғанымен, балалардың 
құқығын қорғау – баршаға ортақ мін-
дет. Сондықтан, жұмыс істеймін деген 
жеткіншектердің құқығын қорғау маңыз-
ды мəселе. Қазақстан Республикасының 

заңдарында бала еңбегіне шектеулер 
қойылып, кейбір түрлері үшін қылмыс-
тық жəне əкімшілік жазалау қарасты-
рылған. Сонымен қатар, ҚР Консти-
туциясы бойынша мəжбүрлі еңбекке 
тыйым салынған. Бұл шара бала ең-
бегін реттейтін арнайы заңмен де то-
лықтырылған.

 Балалар еңбегін қорғайтын заң жо-
баларының негізгісі – БҰҰ-ның «Бала-
лар құқықтарын қорғау туралы Конвен-
циясы». Кейбір дамыған мемлекеттерде 
15 жасқа толмаған балаларды ауыр жұ-
мыстарға толық жұмыс күніне қызмет-
кер ретінде қабылдайды. Осылайша, ба-
лалардың білім алуына кедергі келтірі-
леді.  Сол себепті, заң арқылы баланы 
ауыр жұмыстарға қабылдамауды, əри-
не, қадағалау қажет. Балалар еңбегін 
қанаумен қатар, оларды қылмыстық іс-
терге итермелейтін де оқиғалар бола-
ды. Міне, осындай жағдайларды əшкере-
леп, заңмен қудалау өте орынды.  Бұл – 
конвенцияның негізгі міндеті. Ал дема-
лыс уақытында ата-анасына көмектесу, 
мектепте, балалар үйінде кішігірім жұ-
мыстарды атқару бала еңбегін қанау де-
ген тұжырым еш жерде көрсетілмеген. 
Керісінше, осы арқылы бала еңбек ету-
ге дағдыланады. 

Баланы жастайынан еңбекке баулу 
арқылы өмірге бейімдеймін дейтін ата-
аналар  ұрпағының дені сау, білімді аза-
мат болып қалыптасуы үшін барын са-
луы қажет. Кəмелеттік жасқа толғанша, 
балаға қамқор болу – əрбір ата-ананың 
парызы. Балалардың құқығын қорғап, 
олардың заңсыз жұмысқа тартылмауы-
на да ең бірінші жауапты жан – ата-ана. 
Сондықтан, балалардың өміріне қатыс-
ты жайлардың бəрі ата-ананың тəрбиесі-
нен басталады. 

Балалар еңбегін қорғау мақсатында 
жүзеге асырылып жатқан шаралар да аз 
емес. Мəселен, 12 маусым – Халықара-
лық балалар еңбегіне қарсы күрес күні. 
1997 жылы Амстердам мен Ослода бала-
лар еңбегінің ең нашар түрлерімен күре-
су мақсатында өткен халықаралық бала-
лар еңбегіне қатысты сұрақтар талқылан-
ған конференция бұл бастаманы көтеруге 
түрткі болды. Осы салмақты шара арқылы 
талай істер қолға алынып, нəтижелі жұ-
мыстар жасалды. Осылайша, кəмелеттік 
жасқа жетпей жатып, ауыр жұмыстарды 
атқарып, қиналғанша  еңбек етіп жүрген жас 
балаларды қорғайтын күн белгіленді. Атал-
мыш күннің аясында елімізде де жыл сайын 
маусым айының алғашқы 12 күнінде ұлт-
тық акция ұйымдастырылып, балалар ең-
бегін қорғауға барынша назар аударылады. 
Оның үстіне, жыл сайын елімізде құзырлы 
органдар тарапынан жүргізілетін балалар 
еңбегіне қатысты заңдық жəне əкімшілік 
бақылау күшейіп келеді. Бұл елімізде бала 
еңбегін қанауға тосқауыл қою үшін қол-
дан келгеннің бəрі жасалып жатқандығын 
дəлелдейді.

Жуырда Алматыда қос бірдей қо-
ғамдық көлік апатқа ұшырады. 17-ші 
бағыттағы автобустар тапа-тал түсте То-
баяқов көшесінің бойында соқтығысты. 
Куəгерлердің айтуынша, екі автобус тар 
жолға таласып қалған. Бетпе-бет соқты-
ғыспас үшін екі жүргізуші тізгінді жан-
жаққа тартыпты. Салдарынан жоғары 
жылдамдықпен жүйткіген автобус алды-
мен ағашқа соғылып, кейін жол жиегін-
дегі төрт көлікті талқандап барып əзер 
тоқтаған. Апаттан жеті адам ауыр зар-
дап шекті. Олардың екеуі жас бала. Ав-
тобустарға иелік ететін «Думан Транс» 
автопаркі жүргізушілерінің жүгенсіздігі 
кесірінен қып-қызыл шығынға батты. 

Көлік қозғалысы жылдан жылға 
қиындап бара жатқан Алматы қаласында 
мұндай апаттардың саны артуда. Олар-
дың біріне тəртіпке бағынбаған жүргі-
зушілер кінəлі болса, енді бірі тозығы 
жеткен, ақауы бар көліктердің кесірі-
нен болады. Мəселен, биылғы жылдың 
басында тежегіші істен шыққан автобус 
11 автокөліктің соқтығысуына себепкер 
болды. 31-ші бағыттағы автобус жүргі-
зушісі «Қазақфильм» ықшамауданын-
дағы аялдамадан шыққан соң-ақ тізгін-
ге ие бола алмай қалған. Еңіске қарай 
жүйткіген қоғамдық көлік алдында келе 
жатқан «Хюндай» жеңіл көлігін қағады. 
Сосын жол жиегінде қаңтарылып тұрған 
8 автокөліктің барлығын жаншып өткен. 
Ақыры жолдың қарсы бағытына шығып, 
қоқыс тасымалдайтын ауыр жүк көлігі-
не тіреліп тоқтаған. Барлығы 9 адам ау-
руханаға жеткізілді. Олардың арасында 
3 жасөспірім бар. Тексеріс барысында 2 
балаға жабық ми жарақаты, бас миының 
шайқалуы деген диагноз қойылды. Тағы 
бір бала іш белдеуінің соғылуы деген 
диагнозбен ауруханаға жатқызылды. Ал 
автобус жүргізушісінің өзі аяқ-қолдары 
сынып, травматология бөліміне түскен. 

№2 автобус паркінің басшылығы 
кінəнің бəрін жүргізушіге үйіп-төкті. 
Əріптестері оның бірінші күн жұмыс-
қа шыққанын айтып, автобустың тех-

Майқы бидің айтқаны уақыт шындығына айналды десек те...
никалық жағдайына шаң жуытпады. Қала-
лық ішкі істер департаменті жол-көлік оқи-
ғасына байланысты соталды тергеу жұмыс-
тарын жүргізді. Апаттың мəн-жайына қанық-
қан қала əкімі  №2 автобус паркінің басшы-
лығына қатысты қатаң шара қолдануды, егер 
онда техникалық қауіпсіздік сақталмағанды-
ғы дəлелденсе, мекемені лицензиядан айы-
ру қажеттігін қатаң табыстады. 

Жол-көлік оқиғаларының алдын алу, 
азайтуға бағытталған рейдтер барысында 
қалалық инспекторлар автокөлік құралдары-
ның техникалық жай-күйі мен құрылымына 
баса мəн береді. Қоғамдық көліктердің апат-
тық жағдайда қосалқы есіктерінің жұмыс іс-
теуін тексеріп, рульдік, тежегіш жəне жану 
жүйесінің жарамдылығына айрықша назар 
аударады. Сондай-ақ, автокөліктердің қайта 
жабдықталуы мен реттелетін бағытта жо-
лаушы тасымалдауына берілетін рұқсат қа-
ғаздары тексерілуде. Тəжірибе көрсеткен-
дей, қоғамдық көліктің  техникалық ақауы-
ның зардабы көп. Тіпті, болмашы ақаудың 
кесірінен жол-көлік оқиғасы болатыны бар. 
Полицейлердің айтуынша, ондай тəртіп бұ-
зушыға қауіпсіздік талабына сай  келмейтін 
жолаушы көлігін пайдалануға тыйым салу 
шаралары қолданылады. 

Еліміздің өзге аймақтарында да жолаушылар 
тасымалдайтын қоғамдық көліктердің қатысуы-
мен болған жол апаттары азаймай тұр. Тəртіп 
бұзған автобус жүргізушілерін тезге салудың 
бір жолы – республиканың түкпір-түкпірінде 
жүргізілетін «Автобус» профилактикалық іс-ша-
расы. Аталмыш шара барысында өткен жылы 
Қызылордада 220 қоғамдық көлік жүргізушісі 
жауапкершілікке тартылды.  Олардың 1-еуі 
– көлік құралын алкогольдік, есірткілік жəне 
уытқұмарлық масаң күйде басқару бойынша 
(ҚР ƏҚБтК-нің 608-бабы), 14-і – көлiк құрал-
дары жүргiзушiлерінiң белгiленген  жүру жыл-
дамдығын арттыру дерегі бойынша (ƏҚБтК-нің 
592-бабы), 15-і – сақтандыру полисі жоқ жүргі-
зушінің көлік құралын басқару дерегі бойынша 
(ƏҚБтК-нің 612,1-бабы), 7-і – тиісті рұқсатсыз 
қайта жабдықталған көлік құралын басқару бо-
йынша (ҚР ƏҚБтК-нің 590,7-бабы), 9-ы – жаяу 
жүргiншiлерге немесе жол жүрiсiнiң өзге де қа-
тысушыларына жол беру талаптарын орында-
мау фактісі (ƏҚБтК-нің 600-бабы, 1-бөлігі) бо-
йынша жазаланды. 

«Автобус» профилактикалық іс-шарасы 
көкшетаулық қоғамдық көліктерді де қа-
таң бақылауға алды. Нəтижесінде шараның 
бірінші күні-ақ 140 жол-көлік ережесінің бұ-
зылуы анықталды. Оның ішінде 2 қызмет 
жəне демалыс тəртібінің бұзылуы, 5 тех-
никалық байқау мерзімінің өтіп кету дерегі, 
рөлде келе жатып телефон арқылы сөйле-
судің 31, жылдамдықты мөлшерден асыру-
дың 7 дерегі жəне тағы да басқа заң бұзу-
шылықтар тіркелді. Тіпті, мас күйінде қо-
ғамдық көліктің рөліне отырғандар да бар. 

Автобус жүргізушілерінің жауапсызды-
ғы мен салғырттығы қостанайлықтарды да 
əбден қажытқан. Өткен жылы  облыста қо-
ғамдық көліктердің кесірінен болған төтен-
ше жағдайлар 10 пайызға көбейіп, 6 жолау-
шының өмірін қиған. Облыстық прокура-
тураның дерегіне сүйенсек, өңірде жалпы 
жол-көлік оқиғалары 2014 жылға қарағанда 
2015 жылы 15,9 пайызға азайып, одан зардап 
шеккендер саны 17,4 пайызға, қаза тапқан-
дар 17, 9 пайызға кеміген. Алайда қоғамдық 
көліктер қатысқан жол апаты көбейген. Бұ-
ған  автобус жүргізушілерінің жауапсызды-
ғы мен кəсіби машығының төмендігі себеп 
дейді мамандар. Қостанай облысы бойын-

ша тексерілген жүргізушілердің 35 пайы-
зының ішімдік ішкені немесе психотроптық 
заттар қабылдағаны анықталады. Жол апа-
тына байланысты Қостанай қаласында 1264 
жүргізушіні медициналық тексеруден өткіз-
генде оның 71-інің ішімдік ішкені, 5 адам-
ның  есірткі пайдаланғаны белгілі болды. 

Мұндай оқиғалар Қарағанды қаласында да 
жиі тіркелді. Мəселен, 2016 жылы №29 бағыт-
тағы автобустың тізгініне марихуананың уы-
тына мас күйде отырған жүргізуші ұсталды. 
Жаяу жүргіншілер жолағында зейнеткерді ба-
сып өте жаздаған жүргізушіні тоқтатқан тəртіп 
сақшылары оны наркодиспансерге жіберген. 
Онда жүргізушінің қанынан марихуана ізі та-
былды. Ол жұмысының ауырлығынан жəне 
алкогольді ішімдік ішуге болмайтындықтан 
есірткі қолдануға «мəжбүр» болғанын айтып 
ақталған. Ауыр жұмыстан «демалудың» жолын 
тапқан жүргізуші жолаушылардың қауіпсіздігі-
не бас ауырта қоймаған сияқты. 

Асқарбек Нұртазаұлы, қоғамдық 
көлік жүргізушісі:

– Жол бойында өлімнің жиілеп кеткені 
қынжылтады. Ажал құшқандардың арасын-
да жас та, жасамыс та бар. Қаншама жо-

лаушының өмірі мойнында екенін біле тұра 
жас жүргізушілердің автобусты жын қуған-
дай құйғытып айдайтынын күнде көремін. 
Өзім істейтін автобус паркіндегі жастардың 
біразын тəубесіне келтірдім. Ал басқала-
рына сөзіміз өте бермейді. Жоспар дейді, 
кесте дейді, əйтеуір асығып-аптығып жү-
реді. Автобус ішіндегілер жанұшыра ай-
ғайлап жатса да жылдамдықты бəсеңдет-
пейді. Сондай жүгенсіздердің кесірінен ата-
аналар балаларын қоғамдық көлікке отыр-
ғызудан қорқады. Тіпті жаяу жүрудің өзі 
қауіпті. Əлгі желмен жарысқандар жаяу 
жүргіншілер жолағында кетіп бара жатқан 
талай жолаушыны басып өтті емес пе? Ке-
ңес үкіметі тұсында мұндай жол-көлік апат-
тары өте сирек, оқта-текте ғана ұшыраса-
тын. Ол кезде тəртіп өте-мөте қатаң болу-
шы еді. Кім көрінген қоғамдық көліктің 
рөліне отырмайтын. Ал қазір ше? Жүргі-
зуші куəлігін оқымай-ақ сатып алып, жолда 
білгендерін істейді. Құлақтарынан телефон 
түспейді. Қауіпсіздікті емес, «жарыстан» 
бірінші болып келуді ғана ойлайды. Мұн-
дай тəртіпсіздіктерге тоқтау қою үшін жол 
сақшылары тəртіпті күшейтулері керек деп 
санаймын. Өзімнің автобус жүргізгеніме 30 
жылдан асты. Шүкір, жол-көлік оқиғалары-
на тап болған емеспін. Мен үшін ең бас-
тысы – жолаушылардың амандығы. Олар-
дың арасында өзімнің балаларымдай бала-
лар, өз анамдай аналар бар. 

Айгүл Қалжанова, мұғалім:
– Қала тұрғындарының басым көпшілігі 

қоғамдық көліктермен қатынайды. Авто-
бус пен маршруттардың іші жастары егде 
тартқан кісілер мен қолдарында балалары 
бар аналарға толы. Алайда қоғамдық көлік 
жүргізушілері жол ережелерін өрескел бұ-
зып, жолаушылардың зəре-құтын қашы-
ратынын күнделікті көріп жүрміз. Ұдайы 
бір-бірімен жарыса жөнелетін жүргізушілер 
адам өмірін қатерге тігетінін несіне жасыра-
мыз?! Көпке топырақ шашуға болмас, десе 
де, қаламыздағы көлік жүргізушілерінің мə-
дениеті төмен деңгейде. Тəртіпке бағынуға 
шақырған жолаушыларға зекіп, кейде тіпті 
жағаға жармаса кетеді. Өкінішке қарай, мұ-
ның соңы көп жағдайда қайғылы оқиғалар-
мен аяқталуда.
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«ТЕМІРДЕН БОЛАР КӨЛІГІҢ...»



Қазақтың байтақ даласын сан түрлі жан-жануарлар мекен етеді. Солардың бірі – маралдар. Аса 
жоғары бағаланатын жануар Қазақстанның бірнеше өңірінде бар. Әсіресе, Шығыс Қазақстан, 
Қарағанды, Ақмола облыстарында жиі кездеседі. 

ҚАЗАҚТЫҢ БІР БАЙЛЫҒЫ – 
СҰЛУ МАРАЛ

беттебетте
66--

Шынында да, бізде жаңашыл дүние 
дүрмегі басылғанша ғана. Тіпті, алғаш-
қы үш-төрт айда «Оңай» төлем картасын-
сыз отырған жолаушы қоғамдық көлік-
тен түсіп те қалатын. Арнайы ұйымдас-
тырылған рейдтердің нəтижесінде бір са-
ғатта жол ақысын төлемеген жолаушы-
лар анықталып, олардың əрқайсысына екі 
айлық есептік көрсеткіш мөлшері, яғни 
4242 теңге айыппұл салынып жүрді. Ар-
найы тексеретін мамандар «Оңай» карта-
сы жоқ жолаушылармен біраз текетіресіп 
бақты. Мұның бір пайдасы – қала тұр-
ғындары жаңа жүйеге бой үйретіп, жол-
ақысын қала қазынасына құйып жатқа-
нын сезінді. Оған дəлел ретінде, «Оңай» 
картасы қолданысқа енген 10 күн ішін-
де қала бюджетіне 67 млн 290 мың 240 
теңге түскенін айтуымыз керек. Алайда 
қазір бастапқы кездегідей емес, жолақы-
сын «Оңай» төлем картасымен төлейтін-
дер азайып кетті. Неге? Оған бірнеше се-
бепті айтуға болады. 

Біріншіден, қоғамдық көлік жүргі-
зушілері мен кондукторлары жолақысын 
өздеріне төлеуді талап етеді. Екіншіден, 
соңғы уақытта əр қоғамдық көліктің кон-
дукторы кассалық аппарат арқылы билет 
таратады. Кейде тіпті, жолаушыға берген 
билетін түсерде қайтарып алып, келесісі-
не ұсынады. Ал мұның есебі бар ма, жоқ 
па, тағы белгісіз. Үшіншіден, жолаушы-
лар тарапынан «Оңай» төлем картасына 
салынған ақшаның жоғалып кететіндігі 
немесе өзінен-өзі азайып қалатындығы 
жөнінде шағымдар жиі айтылды. Олар бұ-
ған күніне бір емес, үш-төрт мəрте тексе-
ретіндер кінəлі деген уəжін жеткізді. Сол 
себептен де Алматы қаласының көптеген 
тұрғындары «Оңай» төлем картасын сөм-
кенің қалтасынан шығармай, есесіне қол-
ма-қол есеп айырысып жүргенін жасыр-
майды да.   

Алайда «Оңай» төлем картасының 
қала үшін де, жолаушылар үшін де тиімді 
екенін уақыт дəлелдеп отырған жоқ па? 
Бұл біріншіден, қоғамдық көлік мəде-
ниетін қалыптастырса, екіншіден, қала-
дағы тозығы жеткен автобустардың жа-
ңаруына да мүмкіндік туғызады. Үшінші-
ден, адам факторын жойып, бюджеттен 
тыс кетіп жатқан ақшаны жарыққа шы-
ғарады. Халық ақшасын қайда шашып 
жатқанын білетін болады. Яғни, қала тұр-
ғындары өз қаржыларының өздеріне сапа-
лы қызмет ретінде қайтып жатқанын бі-
луі тиіс. Бүгінде жаңа жүйенің арқасында 
6-7 миллиард теңгені көлеңкелі экономи-
кадан шығаруға мүмкіндік мол. 

КАРТАСЫ ЖОҚ ЖОЛАУШЫ... 
150 ТЕҢГЕ ТӨЛЕЙДІ

Бұған дейін Алматы қаласының қо-
ғамдық көліктерінде жолақысының қым-
баттайтындығы жөнінде əңгіменің шеті 
шыққан болатын. «Жел тұрмаса, шөптің 
басы қимылдамайды» демекші, бұл сөз 
шындыққа айналатын сияқты. Бұл туралы 
əкімдіктің қаулысы Қазақстан Республи-
касының электронды үкіметі порталында 
жарияланды. Қаулыда қаладағы қоғамдық 
көлік тасымалдауларында жол ақысының 
дифференциалды тарифін енгізу туралы 
айтылған. Алматы əкімдігі «ҚР Авто-
мобиль көлігі туралы» Заңының 1-бабы 
2-бөліміне сəйкес, қоғамдық көліктегі кө-
леңкелі айналымды жою əрі электрондық 
төлем түрін  дамыту мақсатында осындай 
қаулы шығарған.  Енді қоғамдық көліктегі 
(метроны қосқанда) жол ақысы электрон-
дық төлем арқылы – 80 теңге көлемінде, 
ал қолма-қол ақша берген жағдайда 150 
теңге болады. Əзірге бұл қаулы 13 шіл-
деге дейін қоғамдық талқылаудан өтпек. 
Қаулы əділет органдарында мемлекеттік 
тіркеуден өткен соң, 10 күннен кейін заң-
ды күшіне енбекші.  

Мұндағы мақсат – қолма-қол ақша-
мен төлеген жағдайда жолақының қым-
баттауын əкімшілік қаражаттың көлең-
ке айналымынан арылып, салық түсімін 
арттыру жəне жолаушылар арасында элек-

тронды картаның көбірек қолданылуына 
басымдық беру. Осылайша, Алматы қа-
ласының қоғамдық көліктерінде 24 шіл-
деден бастап  жол ақысының дифферен-
циалды тарифі енгізілуі əбден мүмкін. 
«Оңай» картаңыз болса – 80 теңге, жоқ 
па – 150 теңге төлеуге тиіссіз.  

«Алматы транспорт холдингі» ЖШС 
директоры Сəдір Хамраевтың айтуынша, 
келесі аптадан бастап БАҚ-та, автобус 
пен троллейбустарда «қоғамдық көлікте 
дифференциалды тариф енгізіледі» деген 
ақпарат ілінеді, таратылады. «Кез келген 
жолаушы қолына сол күнгі, сол уақытта-
ғы жəне бағасы көрсетілген билет алмаса, 
жолақысын төлемеуге де құқы бар. Яғни, 
жəй қағазға не үшін ақша төлейді? Міне, 
біз жолаушының құқығына байланысты 
бірқатар мəлімет береміз. Бұл маңызды. 
Себебі 24 шілдеден бастап полиция қыз-
меткерлерімен бірлесіп, қала бойынша 
рейд жүргіземіз. Сол кезде билетсіз жүр-
ген жолаушылар жазаланады, қоғамдық 
көлік мəдениетін сақтамай, ереже бұзған 
көлік жүргізушілері мен кондукторлар да 
жауапқа тартылады. Былтыр «Оңай» тө-
лем картасы енгізілгеннен кейінгі қаңтар-
ақпан айында өткен рейд тұрғындардың 
есінде шығар. Яғни, рейд аяқасты ұйым-
дастырылып, əр уақытта, əр күні өткізі-
леді. Əйтпесе, тиімділігі болмайды. Жыл 
соңына дейін рейдтің нəтижесін ақпарат 
құралдарында жариялап, заң бұзғандар 
əшкереленеді. Қазірдің өзінде арнайы қау-
лы тапсырмасы қабылданып, атқарылатын 
іс-шаралар жоспары бекітілді», – дейді 
«Алматы транспорт холдингі» ЖШС ди-
ректоры Сəдір Хамраев баспасөзге бер-
ген сұхбатында. 

Ол «Оңай» картасын сатып алу қиын-
ға соғып жүр» деген қала тұрғындарының 
пікірін теріске шығарады. «Бүгінде қалада 
«Оңай» төлем картасын сататын 1,5 мың 
нүкте бар. Газет дүңгіршектерінде, темір-
жол вокзалындағы «Атамекен» кассасын-
да, метро стансаларында, əуежайда саты-
лады. Тіпті, қазір картаны қоғамдық көлік 
жүргізушілері де, кондукторлары да саты-
лымға шығарғанын айтады. 

Осылайша, Алматы қалалық жолау-
шылар тасымалдау мекемесі «Оңай» кар-
тасының жаппай қолданысқа енуі үшін 
іске белсене кіріспек. Үздіксіз жүргізі-
летін рейдтің арқасында ойдағы нəтиже-
ге қол жеткізетініне де сенімді. Егер тек-
серуші билетсіз жолаушыны ұстаса, оған 
өздігінен айыппұл сала алмайды. Ол жо-
лаушыны полиция мекемесіне əкелуі ке-
рек. Оған уақыт кетеді. Ал рейд кезін-
де полиция қызметкерлері де тексеруші-
лермен бірге жүріп, заң бұзғандарға сол 
орында айыппұл салады. 

Сол сияқты шараны ұйымдастырудың 
басы-қасында жүрген мамандардың ай-
туынша, халық бəрібір ақшасын санауға 
көшеді. «Жаңа ереже қолданысқа енгізіл-
се, картасыз жүрген жолаушылардың 20 
пайызы сол мезетте-ақ «Оңайға» көшетін 
болады. Ал қазан-қараша айында қолма-
қол төлем жасаушылар саны небəрі 3-4 
пайызға төмендейді. Қазір бұл көрсеткіш 
50х50. Қала тұрғындарының 70 пайызы 
«Оңай» төлем картасын тұтынса, 30 па-
йызы қолма-қол төлейді. Демек, 30 пайы-
зы көлеңкелі бизнеске құйылып жатыр де-
ген сөз», – дейді олар. 

Кез келген жобаның қайтарымы бо-
луы қадағаланады. Əуелгіде жаңа жүйе 
7-8 жылды қамтиды делінсе, қазір 14-
15 жыл уақытқа созылады деген болжам 

бар. Ал бұл жүйеге əу баста 2,2 млрд тең-
ге жоспарланғанмен, 3,6 млрд теңге са-
лынған. Тағы бір айта кетерлігі, «Оңай»-
төлем жүйесін енгізуге қала бюджетінен 
бір тиын да жұмсалмаған. Яғни, жеке ин-
вестицияның қаржысымен жүзеге асып 
отырған жүйе. 

Анықтама үшін: Қоғамдық көлік-
терде қолма-қол төлем – 150 теңге, 
«Оңай» картасымен – 80 теңге. Ал əлеу-
меттік топтағы азаматтар –  зейнет-
керлер, студенттер, оқушылар «Оңай»
  картасы арқылы ғана 40 теңге төлей 
алады. Егер картасы болмаса, олар да 150 
теңге төлеуге мəжбүр. Бұл метроға да қа-
тысты.  Ал жолақы билеті бұрынғысын-
ша қала береді.  

ЖАЛАҚЫ ЖОЛАҚЫҒА КЕТЕ МЕ? 
 
Былтыр тура Астана күні мерекесі 

қарсаңында Қызылорда қаласындағы қо-
ғамдық көліктерде жол жүру құны 50 
теңгеден 70 теңгеге көтерілген еді.   Қит 
етсе жанармайдың қымбаттауы мен тех-
никаның ескіргенін желеулететін тасы-
малдаушылар бағаны бірден 90 теңгеге 
көтеруді сұраған. Алайда құзырлы орган-
дар ақылдаса келіп, ересектерге 70 теңге, 
оқушыларға 30 теңге етіп бекіткен. Сол 
кезде қала халқы мəдениеттен жұрдай 
жүргізушілер тізгіндейтін лас автобустар-
да жүру үшін 70 теңге тым көп дегенді 
айтқан. Қалалық коммуналдық шаруашы-
лығы, жолаушылар көлігі жэне автомо-
биль жолдары бөлімінің басшысы Марс-
бек Молдабаев қаладағы қоғамдық көлік-
тердің сапасын жақсарту үшін тарифті 
қымбаттату қажеттілігі туындап отыр жəне 
тұтынушыларға жайлы жағдай жасаймыз 
десе, Қызылорда автобус паркі директо-
рының орынбасары Бектібаев Бақытбек 
Шəкірманұлы: «Біз де халықтың біріміз. 
Дегенмен, қоғамдық көліктердің жағда-
йын жақсартуымыз қажет емес пе? Негізі 
жоғарғы биліктен жолақының 90 теңгеге 
көтерілуін сұраған едік. Себебі 1 билет 
құны 124 теңге болуы тиіс, яғни газ, со-
лярка, қыстық жəне жаздық баллон ауыс-
тыру үшін қаражат керек. Техника ескір-
мей тұрмайды. Оны жөндеу немесе ауыс-
тыру үшін қомақты қаражат керек. Сон-
дықтан біз өз тарапымыздан ешқандай өз-
герту жасай алмаймыз. Қазіргі таңда ав-
тобус паркіне қарасты 30 қоғамдық көлік 
бар, оған тағы 40 үлкен сыйымдылықтағы 
автобус қосылады» деген болатын. 

Ал араға тура бір жыл салып, Аста-
на күні қарсаңында Қызылорда қаласын-
да жолақы 90 теңгеге жетті. «Қызылор-
да» автобус паркі ЖШС жолақысын 100 
теңгеге, ал оқушылар үшін 50 теңгеге кө-
теру жөнінде бастама көтерген. Іле-ша-
ла бұл ұсыныс қалалық мəслихаттың 1 
шілдедегі сессиясында қарастырылып, 3 
шілдеден бастап ересектер үшін 90 теңге, 
оқушылар үшін 40 теңге  болып бекітілді. 

«Қызылорда» автобус паркінің дирек-
торы Əнуар Нақыптың мəліметінше, серік-
тестікте 450 адам жұмыс істейді. «25 қа-
лалық жəне  қала сыртына қатынайтын 6 
маршрутта екі ауысымда 870 автобус бар. 
Оның 112-сі – үлкен, қалғаны шағын ав-
тобустар мен маршруттық таксилер. Бір 
жылда жанармай, дизельді отын мен газ 
тарифі өсіп кетті. Бұдан кəсіпорындардың 
жағдайы кері кетпесе, жақсарған жоқ» де-
ген пікірін білдірді. 

 
Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ 

Алматы қаласының 
қоғамдық 
көліктеріне 
енгізілген «Оңай» 
төлем картасына 
алдағы күзде бір 
жыл толады. Осы 
уақыт ішінде жаңа 
төлем картасына 
үйреніп кеткендер 
де көп, керісінше 
баяғы қолма-қол 
төлеу әдетінен 
арыла алмай 
жүргендер де 
баршылық. Әу 
баста «Оңайды» 
жаппай қолдануға 
көшкен қала жұрты 
жаңа жүйеге 
неге сенімсіздік 
танытты? 

«О�АЙ» БОЛСА – 80 ТЕ�ГЕ, 
ЖО БОЛСА... 

Алматы қаласы «Оңай» төлем картасын жаппай қолданысқа 
енгізу үшін қолдан келер амалдың бәрін жасамақ. Шын мәнінде, 
бұл жүйенің тиімді тұсы көп. Мұны жолаушылар да біледі. Ең 
бастысы, қолма-қол төлем 150 теңге болса, қала тұрғындары  

бұл жүйеге өздігінен-ақ көшетін сияқты. Ал Қызылорда қаласының 
жұрты «жалақымызды жолақы жалмайды» деп наразылық білдіруде. 
Дегенмен, жолақыны өсіру саясаты былтыр басталып, биыл нүкте 
қойылды. Есесіне, жолаушы тасымалдайтын қоғамдық көліктер қызмет 
көрсету сапасын жақсарта ма, жоқ па, бұл тағы да уақыт еншісіндегі 
мәселе.   

P.S.

Дамыған елдерде бір адам жылына 
500 келі сүт өнімдерін тұтынуы тиіс 
болса, бізде бұл мөлшер небəрі 200-
230 келіден ғана бұйырады екен. «Со-
ның салдарынан дəрумендер, минерал-
дар жəне микроэлементтер адам бойы-
на тиісті мөлшерде дарымайды» дейді 
мамандар. Олардың пайымдауынша, дү-
кен сөрелеріндегі əр бесінші сүт өнімі 
ғана елімізде өндіріледі екен. Яғни, 
қалғаны сырттан жеткізіледі деген сөз. 
Кейбір дерек көздеріне жүгінсек, Қа-
зақстан жылына 5 млн 400 мың тон-
на сүт өндіреді. Қазіргі таңда отандық 
сүт жəне сүт өнімдері халықты сапалы 
өнімдермен толық қамтамасыз ете ал-
майды. Өндірілген шикізаттың тек үш-
тен бір бөлігі өнеркəсіптік қайта өңдеу-
ден өткізіледі. Отандық кəсіпорындар 
оралған сүт өнімдерімен тұтынушылар-
дың қажеттіліктерінің тек 27 пайызын 
қамтамасыз етеді.

Дегенмен, соңғы жылдары елімізде 
сүт өндірісінің əлеуетін арттыруға ба-
сымдық беріле бастады. Мəселен, өткен 
жылы сауын сиырлары бар үй шаруа-
шылықтарын кооперативтерге біріктіру 
ісі қолға алынған. Жыл сайын еліміз-
де сауылатын сүт көлемі артқанымен, 
өндірістік өңдеуге тек 30 пайызы ғана 
пайдаланылады. Қазір еліміздің түкпір-
түкпірінде ауыл шаруашылығы коопера-
тивтері құрылуда. Аздаған малы бар ша-
руалар бас қосып, ортақ ұжым құра ала-
ды. Артынша сүтті бір қоймада жинап, 
оны қымбат бағаға өткізуге мүмкіндік 
бар. Мемлекеттік демеу қаржының ар-
қасында қайта өңдеу зауыттары коо-
перативтерден сүтті 70 теңгеден емес, 
95 теңгеден қабылдауы шарт. Бұл екі 
жаққа да тиімді болса керек. Жеке сек-
тор иелері сиыр өнімін ұтымды өткіз-
се, кəсіп орын өкілдері кооперативтен 
сапалы шикізатты талап етуге  құқылы. 

Бұл салаға қанша қолдау көрсетілсе 
де, отандық сүт өндіруші компаниялар 
қазақстандықтардың сұранысын толық-
тай қанағаттандыра алмай отыр. Қазіргі 
уақытта елімізде сүт өнімдерін шығара-
тын 60-қа жуық отандық компания бар. 
Бірақ  сүт өнімдерінің импорты азаймай 
отыр. Агросекторлы ел саналатын Қа-
зақстанға сүт өнімдерінің 40 пайызы Қы-
тай, Ресей жəне Қырғызстаннан жеткізі-
леді. Мамандар мұның бір себебін сүт 
шикізатының күзгі жəне қысқы мезгіл-
дерде жетіспеуімен байланыстырады. 
Жазды күні шаруалар бар сүтін өткізуді 
мақсат тұтса, қыс мезгілінде керісінше, 
кəсіпорындарда тапшылық пайда бола-
ды. Осының салдарынан, қыста өндіріс 
ошақтарының қарқыны бəсеңдей түседі. 
Ал мұндай кезде отандық компаниялар-
дың біразы Ресей мен Белоруссиядан 

жеткізілген құрғақ сүтті езіп, сұйық сүт-
ке айналдырады. Деректерге сенсек, жаз 
мезгілінде сүт қыстан қарағанда 9 есе 
көп өндіріледі екен. Мұның негізгі се-
бебі – шикізаттың 70 пайызы жеке сек-
тордың иелігінде. Сондықтан, ең алды-
мен өнеркəсіп кəсіпорындары шаруадан 
алатын шикізаттың сапасын жоғарыла-
ту үшін бағасына, тасымалдау құнына, 
тапсырыс уақытына алдын ала келісім 
жасауы қажет. Негізінен, үй шаруашы-
лығында өндірілетін Қазақстандық сүт 
сапа стандарттарына жауап бермейді.

Тағы бір айта кететін жайт, сүт өнді-
руші кəсіпорын басшыларының жеке 
шаруалардан алатын сүттің сапасына 
көңілі толмайды. Өйткені соңғы уақыт-
тарда қол сүтінің құнарлылығы төмен-
деп, майлылығы азайған. Тіпті, кейбір 
ауыл тұрғындары сүтке су қосып жі-
беретін көрінеді. Ал бұл өз кезегінде 
өнімнің майлылығына кері əсер етеді. 
Осындай олқылықтар орын алатындық-
тан, кəсіпорындар жұмысты нақты ша-
руашылықтармен жүргізгенді құп санай-
ды. Өйткені мұнда мал үнемі қатаң тек-
серістен өтіп отырады. Олар жем-шөп-
ке көп көңіл бөледі. Малдардың жағда-
йын күнде бақылайтын ветеринары бар. 
Ал жеке секторда сиырларды əркім əр-
қилы күтеді. Бұл, əрине, сүттің сапасы-
на əсер етеді. 

Соған қарамастан, сүт өнімдерін шы-
ғаратын отандық компаниялар да тұты-
нушыларын алдап кететін жағдайлар тір-
келуде. Мəселен, жыл басында отандық 
58 компанияның 38-і өз тұтынушыларын 
алдағаны белгілі болды. Қарапайым ха-
лықты сан соқтырған компаниялардың 
қатарында беделді отандық тауар өнді-
рушілер мен шетелдің ірі компанияла-
ры да бар. Нəтижесінде соттың үкімі-
мен бірқатар фирмаларға 79 млн теңге 
көлемінде айыппұл салынған. Сондай-

ақ, адамның өміріне қауіп төндіретін 
25 тонна тағам өнімдері сатылымнан 
алынып тасталды. Тексеру нəтижесінде 
белгілі болғандай, сүт өнімдерін шыға-
ратын кейбір компаниялар табиғи сары 
майдың орнына өсімдік майын қосып, 
жалған өнімдер шығарыпты. Мұны Ұлт-
тық экономика министрлігі Тұтынушы-
лардың құқығын қорғау комитеті арна-
йы мониторинг жүргізу арқылы анық-
таған. Комитет 372 сүт өнімдеріне арна-
йы тексеріс жүргізіп, 117 өнімнің жал-
ған екенін анықтаған. Яғни,  олар  өз 
өнімдерін дайындаған уақытта шикізат-
ты тексермеген. Осыған  байланысты 
кейбір компаниялар өз өнімдерінің құ-
рамында өсімдік майының  болғанын 
да білмеген. 

Қазіргі уақытта мезгілдік шикізат мə-
селесін шешу мақсатында «Агробизнес 
– 2020» бағдарламасы жұмыс істеуде. 
Аталмыш жоба аясында шаруалар сүтті-
тауарлы фермаларды ашу мүмкіндігіне 
ие болды. Енді тек асыл тұқымды мал-
ды ғана емес, қарапайым сиыр басын 
көбейтуге  болады. Табиғаттың заңына 
бағынбай, қолдан ұрықтандырудың ар-
қасында сиырлардың бұзаулауын жос-
парлауға мүмкіндік туды. Осының нə-
тижесінде, ферма иелері сүтпен жыл 
бойы үздіксіз қамтылады. 

Қайта өңдеу зауыттарын тағы бір 
мəселе алаңдатып отыр. Дүниежүзілік 
сауда ұйымына мүше болған Қазақстан 
ортақ ережеге сай, тауар өңдірушілерді 
қаржылай қолдауын тоқтатуы тиіс. Де-
мек кəсіпкерлер қосымша құн салығын 
төмендетілген мөлшерлемемен төлеу 
мүмкіндігінен қағылмақ. Қазір өндіріс 
ошақтары аталған салық түрін белгі-
ленген 12 пайыздың орнына, 4 пайыз-
дан ғана өтеп жүр. Төбе шашы тік тұр-
ған кəсіпкерлер енді тығырықтан шығар 
жолды іздеп əлек. 

Сүт өндірісіндегі тағы бір мəселе – 
отандық сүт өнімдерінің бағасы. Ресей, 
Беларусь, Қырғыз Республикасынан ке-
летін сүт өнімдерінің бағасы отандық 
сүт өнімдеріне қарағанда арзан. Мыңда-
ған шақырым қашықтықтан жеткізілетін 
өнімдер бағасы өз жерімізде өндірілген 
тауарлардан қалай төмен болуы мүмкін? 
Мамандар мұндай жағдай тауар өнді-
рушілердің ірі сауда желілеріне тікелей 
тəуелділігінен туындап отырғандығын 
алға тартады. Яғни, олардың келісім-
шарттары көбіне екі тарапқа бірдей 
тиімді болмайды екен. Ал тауар өнді-
рушілер сауда желілерінің отандық өнім-
дердің бағасын өз қалауларынша қым-
баттатып сататындығын айтады. Өнім 
бағасы өссе, жергілікті тауар өндіруші-
лер өз тұтынушыларынан айырылуы 
мүмкін екені айтпаса да түсінікті. Бұл 
орайда  нарықты шетел тауарларының 
жаулап алатыны сөзсіз. Бұндай жағдай-
ға жол бермеу үшін қазір Ұ лттық пала-
та өкілдері Дүниежүзілік  сауда ұйымы-
ның шартына сай, сүт саласына тұтастай 
жеңілдік беруді қарастырып отыр. Алай-
да бұл жағдайда тек отандық өндіруші-
лер ғана емес, өзге елдің кəсіпорындары 
да Қазақстанның демеуіне ие болады. 

Əсел ƏНУАРБЕК

ҚОЮ СҮТТІҢ ҚАЙМАҒЫ
жеңсік асқа айналып кетпегей

Төрт түлік мал өсіретін қазақтың сүт өнімдерінен алшақ болуы 
әсте мүмкін емес. Алайда бүгінгі күні қаладағы жұрт табиғи сүт 
өнімдеріне оңайлықпен қол жеткізе алмайды. Дүкен сөрелерінде 
жайғасқан сүт және өзге де сүт өнімдері туралы қауесет көп. Тіпті, 
қазіргі кезде табиғи сүттің де құнарлылығы төмендеп, майлылығы 
азайған дегенді жиі естиміз. Мұның сыры неде? Еліміздегі сүт 
өндіру ісінде қандай кедергілер бар? Агросекторлы ел саналатын 
Қазақстанға сүт неге шет мемлекеттен жеткізіледі? 
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Оған қарапайым мысал, жағажайға апа-
ратын жолдар əлі күнге дейін нашар. Жаңа 
жол салынбаған. Ескісінің сау тамтығы қал-
маған, кейбір тұстарында тіпті жол жоқ. Жаз 
айларында ғана жұмысы жанданатын дема-
лыс орындары өз ауласын көркейтіп, абат-
тандырғанымен жағажайға баратын жолды 
естен шығарғандай. Қапшағай су қоймасы 
аумағында туризм инфрақұрылымының 187  
нысаны орналасқан. Ол жерлерде 9 қонақ үй, 
8 ойын ғимараты, 3 слод-клуб қызмет көр-
сетеді.  Қапшағай қаласының əкімі Талғат 
Қайнарбеков алдағы уақытта туризмді да-
мыту мақсатында көл жағалауларын дамыту, 
сапалы қызмет көрсету, қолжетімді демалыс 
аймақтарын қалыптастыру жұмысы жандан-
дырылатын болады деген еді. Алайда Қап-
шағайда демалып келгендердің əлеуметтік 
желідегі жазбаларына үңілсек, көпшілік қала 
ішіндегі жəне жағажайға апаратын жолдар-
дың сапасыздығын баса айтады. Қапшағайға 
жаз мезгілінде күніне 4 мың адам келіп ке-
теді. Оның басым көпшілігі жеңіл көлікпен 
қатынайтындар. Сондықтан жолдың жайы 
баршаға ортақ түйткіл. «Қапшағайда жол-
дарды жөндеуге 330 миллион теңге ақша 
бөлінді. Бүгінгі таңда бірінші саты бойын-
ша 166 миллион теңгедей ақшаны игеру жұ-
мыстары жүргізіліп жатыр. Қапшағай қала-
сымен қосқанда барлығы 12 көшені жөндеу 
жұмыстары өткізіледі», – деді жақында Қап-
шағай қалалық автомобиль жолдары жəне 
жолаушылар тасымалдау бөлімінің басшы-
сы Мұрат Абауов. 

Жалпы, қаржы орталығына айналуы тиіс 
қаланың тіршілігі назардан тыс қалып бара 
жатқандай. Айталық, бұрындары Алматы 
өңіріне салынатын инвестицияның басым 
бөлігі Алматы қаласына салынса (93 па-
йыз), одан кейін Қапшағайға бағытталатын. 
Бірақ биыл инвестиция көлемі Алматы ма-
ңайындағы өңірлер – Талғар, Есік, Қаске-
лең жəне Қапшағайға тең бөлініп отыр. Ең 

Қапшағай қаласының ойын-сауық орталығына айналғанына аттай 
жеті жыл болыпты. Осы уақыт аралығында Қапшағай Лас-Вегас сияқты 
қаржы орталығына айналмаса да, экономикасы дамыған, курорттық 
және ойын-сауық есебінен табысы мол қала дәрежесіне жетуі тиіс еді. 
Өкінішке қарай, жағажай демалысы мен ойынхана бизнесі жергілікті 
халыққа жұмыс тауып бергенімен, қала экономикасының еңсесін тіктей 
алмаған сияқты.  

ҚАЗАҚТЫҢ МАҚТАНЫШЫНА АЙНАЛМАҒАН ҚАЛА
Қапшағай жеті жылда туризм орталығы бола алмады. Неге? 

өкініштісі, соңғы кезде Қапшағайға салына-
тын негізгі капиталдағы инвестиция көлемі 
75 пайызға кеміген, бұл – 1,4 миллиард тең-
ге. Ал Есік қаласына бағытталған капитал 8 
есеге өскен, шамамен – 3 миллиард теңге, 
Қаскелеңге – 3 есе артып, 8 миллиард тең-
ге бағытталса, Талғарға салынған инвести-
ция 4,8 миллиард теңгеге жеткен. 

Биыл Есік, Талғар жəне Қаскелең өңіріне 
салынатын инвестиция көлемі 2016 жылмен 
салыстырғанда 17 пайызға, 2015 жылмен са-
лыстырғанда 81 пайызға артқан. Ал инвес-
торлардың жеке қаржы салымдары 40 пайыз-
ға өсіп, 150 миллиард теңгені құрап отыр. 
Осы арқылы бюджеттегі жүктеме төмен-
деді. Бюджеттік инвестицияның көлемі 20 
пайызға кеміп, 28,4 миллиард теңге болды. 

Алматы агломерациясындағы ең инвес-
тициялы аймақтар – Алматы, Талғар, Есік, 
Қаскелең жəне Қапшағай.  Осы сияқты мо-
ноқалалар мен шағын қалалардың əлеуеті  – 
кейбірінде орташа, кейбірінде төмен. Сон-
дықтан аталмыш қалаларды дамыту əлі де 
өзекті күйінде қала береді. 

ЕКІ ЖАҒАЖАЙҒА 
265 МЛН ТЕҢГЕ ЖҰМСАЛМАҚ

Қала əкімінің хабарлауынша, екі жа-
ғажайдың пилоттық жобасы дайындалған. 
Оған жұмсалатын қаржы – 265 миллион 
теңге. Мұнда жағалау волейболы, жағалау 
футболы алаңдары, жағалау бульвары, бала-
лардың ойын алаңдары, қайыққа арналған 
пирс, басқа да қажетті мүмкіндіктердің бəрі 
жасалмақ. Алматы облысының əкімі Аман-
дық Баталов қалалық көл жағалауы дема-
лыс аймағының ең алдымен сапалы жаса-
луына, қызмет көрсету құны қарапайым тұр-
ғындар үшін қолжетімді болуына назар ау-
даруды міндеттеді. Туризмді дамытуға зор 
ықпал ететін жағалауды абаттандыру жо-
басын əзірлеп, ұсынуды тапсырып, облыс 

басшылығы тарапынан бұл іске барлық қа-
жетті көмек пен қолдау көрсетілетінін айт-
ты. «Қапшағай – географиялық орналасуы 
жағынан, экономикалық даму, туризмді өр-
кендету жағынан мүмкіндігі зор аймақ. Қала 
əкімінің 2017 жылға жасаған жоспарларын 
өткен жылдың соңында аудан, қала əкім-
дерінің тыңдауын өткізген кезде де бірге 
талқылағанбыз. Өнеркəсіп аймақтарын өр-
кендету, инвесторлар тарту, қаланы көрік-
тендіру, көл жағалауын дамыту, тұрғын үй 
жəне басқа да əлеуметтік нысандар салу бас-
қа да айқын жоспарларын қолдап, қажетті 
қолдау көрсетеміз. Өнеркəсіп алаңдарында 
жаңа кəсіпорындар ашылады. Қапшағайда 
заман талабына сай Мəдениет үйі бой кө-
теретін күн де алыс емес. Саябақтар жаңа-
ша келбетке енеді», – деді Алматы облысы-
ның əкімі Амандық Баталов.

МОНОҚАЛАЛАР ДА 
ЖАҚСЫЛЫҚТАН ҮМІТТІ 

Моноқалаларды дамыту бағдарламасы 
бойынша 2012-2020 жылдар аралығында 

моноқалаларды дамыту жүзеге асырылмақ. 
Бұл қалаларда 10-100 мыңның аралығында 
тұрғындар бар. Еліміздегі 86 қаланың 27-сі 
2012 жылы моноқалалар тізіміне енгізілді. 
Шамамен еліміздегі əрбір үшінші қала мо-
ноқалаға жатады. Олардың көпшілігі ке-
ңестік дəуірде салынған. Тыныс-тіршілігі 
енді жанданған қалалардың бүгінгі бет-əл-
петінде кезінде қайнаған тіршіліктің бір-
де-бір нышаны да қалмаған. Ескірген тұр-
ғын үйлер, көненің көзіне айналған зауыт-
фабрикалар, тастанды қоймалар мен цех-
тар, жұмыссыздық етек алған, инфрақұ-
рылым, инновация атымен жоқ. Халқы 
қаша бастаған қалалардың жағдайын тү-
зету үшін құрылған бағдарлама бүгінде өз 
нəтижесін көрсетіп келеді. Ал 2020 жылы 
моноқалалардың экономикасы еңсесін кө-
теріп, өзін-өзі ақтайтын қалалар қатарына 
қосу көзделген.

Қазіргі кезде Қапшағайдың өнеркəсіп 
өндірісі əлеуетін арттыру мақсатында қа-
ланы бірнеше секторға бөліп қарастырып, 
дамыту жоспарланып отыр. Олар – Қап-

шағай өңірі, Заречный ауылдық округі 
жəне «Арна» индустриалды аймағы. Со-
нымен қатар шағын жəне орта бизнесті, 
туризмді дамыту қала экономикасын құ-
райтын негізгі салалардың бірі. Бүгінгі 
күні қалада 3 мың 408 шағын жəне орта 
бизнес нысаны болса, онда 16,3 мың адам 
жұмыс істейді. Өткен жылы олар шығар-
ған өнім мен көрсеткен қызмет көлемінің 
құны  12,2 млрд теңге болды. Бұл бюджет 
түсімінің 60 пайызын құрапты. 

Биыл шағын қалалар мен моноқала-
лардың құрылысына Аймақтарды дамыту 
бағдарламасы бойынша 7,2 миллиард тең-
ге қарастырылып отыр. Десе де бұл был-
тырғы жылға қарағанда екі есе төмен. Қап-
шағай қаласы да моноқалалардың  тізімі-
не енгізілген. Биыл бөлінген қаражат Қап-
шағай қаласының аулалары мен көшелерін 
абаттандыруға жұмсалған. Осылайша ин-
фра құрылымды дамыту арқылы аймақтар-
дың əлеуметтік-экономикалық потенциа-
лын көтеру қарастырылмақ. 2018 жылы 
экономикалық өсім орталықтарының инже-

нерлік инфрақұрылымы 10 пайызға жақсар-
ғанымен, 15 пайызға тозады екен. 

Қапшағай қаласының əкімі Талғат Қай-
нарбеков 60 мыңнан астам тұрғыны бар 
Қапшағайда былтыр өнеркəсіп өнімінің кө-
лемі 50 миллиард теңгеге жуықтап, 2015 
жылмен салыстырғанда 132,3 пайызды құ-
рағанын жеткізді. Негізгі капиталға тар-
тылған инвестиция көлемі 22,8 миллиард 
теңгеге жетіп, оның ішінде бюджеттен тыс 
инвестиция 51,2 пайыз болды. Жүзеге асы-
рылған жобалардың ішінде «АННАР» жел 
электр станциясы, «Грин Лэнд Алатау» 
ЖШС мен «LSTmarket» жылыжайларын ке-
ңейтудің 2-ші кезеңдерін атап өтуге бола-
ды. Аталмыш жобаларды жүзеге асыру ба-
рысында 145 жаңа жұмыс орны құрылған.

Жалпы, республикалық бюджет тура-
лы заңның 2018-2020 жылдарға арнал-
ған жобасына сəйкес, келесі жылы ша-
ғын қалаларды көркейтуді қаржыланды-
ру 5 есеге артпақ. Сөйтіп, 37,8 миллиард 
теңге инвестиция бағытталса, 2019 жылы 
55,4 миллиард теңге бөлінеді. Биыл 7 ай-
мақ бойынша инфрақұрылымдық жоба-
лар жүргізіледі. Қарағанды, Шығыс Қазақ-
стан, Жамбыл, Атырау, Қостанай, Павлодар 
жəне Алматы облыстарындағы 9 моноқа-
лада 14 жоба қолға алынады. Ең алғашқы 
қаражат Қарағанды жəне Жамбыл облыс-
тарына бағытталады. Моноқалаларды да-
мыту жобасы 2012 жылдан бері жүргізіліп 
келеді. Осы аралықта  бөлінген қаражат 
пен оның игерілуі туралы есептерді тың-
дап келеміз. Десек те осы күнге дейін ірі 
қалаларға бет алғандардың саны азайған 
жоқ. Керісінше, жылдан жылға артып ке-
леді. Соған қарағанда, шалғай ауылдар мен 
шағын қалалар халқының жағдайы əлі де 
көңіл көншітпейді-ау... 

 
Ақниет ОСПАНБАЙ 

Мемлекеттің тапсырысымен 2001 
жылы құрылған қарттар үйінде қазір 
42 адам тұрады.  Мұны естігенде «неге 
өз үйлерінде қала бермеді екен», «бұл 
жердің нендей артықшылығы бар» деп 
қу жүрегім қынжылды. Жауабын əлеу-
меттік үйде 15 жылдан бері тұрып жат-
қан соғыс ардагері, 93 жастағы Марга-
рита Васильевна берді:

– Бұл үйде мүгедек қарттар да тұ-
рады. Олардың жүріп-тұрғандары,  
жуынғандары қиынға соғатындықтан, 
осы жердегі қызметкерлер қол ұшын 
созады. Ауырып қалсақ, дəрігерлер де 
жанымызда, лезде тиісті көмектерін 
береді. Ауруханаға бару керек бол-
са, көлікпен апарып-алып келеді. Ме-
рекелерде бізге арнап үлкен концерт-
тер ұйымдастырылады. Демеушілердің 
сыйлықтарын, азық-түлік, киім-кешек-
терін көрсеңдер ғой, шіркін! Маған бұл 
жерде тұрған ұнайды, басқаларын біл-
меймін, өз көңілімнен шығады.

Маргарита Васильевнаның қарттар 
үйіне ғана емес, мына жалған дүние-
ге де өкініші, өкпесі жоқ. Бізге өмірлік 
ақыл айтып, қалжыңдасып, тіпті «Қар-
тайғым келмейді, қыздар» деп еркелеп 
те алды. Дəл сол сəтте Маргарита апа-
мыз өмірге деген құлшынысы тасып 
тұрған жас қыз секілді көрінді. Балала-
ры бар. Ресейге көшіп кеткен. Айтуын-
ша, немерелері келіп тұрады. «Неге ба-
лаларыңызбен бірге тұрмайсыз?» де-
ген сұраққа: «Мен Қазақстанда бүкіл 
өмірімді өткіздім, табиғатын, адамда-
рын қимаймын. Ал Ресейде маған бəрі 
жат», – деп жауап қатты. 

– Қарттардың туыстары, жақында-
ры ара-тұра келіп тұрады. 1-2 жетіге 
дейін қонақ етуге рұқсат етеміз. Алай-
да пəтерді жалға беруге, сатуға қатаң 
тыйым салынады. Зейнеткерлерге де-
ген барлық жағдай жасалған. Тəулігі-
не бір рет тегін тамақ береміз. Апта-
сына бір рет үйлерін жинаймыз, дү-
кенге, дəріханаға барып, керек-жарақ-
тарын алып береміз. Су, жарық, газға 

ақша төлемейді. Бəрі тегін. Əлеуметтік 
үйге келуді қалайтындар көп. Мұңда-
рын айтып қоңырау шалып жатады. Бі-
рақ жеке пəтерін үкіметке өткізуге кел-
генде балалары да, жақындары да əл-
деқайдан пайда бола қалады. Сол жа-
ғынан бір шешімге келу оларға қиынға 
соғады, – деп əлеуметтік жұмыс жөнін-
дегі маман Салуа Ешенханова тың ақ-
паратпен бөлісті. 

Алайда Людмила Григорьевнаның 
əңгімесін естіп, басымды жерден ал-
май күрсінумен болдым. Людмила Гри-
горьевна өзінің үйін 10 жыл бұрын үкі-
метке өткізгеніне қазір қатты өкінеді. 

– Əрине, бұл жерде өмір сүрген жа-
ман емес. Бəрі жақсы. Тек сөйлесетін, 
ой бөлісетін адам жоқ. Қарттар үйі жа-
ңадан ашылғанда көптеген үйірмелер 
болған. Қазір неге екені белгісіз, бəрі 
жабылып қалды. Концерттер де сирей 
түсті. Күні бойы үйде отырып, зерігіп 
кетемін. Құрбыларым да жоқ. Бұрын-
ғы үйімді сағынамын. Бəріміз тату-тəтті 
болып едік. Қолымнан келсе, бір бөл-
мемді жалға беріп қояр ем, ішім пыс-
пайтын еді. Əттең, рұқсат бермейді. Бұл 
əлеуметтік үйде жаны тыныш, өмірге 
риза, өкініші жоқ адамдарға ғана тұ-
руға болады. Кей кездері ұйықтап жа-
тып шошып оянамын. Өз үйімде ұйық-
тап жатқандай болып көзімді аша қал-
сам... жоқ, мына үйде жатамын, – деп 
күрсінді.

Барлық жағдай жасалғанымен, жан 
тыныштығы болмаса, өмір сүру қиын. 
Жалғыздықтың күйін кешкен қарттары-
мызға қол ұшын созып, барымен көмек-
тесетіндер де аз емес. Демеушілерден 
бастап, мүгедек балаларға дейін кон-
церт қойып береді. Кейбір жүрегі кең 
азаматтар есімдерін жарияламай-ақ, 
қайырымдылық жасап отырады. Қарт 
кісілердің ж ақындарынан емес, бөтен 
адамдардан көмек алатындары өкінішті. 

Динара МҰХТАР,
ІТ университетінің студенті

«ЖЕТІМ» �АЛ
АН 
�АРТТАР

Алматы қаласындағы Тілендиев көшесінен өтіп бара 
жатсаңыз, үлкен жасыл үйді көресіз. Ол қартайғанда жалғыз 
қалған зейнеткерлер, ерлі-зайыпты қарттар мен мүгедектерге 
арналған Қазақстандағы жалғыз әлеуметтік үй. Бар болса, 
балалары мен туысқандарының рұқсатымен өздерінің жеке 
меншік үйлерін үкіметке өткізіп, орнына жасыл үйді пана 
еткен. Ал жоқ болса, дорбаларын сүйреп, өз еріктерімен көшіп 
келеді. 

Стамбұлда өткен Бүкілəлемдік 22-ші 
мұнай конгресінде Қанат Бозымбев мұ-
най өндірісін қайтадан ұлғайту мəселесі 
туындап отырғаны туралы ресейлік ба-
сылымдарға айтып берді. «Қараша айын-
да ОПЕК-тің кезекті саммиті өтеді. Мұ-
най өндірісін қысқарту туралы келісімді 
республика толықтай орындап отыр. Ха-
лық  аралық энергетикалық агенттіктері мен 
Қазақстан энергетика агенттігінің бағалау, 
өнім көлемін есептеу өзгешеліктеріне бай-
ланысты өнім көлемі əртүрлі болып ке-
леді», – деді министр. 

2016 жылдың соңында ОПЕК құрамы-
на кіретін елдер жəне оған кірмейтін мем-
лекеттер мұнайдың көлемін тəулігіне 1,8 

млн баррельге қысқарту туралы келісім-
ге келген болатын. Келісімге сай міндет-
терді еліміз көктемде-ақ орындап таста-
ды.  Қазақстан 2017 жылы мұнай өнді-
ру туралы алғашқы жоспарын 81 мил-
лион тоннадан асыруы ықтимал. Алғаш-
қы жартыжылдықта 42 миллион тоннаға 
жуық мұнай өндіріп үлгергендіктен, ж ыл-
дың соңына дейін бұл көрсеткіш жоспар-
дан асып түсуі мүмкін.

Министрдің болжамына сенсек, 2017 
жылдың қорытындысында Brent  марка-
сының жылдық орташа бағасы барреліне 
50 долларды құрайтын болады.

Бейімбет АМАНЖОЛ  

ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙ ӨНДІРУДІ ҰЛҒАЙТПАҚ 

Марал – бұғы тұқымдастарының ішін-
дегі ең ірі түрі. Олар  көбінесе аралас ор-
мандарда, қайыңды-көктеректі қойнауларда 
кездеседі. Бұл жануар еті мен мүйізі үшін 
аса жоғары бағаланады. Маралдың мүйізі 
дəрілік шикізат ретінде пайдаланылады. 
Мамандардың айтуынша, ең жоғары баға-
ланатыны – сүйектенбеген жас мүйіз. Ол – 
жүрекке, қан айналым жүйесіне, бұлшық 
етке, тыныс жолдарына, ішек-қарын жол-
дарына əсер ететін сергіткіш дəрі. Марал-
дың дəрілік шикізат алуға болатын мүйізі 
еркегінде ғана болады. Олар жылда түсіп, 
қайтадан өсіп шығады. Мүйіздерінің ұзын-
дығы 126-146 см, ал салмағы 11-22 кг-ға 
дейін жетеді. 12-14 жасында мүйіздері өз-
гере бастайды.

Соңғы уақытта сары даланы мекен ет-
кен маралдар саны артып келеді. Мəселен, 
өткен жылдың соңында Шығыс Қазақстан 
облысындағы мамандар жаңа технология-
ларды қолдана отырып, маралдардың са-
нын арттыруды қолға алған болатын. Атал-
ған тəсіл өңірдегі көрсеткішті 2 есе арт-
тырды. Яғни, 100 бас аналықтан 80-90-ға 

Жуырда Қазақстан ОПЕК елдерінің мұнай өндіру көлемін азайту 
бойынша келісіміне шұғыл түрде емес, біртіндеп бас тартуды жөн 
санайды. ҚР Энергетика министрі Қанат Бозымбаевтың мәлімдеуінше, 
Астана әлі де келісімшартты ұзарту туралы ұстанымын нақтылаған 
жоқ. Бұл мәселе ОПЕК-тің қараша айындағы кездесуінде белгілі 
болмақ. 

ҚАЗАҚТЫҢ 
БІР БАЙЛЫҒЫ – 

СҰЛУ МАРАЛ
дейін төл алуға мүмкіндік туды. 2016 жыл-
дың қазан айындағы деректерге сүйенсек, 
Шығыс Қазақстан облысындағы 18 шаруа-
шылықта 10 мыңнан астам марал өсіріледі. 

Ақмола жəне Солтүстік Қазақстан об-
лыстарының аумағында орналасқан «Көк-
шетау» ұлттық табиғи саябағындағы ма-
ралдар саны да жыл санап көбейе түсуде. 
Мұндағы маралдар, негізінен, қыс мезгілін-
де қарағайлы жəне қайыңды-көктеректі ор-
мандарда тіршілік етіп, жазға қарай егістік-
ке шығады. Көктемге дейін маралдар Ұлт-
тық табиғи бақтың қары аз жерлерін е жи-
налады. Мəселен, «Көкшетау» ұлттық та-
биғи саябағында 2012 жылы 53 бас ма-
рал болса, 2014 жылы бұл көрсеткіш 64-
ке жеткен. 

Сонымен қатар, Қарағанды мен Ақмо-
ла облысы аумағында орналасқан, 15 жыл-
дан бері жұмыс істеп келе жатқан  «Бұй-
ратау» ұлттық мемлекеттік табиғи паркін-
де де маралдар санының артқандығы бай-
қалуда.  Ауыл шаруашылығы министрлігі 
Орман жəне аң шаруашылығы комитетіне 
қарасты табиғи паркте өсіп, көбейген аң-
дар кейін далаға жіберіледі. 

Əсел МАҚСАТҚЫЗЫ

Кәсіпкерлікті дамыту – 
экономиканың негізгі қайнар 
көзі болғандықтан,  елімізде 
бизнеске заңсыз араласуды 
тоқтату, кәсіпкерлікке 
әкімшілік қысымды төмендету 
бойынша тұрақты жұмыстар 
жүргізілуде. Жеке кәсібін 
дөңгелетіп отырған іскер 
азаматтардың құқығын 
қорғаудың бір жолы – 
«Қамқор» мобильдік 
қосымшасы. 

Кəсіпкерлікке кедергі келтіретін 
негізсіз тексерістердің жолын ке-
суді көздейтін «Қамқор» қосымшасын 
«Googleplay» жəне «AppStopre»  жү-
йелерінің көмегімен жүктеуге болады.  
Бұл мобильді қосымша арқылы кəсіп-
керлер тексеруші органнан хабарлама 
алып отырады. Онда тексеруге бара 
жатқан  комиссия комиссия мүше-
лерінің аты-жөні мен  қызметі туралы 
толық мағлұмат беріледі. Сонымен қа-
тар, тексерістің қанша уақытқа созыла-
тыны да көрсетіледі.  Егер  мобильді қо-
сымшадағы ақпараттармен мемлекеттік 
қызметкердің мəліметтері сəйкес кел-
меген жағдайда тексеріс заңсыз болып 
есептеледі. Бұндай жағдайда əрбір аза-
мат  прокуратураға шағымдана алады.  

Қолданысқа енгізілгеніне ұзақ уа-
қыт бола қоймаса да, «Қамқор» элек-
трон ды қосымшасы кəсіпкерлердің 
игілігіне айналып үлгерді. Мəселен, 
құрылғы көмегімен Жамбыл облысы-
ның кəсіпкерлері прокуратураға 4 ша-
ғым түсірген. Тексеру барысында олар-
дың екеуі заңға қайшы екені анықтал-

ды. Бүгінде бұл қосымшаның қызметін 
мыңнан астам жамбылдық кəсіпкер 
қолданып жүр. 

«Жеке кəсіпкерлерге бұл өте ыңғай-
лы. Ішінде тексеру күнін, тексеру ау-
мағын, тексерушілердің тізімін білуге 
болады. Жеке кəсіпкер ретінде маған 
қатысты заңсыз тексерулер жүргізіл-
ген жоқ. Негізсіз тексерулер жүргізіл-
ген жағдайда құқық қорғау органда-
рына шағымдана аламын», – дейді 
жергілікті кəсіпкер. 

«Хабарламалар келіп түскен сəт-
те мобильдік топ сол жерге, сол сəт-
те шығады. Қаланың ішінде болса да, 
шалғай аудандарда болса да, тексе-
ру жүргізіліп жатқан нысанға дереу 
барамыз. Сол жерде мəн-жайды тек-
серіп, тексерістің заңсыздығы растала-
тын болған жағдайда прокурорлық ық-
пал ету актілері қолданылады», – дейді 
ҚР Бас прокуратурасы арнайы есепке 
алу басқармасы бөлімінің аға прокуро-
ры Лейла Мəдиева.  

 
Анар БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

КӘСІПКЕРЛЕРДІ 
ҚОРҒАЙТЫН «ҚАМҚОР»

«Түркістанның» экономикалық қосымшасыЫрыс
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келісін 1500 теңгеден сатып жүрміз. Жал-
пы, бір маусымда 3,5 тоннадай бал өнді-
реміз», – дейді Сергей Маринков. Жуырда 
Қазығұрт ауданына жұмыс сапарымен бар-
ған облыс əкімі Жансейіт Түймебаев Сер-
гейдің омартасына арнайы тоқтап, жұмысы-
мен танысқан болатын. «Омарташы болу – 
жақсы кəсіп. Табиғаттың керемет жерінде 
бал арасын өсіріп, таза табиғи өнім алып 
отырған осындай омарташыларға қолдау 
білдіріп, басын қосып, кооператив құру қа-
жет. Сонда ғана жұмыс жүйеленіп, омарта-
шылық кəсіпті дамытуға жол ашылады», – 
деді Жансейіт Қансейітұлы.

Омарташылар кооперативін құрудың 
ішкі туризмді дамытып, шетелдік туристерді 
көптеп тартуға септігі мол. Сондай-ақ оң-
түстік омарташыларының бірлесіп, ұжым-
дасып жұмыс істеуіне қолайлы жағдай ту-
мақ. Алдағы уақытта қазығұрттық балды 
брендке айналдырудың жолын қарастырып 
жатқан аудан басшылығы өңірге келетін ту-
ристерге балды қолжетімді ету үшін облыс 
орталығындағы қонақүйлерге бал өнімдерін 
пакеттеп ұсынуды көздеп отыр. 

Бал жеп өскен баланың ақыл-ойының жүйрік, есте сақтау қабілетінің өте 
жақсы болатынын жан-жақты зерделеген мысырлықтар ескі замандарда-
ақ күн сайын балаларына белгілі бір мөлшерде бал беруді дағдыға 
айналдырған екен. Мұндай үрдіс қайбір жылы Шығыс Қазақстан, Алматы 
және Солтүстік Қазақстан облыстарында да қолға алынып, мектептерде 
оқушылардың ас мәзіріне бал енгізілген болатын. Алайда бұл бастама 
өзге өңірлерде жалғасын таппады. Статистикалық дерекке жүгінсек, 
Қазақстанның әрбір тұрғыны жылына орта есеппен небәрі 40 грамм ғана 
бал жейді екен. Бұл бір шәй қасық қана. 1990 жылға дейін бал өндіруден 
Ресей, Украина және Беларусьтан соң төртінші орында тұрған Қазақстан 
жыл сайын алыс-жақын шетелдерге 50 мың тоннаға жуық ара балын 
экспорттаған. Кейіннен омарташыларға жеткілікті қолдаудың болмауы 
салдарынан бұл көрсеткіш 5 мың тоннаға дейін құлдырап кетті. Қайта 
жандана бастаған отандық бал өндірісі ішкі-сыртқы сұранысты өтеуге 
қауқарлы ма? 

БАЛ ЖЕП ӨСКЕН БАЛ�ЫНДАР
өмірге деген құштарлығынан айырылмақ емес

Тарлан тарихқа көз жіберсек, омарта ша-
руашылығы тереңнен тамыр тартқанын кө-
реміз. Тарихи ескерткіштер біздің жыл са-
науымызға дейін Армения мен Грузия хал-
қы кəсіптің осы түрімен белсенді айналыс-
қанын дəлелдейді. Сонымен қатар, ежелгі 
грек тарихшысы Геродоттың Шығыс Еуро-
паның далалық аймағында скифтер тіршілік 
еткенін, олар балмен жəне балауызбен емін-
еркін сауда жасағанын атап айтады. 

Көне заманда, егін шаруашылығы кең 
қанат жайған соң, славяндар бал өндіруді 
негізгі кəсіптердің біріне айналдырған. Сол 
кездегі ормандарда жабайы аралар өте көп 
болған, олардың ұяларынан бал мен балауыз 
алған. Кейіннен кездейсоқ кездестірілген ұя-
лардан осындай олжа-тағамды алумен ғана 
шектелмей, келесі жылдары пайдалану үшін 
ара ұялары бар ағаштарға айрықша белгі-
лер сала бастаған. Мұнан кейін аралар үшін 
ағаштарды ұңғылап қуыстар жасауды əдет-
ке айналдырды. Ормандағы жабайы орта 
– ара тұқымы бар осындай қуысты ағаш-
тар Башқұртстанның Бузян қорығында күні 
бүгінге дейін сақталған. Оның ғылыми жəне 
тəжірибелік мəні үлкен. Себебі Башқұрт    с-
тан орта-орыс ара тұқымының таза күйін-
де сақталған бірден-бір орны. Мұндағы ара 
қысқа ерекше төзімділігімен жəне мол өнім 
беруімен ерекшеленеді. 

Егіншіліктің өркендеуіне жəне орман 
ағаштарын кесуге байланысты арнайы қуыс-
ты ара кəсібімен бірге елді мекенге жақын 
жерден бөлшектелмейтін ара ұяларында 
омарта шаруашылығы құрылды. Киев Русі 
кезеңінде омарта шаруашылығы кеңінен да-
мыды. Ресейде бал ұзақ уақыт бойы ең көп 
таралған тəтті тағам еді, ал қызылша қан-
ты ол кезде белгісіз болды. Қуысты омар-
та шаруашылығы 15-ғасырдың басталуына 
дейін кеңінен таралды. Киев Полесьесіндегі 
бір ғана Лебедин саябағында бал жинаушы-
лар кемінде 10 мың пұт бал алған.

Омарта шаруашылығының əдіс-тəсіл-
дерін жетілдіру, омарталардың өнімділігін 
арттыру ісіне көрнекті зерттеуші маман П.И. 
Прокоповичтің қосқан үлесі зор. Ол омар-
та шаруашылығының дүниежүзілік тəжі-
рибесінде тұңғыш рет бөлшектелетін ра-
малы ұяларды ойлап тауып (1814), соның 

негізінде қоректендіру, бағып-күту, аралар-
дың өсіп-көбеюі, сырқаттарға қарсы күре-
су, омарта шаруашылығының қоректік ба-
засын жақсарту жəне оны тиімді пайдалану 
жөніндегі шаралар жүйесін белгіледі. Осы-
лайша П.И. Прокопович ауыл шаруашылық 
өндірісінің саласы ретінде осы кездегі омар-
та шаруашылығының негізін қалады. 

МАҚСАТ – ДАЙЫН 
ӨНІМ ШЫҒАРУ 

Бұған дейін омарта ұстап, бал арасын 
өсіру – еліміздің көптеген өңірлері үшін 
таңсық болып келді. Тауар өндірушілер оны 
дəстүрлі емес шаруашылықтың қатарына 
қосты. Бүгінгі күні агроөнеркəсіп саласы 
өндірісінде ара шаруашылығының алатын 
үлесі жылдан-жылға өсіп келеді. 

Кəсіптің бұл түріне жан-жақты көңіл 
бөле бастаған аймақтардың бірі – Ақтө-
бе облысы. Өңірде 11 жеке кəсіпкер бұ-
рын-соңды өздері айналысып көрмеген 
омарташылыққа бет бұрып, бал өндіруге 
бел шеше кірісіп кеткен. «Ақтөбе омарта-
шылары» атты кооператив құрылып, бұл 
құрылым 34 кəсіпкер-ара өсірушінің ба-
сын біріктірді. Ендігі мақсат – омарташы-
лардың шикізат шылауында қалып қой-
май, бал өндіруден оны өңдеу сатысына 
өтіп, дайын тауарлы өнім шығару деңгейі-
не жеткізу. Өңірде бүгінгі күні мұндай 
жетістікке қол жеткізген агроқұрылымдар 
да бар. Атап айтқанда, «Таңшолпан» ша-
руа қожалығы көш бастап келеді. Фирма 
мамандары балды өңдеуге арналған цех-
ты да құрастырып шығарыпты. Таңшол-
пандықтар əзірлеген өнімдерін жаңа ди-
зайнмен сауда орындарына жөнелту жол-
дарын да ойластырып, оны қораптар мен 
банкілерге салынған күйінде тұтынушы-
ларға ұсынуды жоспарлап отыр. 

Əдетте селекциялық асылдандыру жұ-
мыстары деген тіркес көп жағдайда мал ша-
руашылығына қатысты айтылатыны белгілі. 
Мұндай шаруалар ара шаруашылығын биік 
сапалық деңгейге жеткізуге де аса қажет 
екен. Ақтөбе облыстық ауыл шаруашылы-
ғы басқармасының басшысы Құсайын Сəр-
сембайдың айтуынша, бұл тұрғыда Үкімет 

жеті миллион теңге көлемінде қаржылай 
қолдау көрсетуді белгілеген. 

Алматы облысында да бал өндірісі жан-
дануда. Алакөл ауданындағы Лепсі ауылы-
ның омарташылары биыл 300 тоннаға дейін 
бал жинап, өткізуге ниетті. Өнімді халықа-
ралық талаптарға сай ыдыстарға құйып, ше-
телге экспортқа шығаруға былтыр ашылған 
бал цехы мүмкіндік берді. 

Лепсінің балы осыдан 1 ғасыр бұрын да 
əлемге танымал болған. Оған 1913 жылы 
Ресей императоры Романовтар əулетінің 
300 жылдығына орай балды Лепсіден арна-
йы алдырғаны туралы тарихи деректер куə. 
Лепсідегі бал цехы тек осы ауылдың омар-

ташыларының балын қабылдайды. Онда да 
арнайы зертханада сапасы тексерілген соң 
алады. Ауылда 40-тан астам омарташы бал 
өткізуде. Кəсіпорында 15 адам еңбек етеді. 
Еңбеккерлердің орташа жалақысы – 60 мың 
теңге. Жұмысшылардың басым бөлігінің өз 
омарталары бар. Əрбір қызметкер өз қолынан 
шыққан өнімнің шетел асып экспортталып 
жатқанын мақтан тұтады. Омарташылар бір 
кездері жинаған балды қолға түскен ыдысқа 
салып, одан кейін оны алатын адам таппай 
естері шықса, қазір 30 түрлі ыдысқа салын-
ған бал Біріккен Араб Əмірліктері мен Ресейге 
жөнелтілуде. Шетелдіктердің Лепсінің балы-
на қызығушылық танытуы бекер емес. Мұн-
да өндірілген балдың дəрілік қасиеті жоғары. 
Себебі дəл осы аймақта бал арасы қонатын 
200-ден астам өсімдік болса, оның 40-тан ас-
там түрі дəрілік шөптер. Сондықтан Алматы 
облысында өткен «Қазақстанның үздік тауа-
ры» байқауында «Үздік азық-түлік тауар-
лары» аталымы бойынша Лепсі балының 
бірінші орын иеленуі заңдылық. 

Оңтүстік Қазақстан облысының Қа-
зығұрт ауданы да омарта шаруашылығы 

үшін таптырмайтын өңір. Таулы өңірде 
бүгінде бал арасын ұстайтын жеке кəсіп-
керлердің саны 20-ға жуықтайды. Олардың 
арасында Шымкент қаласы мен Сарыағаш 
ауданынан келіп, қолайлы жер таңдап, бал 
өндіріп отырғандар да аз емес. Солардың 
бірі – сарыағаштық Сергей Маринков 10 
жылдан бері омарташылықпен айналысып 
келеді. Ол бүгінде Қазығұрт ауданы, Сабыр 
Рақымов ауыл округі маңындағы жол бо-
йында бал арасын ұстап, табиғи таза өнім 
өндіріп отыр. «Омарташылықпен інім, əкем 
үшеуміз айналысамыз. Сарыағаш ауданынан 
арнайы келіп, осында орналастық. Бүгінде 
тұрақты алыпсатарларға балымыздың бір 

«ЖАСТЫҒЫҢДЫ САҚТАҒЫҢ 
КЕЛСЕ, БАЛ ЖЕ!»

Еліміздегі омарта шаруашылығының 
отаны – Шығыс Қазақстан облысына Қа-
зақстанда өндірілетін бал өнімдерінің 90 
пайызы тиесілі. Алғашқы аралар осыдан 
бір жарым ғасыр бұрын Өскеменнің іргесі-
не əкелініп, қолға үйретіле бастаған. Бұл 
кəсіптің қыр-сырын ерте меңгеріп, 40 жыл 
бойы бал өндірумен айналысып келе жат-
қан ардагер омарташы Павел Сердюкті қа-
лада білмейтін адам кемде-кем. Оның ай-
туынша, бал арасын өсіруді омарта орна-
ласатын орынды таңдаудан жəне қажетті 

құрал-жабдықтарды сатып алудан бастау 
керек. Бұл үшін омарта орналастырылатын 
жер телімі желден жақсы қорғалған, құр-
ғақ жерден таңдалғаны дұрыс. Сонымен 
қатар, болашақ омартаның айналасында 
орман немесе ағаш шоғырларының, бау-
бақшалардың, аралар бал тарта алатын-
дай гүлдер мен шөптер өскен далалық 
аумақтардың болуы қажет. Омартаны ор-
наластырған кезде ара ұяларының құры-
лысына мəн берудің де маңызы зор. Өйт-
кені оның сапасы жұмыс істеуге қабілетті 
аралар тобының қалыптасуына, сонымен 
қатар, омарташының еңбек өнімділігінің 
артуына ықпал етеді. 

Павел Сердюктің айтуынша, қолда-
ныс аясы кең болғандықтан балға сұраныс 
ешуақытта азаймайды. «Балдың пайдасы 
өте көп. Мəселен, балдың бір түрі асқа-
занға, енді бірі жүрекке пайдалы деп жа-
тады. Ара шаруашылығымен айналысу ба-
рысында тұрмысқа қажетті өзге де заттар 
алынады. Мəселен, бал балауызын, пропо-
лисін, аналық сүті мен тозаңын пайдалану-
ға болады. Сонымен қатар, өлі бал арасы-
нан жасалған тұнба да өте пайдалы. Оны 
буын ауруларына ем ретінде қолданады. Ең 
бастысы, таза табиғи өнімді пайдаланып, ем 
шараларын дұрыс жасай білсе болғаны», – 
дейді Павел Сердюк. 

Балдың медицинада қолданылу тарихы 
тереңнен бастау алады. Белгілі философ, 
ғұлама дəрігер Ибн-Сина: «Егер жастығың-
ды сақтағың келсе, онда міндетті түрде бал 
же» деген екен. Ал Грекияның ұлы матема-
тигі Пифагор: «Менің көп жасауымның се-
бебі – үзбей бал жеуімнен» деп атап көр-
сетті. Сөйтіп, бал ерте кезден-ақ өзінің жо-
ғары бағасын алған. 

Балдың құрамында 60-қа жуық зат бар. 
Олар балдың қай мезгілде, қандай өсімдік 
гүлдерінен жиналғанына, ауа райы мен 
жер жағдайына байланысты өзгеріп оты-
рады. Бұлардың құрамында ең көп кезде-
сетін көмірсулар – глюкоза мен фруктоза. 
Олар балдың 70-75 пайызын құрайды. Бал-
дың құрамындағы көмірсулар адам бойына 
жақсы сіңеді. Олар əсіресе, жүйке жасуша-
лары мен бұлшықеттердің дамуына аса қа-
жет. Егер қан құрамында көмірсу азайса, 

адмның ойлау қабілеті мен дене еңбегіне 
деген қабілеті күрт төмендейді. 

Балдың құрамында минералды заттар, 
микроэлементтер, ферменттер мен дəрумен-
дер де аз емес. Сондықтан бал ас қорыту-
ды, ішкі азғалардың қызметін жақсартады. 
Ол организмнің жалпы жағдайын нығайтып, 
асқазан қышқылының бір қалыпты болуына 
жағдай жасайды. Халық арасында суық ти-
генде, тұмауратқанда балды ыстық шай не-
месе сүтке езіп ішу əдеті дамыған. Дəрігер-
лердің айтуынша, бұл өте құптарлық жай. 
Өйткені бал организмнің əр түрлі аурулар-
ға қарсылық күшін арттырады.

Көп жылғы ғылыми зерттеулер бал-
дың асқазан аурулары мен жүйке сырқат-
тарын емдеуге пайдалы екенін дəлелдеді. 
Дəрімен ғана емделген адамдардың əрбір 
үшіншісінің, ал бал мен дəріні араластырып 
емделген екі адамның бірінің асқазан жа-
расы жазылғанын тəжірибе көрсетті. Асқа-
занда жарасы барлар мен асқазан қышқылы 
шамадан тыс көп адамдар балды таңертең 
жəне түскі тамақтан бір жарым-екі сағат-
тай бұрын, ал кешкі тамақтан соң үш сағат-
тан кейін пайдаланғаны жөн. Сонда бал ас-
қазан сөлінің бөліну процесін тежеп, қыш-
қылын төмендетеді, жүректің қыжылын ба-
сады. Сөйтіп ол ойық жараның жазылуына 
жақсы жағдай туғызады. Балды тамақ ал-
дында пайдаланса, керісінше, асқазан сөлін 
едəуір көбейтеді. Сондықтан асқазан қыш-
қылы төмендеген адам балды ас ішер ал-
дында пайдаланғаны дұрыс дейді мамандар. 

Бал жүрек-қан тамырлары ауруларына да 
шипа. Оның құрамындағы глюкоза жүректің 
қызметін күшейтіп, көңіл-күйді жақсартады. 
Дəрігерлер жүрек ауруларына шалдыққан 
науқастарға балды күніне бір шай қасықтан 
2-3 рет пайдалануға кеңес береді. Өйткені 
шамадан тыс жеген бал денеден терді көп 
бөліп, жүрекке салмақ түсіреді. Өкпе тубер-
кулезіне, анемия (қанның азаюы) аурулары-
на шалдыққанда, шаршап қажығанда балды 
сүтпен араластырып ішкен пайдалы. Ұйқы-
сы қашқан, жүйке ауруларына шалдыққан-
дарға да бал таптырмас ем. 

Балдың қайталанбас қасиеті туралы қа-
сиетті Құран Кəрімде де айтылған. Араның 
тек адамның денсаулығына ғана емес, қорша-
ған ортаға тигізетін пайдасы да шаш-етектен. 
Экологтардың айтуынша, қара топырақтың 
құнарлылығын қалпына келтіруде ара айрық-
ша рөл атқарады. Сондықтан елімізде омар-
та шаруашылығын одан əрі дамытудың ма-
ңызы зор. Кəсіпті ілгерілетуге кедергі келті-
ретін мəселелерді шешу күн тəртібінен түс-
пеуі керек. Бұл бағыттағы басты  түйткілдердің 
бірі – кəсіби əрі білікті мамандардың жетіс-
пеушілігі. Осы мəселеге таяу арада жоғары 
өкілетті органдар тарапынан тиісті көңіл ау-
дарылмаса, еліміздегі омарта шаруашылығы-
ның тірлігі дөңгелемейді дейді дəстүрлі емес 
сала жанашырлары. 

Бүгінгі күні ғылыми ізденістерді қажет 
етпейтін өндіріс саласын табу қиын-ақ. Бал 
өндірісі де оған зəру. Аталған іс алға жыл-
жуы үшін Ауыл шаруашылығы министрлігі 
тиісті ұсыныстар əзірлесе, ісіміз алға жыл-
жыр еді дейді омарташылар. Сондай-ақ, 
бал өндірушілер елімізде омарта шаруа-
шылығын дамыту жөнінде арнайы бағдар-
лама қабылданса деген тілектерін жеткізді. 
Қоршаған ортаға пайдасы мол, шығынынан 
кірісі көп кəсіптің нəсібін көргендер көбей-
се, елге сол олжа. 

Анар ЛЕПЕСОВА

ДОЛЛАРДЫ ТІЗГІНДЕУ АМАЛЫ
өткен ғасырдан бері жүргізіліп келеді, бірақ...

Кейбір мемлекеттер долларлық айыр-
бастан бас тартуды жөн санап, нақты қа-
дамға бел буғаны жасырын емес. Мысалы, 
былтыр Түркия Үндістанмен сауда-саттық-
ты доллардан өзге валюталарда жүргізді.  
2012 жылдан бері Қытай мен Жапония 
айырбасты өз валюталарында іске асырып 
келеді. Сондай-ақ, Қытай өзара келісімшарт 
арқылы Үндістан, Бразилия, Оңтүстік Ко-
рея, Австралия жəне Ресеймен долларсыз 
есеп айырысады. Уго Чавес президент бо-
лып тұрғанда Венесуэла Латын Америка-
сының 12 елімен мұнай саудасын доллар-
сыз жүргізіп отырды. Бұл саясатты қазіргі 
президент Николас Мадуро да жалғасты-
рып келеді. 2005 жылы Оңтүстік Корея ин-
вестицияларын долларда ғана емес, басқа 
да шетелдік валютада сақтауды ұйғарып, 
100 миллион долларлық облигацияны са-
тылымға қойды.  Сол сияқты, Иран мұнай 
саудасында доллардан басқа валюталарды 
пайланады. Түркіменстан билігі АҚШ ва-
лютасына шектеу енгізді. Былтырдан бері 
түркімен азаматтары банктерден доллар са-
тып ала алмайды. Сондай-ақ, базарларда 
да долларды заңсыз айырбастауға тыйым 
салынды. Ресей бірқатар мемлекеттермен 
байланысты рубльмен жүргізуді ұсынғалы 
бірнеше жылдың жүзі. Соның негізінде Еу-
разиялық экономикалық одақ аясында ұлт-
тық валютамен айырбас жасау қолға алын-
ды. Путин бірер жыл бұрын ТМД елдері-
не еуро мен доллар арқылы есеп айыры-
суды қысқарту жөнінде ұсыныс жасағаны 
есте. «Тəуелсіз мемлекеттер достастығына 
қатысушы елдердің интеграциялық валюта 
нарығын ұйымдастыру саласындағы əріп-
тестігі туралы келісімнің аясында есеп айы-
рысуда аралық валюта ретінде доллар мен 
еуродан бас тартуға мүмкіндік беретін ме-
ханизм жасалады. Бұл келісімде резидент-

Әлем елдері өзара сауда-саттықты доллар арқылы жасай берсе, 
доллардың дәурені ешқашан таусылмайды. Доллардың халықаралық 
айналымдағы үлесі  басқа валюталарға қарағанда едәуір жоғары. Егер 
доллармен сауда жасауды доғарып, әлем елдері өз валютасымен сауда 
жасаса қалай болады? Бұл мемлекеттерге тиімді ме? 

банктер ұлттық коммерциялық банктер ұсын-
ған ыңғайлы жағдайда бір-бірінің ішкі валю-
та нарығына банкаралық конверсиялық опера-
цияларды жүргізуі үшін тікелей рұқсат беру 
қарастырылған. Сыртқы сауда жасау жəне қар-
жы қызметтерін ұсыну салаларында ұлттық 
валюталарды қолдану кеңейсе, ұлттық валю-
та нарығының өтімділігі жоғарылайды. Сау-
да-экономикалық ұзақ мерзімді стратегияны 
жəне инвестициялық əріптестікті жүзеге асы-
руға қосымша мүмкіндіктерін туғызуға, соны-
мен қатар, өңірдегі жалпы макроэкономика-
лық тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағыт-
талған келісілген валюта саясатын өткізуге 
мүмкіншіліктер туады», – деген еді.

Bank of America Merrill Lynch-тің Ресей 
бойынша сарапшысы Владимир Осаковский 
доллардың əлемдік экономикадағы гегемо-
ниясы ертелі-кеш бітеді деп отыр. «Тарихқа 
көз жүгіртсек, əлемдік валюта ретінде фунт 
стерлинг қолданылды. Ол ысырылып қалды. 
Дəл осы жағдай доллардың да басына келеді», 
– деді ол. Экономистің болжамынша, АҚШ- 
тың əлемдік экономикадағы ықпалы біртін-
деп азайғанда, доллардың қолданыс аясы 
қысқарады. Оның бағалауынша, бұл АҚШ-
тың əлемдік экономикадағы үлесі «табиғи 
түрде» қысқарған кезде болады. «Бұл апат-
ты жағдайға алып келу-келмеуі нақты емес. 
Бірақ күндердің күнінде бұл орын болады», 
– деді Осаковский. Сондай-ақ, сарапшы Құ-
рама Штаттардың қарызы абсолютті мəнде 
өте үлкен екендігін атап өтті – 16-18 трил-
лион доллар. «Бұл ретте қарызы одан жоға-
ры елдер де бар. Мысалы, Жапония. Оның 
қарызы АҚШ-пен салыстырғанда, екі есе-
ге көп», – деп экономист Америкада қарыз 
дағдарысы болуы ықтималдығына қатысты 
ерекше пікір білдірді.

Қазіргі таңда халықаралық есеп айы-
рысудағы доллардың үлесі – 80 пайызға 

жуық. Бірақ АҚШ-тың əлемдік ЖІӨ-дегі 
үлесі 22 пайыз ғана. Əрине, бірден дол-
лардан бас тарту мүмкін емес, бұл көпте-
ген қиындықтарға əкеп соқтырады. Деген-
мен дедолларизация процесі баяу жүргізіл-
се де, барлық елдерде басталып кетті деу-
ге болады. Тіпті, Еуроодақ елдері долларға 
тəуелділіктен арылу жөнінде арнайы оты-
рыс өткізген болатын. Доллардың орнын 
басуы ықтимал валюта ретінде сарапшы-
лар қытай юанін атап жүр. Мəселеге қатыс-
ты əлемдік сарапшылар халықаралық сау-
дада долларсыздандыру саясатының бола-
шағы бар-жоғы туралы investing.com басы-

лымында өз ойларымен бөліскен еді. Еура-
зиялық даму банкінің интеграциялық зерт-
теу орталығы директорының орынбасары 
Михаил Димиденко дəл қазір халықара-
лық саудада доллардан түбегейлі бас тар-
ту мүмкін емес деген пікірде. «Біріншіден, 
доллар əлемнің өзге валюталарына қараған-
да ең тұрақты валюталардың бірі. Контра-
генттер бұл тұрғыда доллармен сауда жа-
сай отырып, валюта бағамынан келетін қа-
терлер мен тəуекелдерден сақтандырылған 
болады. Екіншіден, көптеген əлемдік баға-
лар тек доллармен ғана белгіленеді. Тиісін-
ше, бұл валютамен сауда жасау саясаткерлер 

үшін болмаса да, нарықтың нақты қатысу-
шы саудагерлері үшін өте тиімді. Үшінші-
ден, долларға деген сенім жоғары. Ал өзге 
валюталарға көшу үшін алдымен ол ва-
люта түрлері жылдар бойы өзінің өмір-
шеңдігін дəлелдеуі керек», – дейді Еуразия-
лық даму банкінің өкілі. Михаил Димиден-
коның пікірінше, ұлттық валютаны халықа-
ралық саудаға шығару мен долларсызданды-
ру саясаты екі бөлек нəрсе. Бастапқыда əр 
елдің өзінің ұлттық валютасын айналымға 
енгізуге мүмкіндігі болғанымен, белгілі бір 
деңгейге жеткеннен кейін ұлттық валюта-
ны халықаралық сауда құралы ретінде ұстап 

тұру техникалық тұғыда мүмкін болмай 
қалады. Өйткені экономиканың субьекті-
лері, яғни жеке меншік компаниялар мен 
нарықтағы саудагерлер жұмысы үшін бұл 
тіпті тиімсіз. Ал мемлекеттер өздерінің 
ұлттық валютасының беделін арттырғы-
сы келсе, алдымен инфляцияны азайтып, 
көпшіліктің оған деген сенімін арттыруы 
үшін жұмыс істеуі керек. 

ХХ ғасырдың ортасында долларды 
тізе бүктірген генерал Шарль де Голль 
болатын. 1944 жылы АҚШ-та 44 мемле-
кет өзара ақылдаса келе алтын резервті 
ысырып тастап, дүниежүзіндегі валюта 
қорын доллармен есептеуге келісіп, мəмі-
ле жасайды. Сарапшылардың байламын-
ша, осылайша Америка соғыстан кейінгі 
əлемдік экономиканы долларға теліп, өз 
саясатын жүргізбекші болады. Халықара-
лық сауда-саттықта доллар ғана пайдала-
нылды, басқа валюталар  қосымша валю-
та ретінде қолданыла бастады. Ал АҚШ 
басқа елдердің сұрауы бойынша доллар-
ды қалағанынша басып шығарып отыр-
ды. Көп ұзамай америкалықтар долларды 
алтынға айырбастаудан қашқақтап, түрлі 
қулыққа көше бастады. 1965 жылы гене-
рал де Голль Елисей сарайында халық а-
ралық айырбасты доллармен емес, алтын 
резервімен жүргізуді ұсынды. Осылайша 
АҚШ амалсыздан француз қазынасында-
ғы 1,5 миллиард долларды алтынға айыр-
бастап беруге келісті. Іле-шала доллар банк-
ноттарын тиеген екі кеме Америка жаға-
лауына келіп, жасыл қағаздар тиелген кеме-
лер алтын тиеп, Францияға беттеді. Əлбет-
те, Ақ үй саясаткерлері Париждің бұл қада-
мын достықтың белгісіне балаған жоқ. Ге-
нерал де Голль болса: «Саясат –  саясаткер-
лерге сеніп тапсыруға болмайтын маңызды 
нəрсе» деп, НАТО-ның штаб-пəтері мен 29 
əскери базаны ел аумағынан шығарып тас-
тады. Осылайша өткен ғасырда доллардың 
бəсі төмендеген болатын. Одан бері жар-
ты ғасырдан астам уақыт өтті, доллардың 
дəурені əлі жүріп тұр. 

Ақниет ОСПАНБАЙ 

«Түркістанның» экономикалық қосымшасы Ырыс
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«НҰРЛЫ ЖЕР»:

ЖАРНА ТӨЛЕУ ЖЕҢІЛДЕЙДІ
Елімізде баспана мәселесі өзектілігін жойған емес. Себебі республика 
бойынша үйге деген сұраныс пен баспана жағдайын жақсартуға 
ниет білдірушілер саны күн санап арта түсуде. Сандарды сөйлететін 
болсақ, бүгінде Қазақстанда 2 млн 300 мың адам баспанаға мұқтаж. 
Соның 1 млн 300 мыңы – жер кезегінде тұрғандар. Оның 115 мыңы 
Астана қаласы бойынша өтініш бергендер. 

сында салынатын үйлердің саны да еселеп 
артып отыр. Сондай-ақ, қазақстандықтар 
жеңілдетілген 5 пайыздық несиемен де пə-
тер ала алады. Бұл да «Нұрлы жер» мемле-
кеттік бағдарламасындағы бағыттардың бірі. 
Ал, оны қалай алатынын білу мақсатында 
мемлекеттің тұрғын үй бағдарламасын жү-
зеге асырумен айналысып келе жатқан қар-
жы институттарының бірі – «Тұрғынүйқұ-
рылысжинақ банкі» АҚ. Банк «Жас отба-
сы» бағдарламасын сол 2012 жылдан бас-
тап сəтті жүзеге асырды. Бірақ соңғы уақыт-
та мемлекеттің тұрғын үйге қатысты саяса-
ты модернизацияға ұшырап, түрлену үстін-
де. Енді елдегі тұрғын үйге қатысты мемле-
кеттік бағдарламалардың барлығы «Нұрлы 
жер» бағдарламасына бірігіп кетті. Жастар-
дың мəселесін енді арендалық баспана ше-
шетін болады, сатып алу құқығымен жəне 
сатып алу құқығынсыз. Бұл бағыт жастарға 
да, əлеуметтік топқа жататын азаматтарға да, 
мемлекеттік жəне бюджеттік қызметкерлер-
ге де арналған. Яғни, үйдің алғашқы жарна-
сын төлеуге жағдайы жоқтарға таптырмай-
тын мүмкіндік болып отыр. Үй алу тетік-
тері дəл сол бұрынғыдай: кезекке тұрып, 
қажетті құжаттарды рəсімдеу керек. Бірақ, 
бұрын «Жас отбасы» бағытын біздің банк 
жүзеге асырып келген болса, қазір «Нұрлы 
жер» аясындағы аталған бағытпен Қазақс-
танның ипотекалық компаниясы айналы-
сатын болады. Ал «Несиелік баспана» де-
ген үлкен бағыт бар. Яғни, алғашқы жарна-
сын салып, жылдық 5 пайыздық несиемен 
үйіңізді ала беріңіз. Оған халықтың барлық 
санаты қатыса алады. Алдымен пəтер сома-
сының 30 пайызын құю керек, қалған ақша-
сын банк береді. 

Бұл жаңа бағдарлама аясында енді жыл 
сайын 10 млн шаршы метр баспана пайда-
лануға беріледі. Тұрғын үйлер екі түрлі бол-
мақ: көпқабатты үйлер жəне қарапайым жер 
үйлер. Яғни, жыл сайын 5 млн шаршы метр 
көпқабатты, 5 млн шаршы метр жер үйлер 
салынып, халыққа беріледі. 

БАСПАНА АЛУДА ҚАНДАЙ 
ЖЕҢІЛДІК БАР?

«Тұрғынүйқұрылысжинақбанкі» «Нұр-
лы жер» бағдарламасына қатысушылар үшін 
несие шарттарына едəуір жеңілдіктер енгізді. 
Бұл жөнінде банк басқармасы төрағасының 
орынбасары Жанар Жұбаниязова: «Егер бұ-
рындары салымшы «Тұрғынүйқұрылысжи-
нақбанкі» арқылы баспана алу үшін салым-
ның тура 50 пайызын жинауы қажет болса, 
ендігі уақытта «Нұрлы жер» бағдарламасы 
арқылы баспаналы болғысы келген салым-
шылар 30 пайызын жинайды. Қалған 20 па-
йыз бағдарламаның өсімімен интеграцияла-
нуға кетеді. Сонымен қатар бағдарлама ая-
сында ауқымды жеке тұрғын үй құрылысы 
да жоспарланған. Біз еліміздің өңірлеріне 
сапарлап қайттық. Əсіресе, Қостанай облы-
сында жеке тұрғын үй құрылысы қарқынды 
жүруде. «Нұрлы жер» бағдарламасы бойын-
ша жеке тұрғын үй салу үшін несие алуға 
өтінім берген алғашқы салымшыларымыз 
да бар», – деді ол. Жанар Жұбаниязованың 
айтуынша, өңірлердегі баспананың ең жоға-
ры құны шаршы метріне 180 мың теңгеден, 
ал Астана мен Алматы қалаларында шаршы 
метріне 220 мың теңгеден аспайды. Жалпы, 
бағдарлама аясында шамамен 13 мың шар-
шы жаңа пəтер салынбақшы. Бұл шамамен 
860 мың шаршы метрді құрайды.

Бүгінде бағдарлама арқылы баспаналы 
болып жатқан жұрт көп. Банк те шама-шар-
қынша жеңілдік шарттарын ұсынып бағу-
да. Алайда  бағдарлама баспанаға мұқтаж 2 
млн 300 мыңнан астам халықтың жырты-
ғын жамай ала ма? 

Динара МЫҢЖАСАРҚЫЗЫ

Үкімет 2017-2031 жылдарға арналған 
«Нұрлы жер» бірыңғай тұрғын үй құрылы-
сы бағдарламасын əзірлегені белгілі. Бағ-
дарламаның басты мақсаты – қазақстан-
дық отбасыларды қолжетімді тұрғын үй-
мен қамтамасыз етуге арналған. Аталған 
жыл ішінде республика бойынша «Нұрлы 
жер» бағдарламасы аясында 1,5 миллион-
ға жуық қолжетімді тұрғын үй салу жос-
парланып отыр. Сондай-ақ, «Нұрлы жер» 
бағдарламасы ҚР Ұлттық банкінің сыйақы 
мөлшерлемесі бойынша жеке құрылыс са-
лушы компанияларға несие беруді қарасты-
рады. Бүгінгі күні бұл жылдық 16 пайызды 
құрайды, оның 7 пайызын «Даму» қоры суб-
сидиялайды, қалған жылдық 9 пайызын құ-
рылыс салушы төлейді. Субсидия кəсіпкер-
лердің  тұрғын үй салуға қатысты жаңа не-
сиесіне беріледі. Соның нəтижесінде бүгінгі 
таңда «Нұрлы жер» бағдарламасының арқа-
сында құрылыс секторы жəне ипотекалық 
несиелеу нарығы оң динамиканы көрсете 
бастады. Айта кету керек, «Даму» қоры – 
ұлттық даму институты.  Оның жалғыз ак-
ционері болып «Бəйтерек» ұлттық басқару-
шы холдинг» АҚ табылады.

«Даму» қорының мақсаты – шағын орта 
бизнесті сапалы дамытуға көмектесу, сон-
дай-ақ Қазақстанның шағын қаржы ұйым-
дарының консалтингтік жəне қаржылық 
қызметтерді ұсынудың интиграторы мен 
операторы ретінде қызмет атқарады. Со-
нымен қатар, «Нұрлы жер» бағдарламасы-
ның тағы бір операторы – «Самұрық-Қазы-
на» жылжымайтын мүлік қоры». «Самұрық-
Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» ак-
ционерлік қоғамы  2009 жылғы 6 наурыз-
да құрылды. «Самұрық-Қазына» АҚ Жыл-
жымайтын мүлік қорының Жалғыз акцио-
нері болып табылады. Жылжымайтын мүлік 
қоры жалға берілетін жəне коммерциялық 
тұрғын үй бағыты бойынша «Нұрлы жер» 
бағдарламасымен қоса, Дағдарысқа қар-
сы бағдарламаның операторы. Бағдарла-
маның келесі бір операторы – «Қазақстан-
дық Ипотекалық Компаниясы» (ҚИК) ипо-
текалық ұйымы. Бүгінге дейін ҚИК «Банк 
ЦентрКредит» АҚ, «АТФБанк» АҚ, «Сбер-
банк» АҚ, «Bank RBK» АҚ, «Цеснабанк» 
АҚ, «ТұрғынҮйҚұрылысЖинақБанкі» АҚ. 
«ТенгриБанк» АҚ сынды қаржы ұйымда-
рымен келісімге келген. Субсидияланатын 

қарыз бойынша қарыз алушы үшін түпкілікті 
мөлшерлеме 10 пайызды құрайды, мөлшерле-
менің қалған бөлігін ҚИК өтейді. Бұл ретте 
банктің ең жоғары мөлшерлемесі субсидия-
лау туралы шешім қабылданған сəтте қолда-
ныста болған Қазақстан Республикасы Ұлт-
тық Банкінің базалық мөлшерлемесінің дең-
гейінен 5 пайыздан артық емес болу керек. 
Айта кетейік, «Нұрлы жер» – үкіметтің қазақ   с-
тандықтарды барлық алдыңғылары біріктіріл-
ген қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету 
мəселесі бойынша атқарған жұмысының нə-
тижесі болып табылады: 2015-2019 жылдарға 
арналған «Нұрлы жол» мемлекеттік инфрақұ-
рылымдық дамыту бағдарламасының тұрғын 
үй бөлімі жəне Өңірлерді дамытудың 2020 
жылға дейінгі бағдарламасы. 

 
ПƏТЕР АЛУ ҮШІН 5 ПАЙЫЗДЫҚ 

НЕСИЕ КІМДЕРГЕ БЕРІЛЕДІ?

Биыл 1 қаңтардан бастап Өңірлерді да-
мытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік 
бағдарламасы күшін жойғаны белгілі. Бі-
рақ бұл халық баспанасыз қалады деген сөз 
емес. Керісінше, мемлекеттің тұрғын үй сая-
саты жаңа деңгейге шығып отыр. Бұған дейін 
жеңілдетілген жолмен баспана беретін бірне-
ше бағдарлама болса, енді оның бəрі «Нұрлы 
жер» бағдарламасына бірігіп отыр. Ал мұқтаж 
жандардың баспаналы болу мүмкіндігі бұрын-
ғыға қарағанда əлдеқайда артқан.

Бірнеше бағдарлама деп отырғанымыз: 
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағ-
дарламасы, «2012-2020 жылдарға арналған мо-
ноқалаларды дамыту», «2011-2020 жылдарға ар-
налған тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын 
жаңғырту», «Қолжетімді баспана-2020» мемле-
кеттік бағдарламалары. Бұлардың бəрі енді бір 
жүйе негізінде жүзеге аспақ.

Мəселен, бұған дейін мемлекет жас отба-
сылардың баспаналы болуына көбірек екпін 
берсе, қазір əлеуметтік жағдайы төмен отба-
сылар да, мемлекеттік жəне бюджеттік сала 
қызметкерлері де, оралмандар да жəне əлеу-
меттік статусы бар өзге азаматтар да пəтерді 
арендалық негізде ала алады. Мемлекет сала-
тын бұл пəтерлер сатып алу құқығымен жəне 
сатып алу құқығынсыз берілетінін де айта 
кету керек. Яғни, алғашқы жарнасын төлемей-
ақ үйлі болуға мүмкіндік көп. Оның үстіне 
биылдан бастап мемлекеттік бағдарлама ая-

Оңтүстік Қазақстан облысында астық жинау науқаны басталды.  
Алғашқы болып егінге орақ салғандардың қатарында 
қазығұрттық «Айқожа» өндірістік кооперативі де бар. Техникасын 
жаңартып, науқанға қызу дайындалған кәсіпорын бидайдың 
алғашқы тоннасын қамбасына құйды. 1998 жылы құрылған 
кооператив меншігінде жалпы 12700 гектар жер бар.

ҚАРҒАНЫҢ МИЫ 
ҚАЙНАҒАН АПТАП ЫСТЫҚ

еліміздің барша аумағында жұртты әбігерге салуда

Биыл жаз кеш шықты, сəуірдегі 
қар, мамырдағы жауын-шашыннан 
кейін жаз шықпайтындай көрінген. 
Бірақ жаз ерекше ыстық. Маусым 
айынан бері республиканың бар-
лық өңірлерінде аптап ыстық сақ-
талуда. Шіліңгір шілденің аптабы 
зар күйінде. «ҚазГидромет» аптап 
ыстыққа байланысты сан дүркін 
ескерту жариялады. 

САЛҚЫНДАТҚЫШ КӨМЕГІНЕ 
ЖҮГІНГЕН ЖҰРТ

Республика өңірлері тегіс ыстық-
тан зардап шегуде. Шілденің басын-
да шығыстағы аптап ыстық талай-
дың мазасын қашырды. Кей жерлер-
де ауа температурасы +40 градусқа 
дейін көтерілді. Өскеменде жерге 
тамшы түспегелі бір айға жуықта-
ған. Ыстыққа шыдамаған бала-шаға 
қала көшелеріндегі су бұрқақта шо-
мылса, көпшілік өзен-көлдерді жа-
ғалап, жан сақтауда. Соның салда-
рынан суға кеткендер саны да жыл-
дағыдан көп. 

Қызылорданың қапырығы биыл 
да жас-кəріні түгел əбігерге салды. 
Қалада денсаулығы сыр бергендер 
көбейіп, жедел жəрдемге түсіп жат-
қан шақыртуларда есеп жоқ. Тұр-
ғындардың редакцияға жазған хат-
тарында көшедегі ауа температура-
сын өлшеуіштердің суреті де салын-
ған. Мұнда көшедегі температура +56 
градусты көрсетіп тұр. 

Маңғыстау облысының жазы тіптен 
ерекше. Ауыл тұрғынының айтуынша, 
ауа температурасы көлік ішінде 56 гра-
дусқа дейін көтерілген. «Бұл көрсеткіш 
ағамның көлігінен түсірілген. Ал менің 
көлігімде 55,5 С болып тұрды. Аптап 
ыстықтан ел салқындатқыштың көмегі-
мен жан сақтап отыр», – деді ол. Күннің 
күрт ысуынан Маңғыстау облысында 70 
гектар алқап өртке оранды.

Аптап ыстықтың қаупі əлі сейіл-
ген жоқ. Республиканың батысы мен 
оңтүстігінде жауын-шашынсыз ыстық 
ауа райы шілденің соңына дейін сақ-
талады. «Қазгидрометтің» болжамын-
ша, Қызылорда, Алматы, Жамбыл, Оң-
түстік Қазақстан, Батыс Қазақстан, 
Қостанай, Қарағанды облыстарын-
да айдың соңына дейін аптап ыстық. 
Сондай-ақ, Маңғыстау, Атырау, Ақтө-
бе облыстарында да өте қатты ыстық 
болады. Қызылорда, Оңтүстік-Қазақ-
стан, Қарағанды, Қостанай, Атырау, 
Батыс-Қазақстан облыстарының кей 
жерлерінде өте жоғары өрт қаупі сақ-
талады. Дəл осындай жағдай Қазақ с-
тан аумағында соңғы рет 2012 жылы 
тіркеліпті.

Биылғы жазда дүниежүзінде соң-
ғы 100 жылда болмаған жоғары тем-
пература тіркелді. Иранның батысын-
да орын тепкен Ақбаз қаласындағы 
ауа температурасы +53,7 °C-қа жетті. 
Weather Underground ақпарат көзінің 
келтірген дерегіне қарағанда, аталған 
қалада +61 °C аптап ыстық тіркелген. 
Бұл планетамыздағы соңғы 100 жыл-
да ең алғаш рет тіркеліп отырған аса 
жоғары көрсеткіш. 

ҰРҒАШЫ ҚАРАҚҰРТТЫҢ УЫ 
ҚАУІПТІ

Оңтүстік Қазақстан облысында күннің 
ыстығында ерекше құтыратын жəндіктер 
адамға шабуылдай бастаған. Жаз басынан 
бері қарақұрттың уынан зардап шегіп, ау-
руханаға түскендердің саны – 33-ке жет-
кен. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыс-
тырғанда едəуір артқанын байқауға болады. 
Жергілікті дəрігерлердің айтуынша, алдағы 
ыстық маусымда қарақұрт құрбандарының 
саны күрт өсуі мүмкін.

Қарақұрт – улы, қара өрмекші. Денесі 
шағын, түсі қара, құрсағында қызыл дақ-
тары бар. Шөлді жəне далалы аймақтарда 
кездеседі. Қарақұрттар өте өсімтал: шілде-
де 100-700 жұмыртқа салып, оларды піллəсі-
мен қорғауға алады. Жұмыртқадан шыққан 
өрмекшілер келесі жылы сəуірде жан-жақ-
қа тарайды. Əсіресе ұрғашы қарақұрттың уы 
адам мен малға өте қауіпті. Қарақұрт шақ-
қан жерде қызыл дақ пайда болады, сəл уа-
қыттан соң білінбей кетеді. Қарақұрт шақ-
қан адамның 10-15 минуттан кейін іші мен 
кеудесі қатты ауырады, аяқтарының жаны 
кетіп, құрысып қалады. Дер кезінде жедел 
жəрдем көрсетілмесе, уланған адам 1-2 күн-
нен кейін өліп кетуі мүмкін. 

Күн ысыған сайын күшейетін улы жəндік 
қала ішінде де қаптап кеткен. Ал ыстық күн-
дердің əлі алда екенін ескерсек, қарақұрт-
тан зəбір көретіндердің саны еселеп артуы 
ғажап емес. Қазір ауруханаға түскендердің 
ішінде жасөспірім, əйел, балалар мен ере-
сек азаматтар да бар. Жылқыны 4, түйені 
6 сағатта сеспей қатыратын жəндік əсіресе 
шөп арасында, құрылыс басында көп кез-
десуде. Сондықтан мамандар қала сырты-
на серуендеуге шыққандар мен құрылыс-
шыларға аса сақ болуға кеңес береді. Ста-
тистика бойынша, қарақұрт шаққан əр төрт 
адамның бірі өледі екен. 

Ал Атырауда қарақұрт түйе малына ша-
буылдауда. Жеті түйе улы өрмекшілердің 
құрбанына айналды. Мал дəрігерлерінің ай-
туынша, өрмекшілердің белсенділігінің ар-
туына аптап ыстық түрткі болған. Қарақұрт 
шаққан малды құтқаруға болады, бірақ иесі 
бір-екі күн ішінде сырқатын анықтап, де-
несіне у тарамай тұрғанда ем жасауы керек.

Қарақұрт Ақтөбеде балаларға да шабуыл-
дай бастаған. Қарақұрт ұйықтап жатқан бала-
ның төсегіне кіріп, арқасынан шағыпты. Оқи-
ға Темір ауданының Жаңажол елді мекенінде 
болған. Қыздың аяқ-қолы құрысып, ыстығы 
көтірілген соң ата-анасы ауруханаға жеткізген. 
Бірақ Темір ауданында бұл жəңдіктің уына қар-
сы дəрі жоқ болғандықтан,  бала санавиация ар-
қылы дереу облыс орталығына жеткізілді. Бұл 

облыста осымен екінші адамды қара құрт ша-
ғып отыр. Осыған дейін Байғанин ауданында 
жүкті келіншекті зиянкес жəндік шағып, дəрі-
герлер оны аман алып қалған болатын. Кейбір 
мамандардың айтуынша, қарақұрт уы қыркү-
йекте аса қауіпті. 

Ертеректе қазақ халқы жайлауда қа-
рақұрттан сақтану үшін, үй тігетін орын-
ға қой жаятын болған. Өйткені улы жəндік 
қойдың иісі шыққан мекеннен бойын ау-
лақ ұстайтын көрінеді. Аймақ тұрғындары-
ның көбін қарақұрт даладағы ұйқы кезінде, 
құрылыс жұмыстары үстінде шаққан. Сон-
дықтан дəрігерлер табиғат аясына демалысқа 
шығатын, құрылыс жұмысын жүргізетін не 
далалы жерде ұйықтайтын адамдарға жабық 
киінуді, барынша мұқият болуды ескертеді. 

ШЕГІРТКЕ ДЕ ШЕТЕЛДІК 
ЕКЕНІН БІЛДІРУДЕ

Жамбыл облысында көктемгі дала жұ-
мыстары қарқынды жүріп жатқанда шегірт-
ке шаруаларды əбігерге салды. Əсіре-
се Талас, Байзақ, Жамбыл аудандарының 
егістік алқаптарын шегірткелер кең жай-
лаған. Қазақ даласына қаптаған шегіртке-
лер шетелдік екен. Шегірткенің «Марок-
колық» тұқымдасы жергілікті шегіртке тұ-
қымдастарына қарағанда қауіпті, тез көбе-
йеді, азық талғамайды. Мəселен, марок-
колық шегіртке Оңтүстік Қазақстан мен 
Жамбыл облыстарында таралса, Алматы, 
Қызылорда, Батыс Қазақстан, Атырау мен 
Шығыс Қазақстанда азиялық шегіртке жиі 
кездеседі. Ал итальяндық прус еліміздің 
барлық өңірлерінде ішінара кезедеседі. Де-
генмен, олар Қостанай, Ақтөбе, Қараған-
ды облыстары мен солтүстік аймақтарда 
кеңінен тараған. Сондықтан болар, биыл 
Алматы қаласының іргесінде, тіпті, қала 
көшелерінде де шегірткелер көбейіп, бау-
бақшаны жайлап алған.  

Диқандар көктемнен бері шегіртке қапта-
ды деп келеді. Қызылорда облысының Қаза-
лы ауданында 12 мың гектар жерді итальян-
дық прус шегірткесі жалмап тастаған. Азық 
талғамайтын жəндіктер негізінен құмды ай-
мақтарда көп. Қазіргі таңда Қазалы өңірін-
де қаптаған шегірткенің көзін жоюға 4 ар-
найы техника мен 1 дельтаплан тартылған. 
Азиялық шегірткеге қарсы химиялық дəрі-
леу жұмыстары да жүргізілді. Жалпы, об-
лыс бойынша өткен жылы 161 мың гектар 
жер залалсыздандырылса, биыл бұл көлем 
8 мың гектарға азайтылып отыр. ҚР АШМ 
аумақтық инспекция басшысы Еркебұлан 
Бекжанов бұл жұмыстардың маусым айы-
ның соңына дейін жалғасқанын жеткізді.

Көктемде ҚР Ауыл шаруашылығы 
минстрлігі Агроөнеркісіптік кешендегі мемле-
кеттік инспекция комитетінің төрағасы Ержан 
Айнабеков биыл үйірлі шегіртке 1,5 миллион  
гектар алқапқа таралуы мүмкін деген еді. Биыл 
үйірлі шегіртке тектес зиянкестердің таралуы 1 
570,7 мың гектар алаңда болжануда. Оның ішін-
де итальяндық прус 951,6 мың гектар, азиялық 
шегіртке 298,4 мың гектар, марокколық шегірт-
ке 320,7 мың гектар алқапқа таралу қаупі бар. 
Оларды жою жұмыстарына 1,5 миллион теңге-
ден астам қаржы бөлінген. 

Жауын-шашынсыз құрғақ температура-
да дала өртінің қаупі басым, егістіктің күйіп 
кетуі де ғажап емес. 

Ақниет ОСПАНБАЙ

ОҢТҮСТІКТЕ БИДАЙҒА ОРАҚ ТҮСТІ

«Бүгінде біздің кооперативтегі жер көлемі 
12700 гектарға жетіп отыр. Оның 6700 гекта-
ры тəлімді, 1000 гектары шабындық, қалға-
ны ауыспалы егіске жатады. Біз бидай, арпа, 
мақсары ғана емес, картоп жəне сарымсақ 
егумен де  айналысамыз. Өткен жылы 1050 
гектар бидай алқабының əр гектарынан 24 
центнерден астық орып, қамбаға 2520 тон-
на өнім жинап, мол табысқа қол жеткіздік. 
Биылғы межеміз 24,5 центнер деп болжап 
отырмыз», – дейді «Айқожа» өндірістік коо-
перативі төрағасының орынбасары Саян Ба-
тырбаев. Қазіргі таңда орақ науқанында 30-
ға жуық адам еңбек етуде. Жұмысшылар-
дың орташа жалақысы 60 мың теңге. Коо-
перативтегі егін ору науқанын жаңадан са-
тып алынған комбайндар қыздыра түскен. 
Жалпы, биыл қазығұрттық астық егумен ай-
налысатын қожалықтар жаңа 32 техника са-
тып алған. Күнгей облыста бидай ору нау-
қаны 10 күнге кеш басталды. Мамандар мұ-
ның себебін көктемгі жауын-шашынның мол 
түсіп, ауа райының жылдағыдан салқын бол-
ғанымен байланыстырады. «Биылғы ауа райы-
ның, нақтырақ айтсақ, көктемнің салқын бо-
луы əсерінен орақ оруды айдың аяғында бас-
тап отырмыз. Жылда 20-шы маусымда бас-
тап жіберетінбіз. Облыста биыл жалпы 218 
мың гектар жерге бидай мен арпа егілді. Со-
ның 177 мың гектары бидай, 41 мың гекта-
рын арпа құрап отыр. Есеп бойынша биоло-

гиялық түсімі 18,5 центнер болады деген бол-
жам бар», – дейді облыстық ауыл шаруашылы-
ғы басқармасының басшысы Серік Тұрбеков.   

Биыл  өңір диқандарының басым бөлігі 
арпа дақылын егуге ден қойған. Оның басты 
себебі – гектарлы бидайға берілетін субсидия-
ның алынып тасталуы. Мемлекет тарапынан 
берілетін демеуқаржыдан қағылған диқандар 
жаппай арпа, мақсары, жоңышқа мен сүрлем 
жүгері егуді қолға алыпты. Соның себебінен 
биыл арпа көлемі едəуір артқан. «Гектарлық 
субсидия биыл ақ егіске берілмейтін болды. 
Тек бізде қазір мақтаның гектары мен тонна-
сына, жоңышқаға, мақсарыға, жүгеріге, яғни 
сүрлемге беріліп жатыр. Осыны ескерген ди-
қандар негізінен мал азығына қажетті дақыл-
дар егумен шұғылдануда. Есесіне, бұл үрдіс-
тен үркудің қажеті жоқ. Өйткені біздің облы-
сымыз бидай егуді негізгі бағыт ретінде ұс-
танбайды», – дейді Серік Тұрбеков. 

Əрине, оңтүстік бидайының сапасын сол-
түстік бидайымен салыстыруға келмейді. Био-
логиялық сұрпына сай, жемазыққа өте қолайлы. 
Алайда жергілікті билік биыл өндірілген бидай-
дың 70 пайызын ұн өнімдерін дайындауға пай-
даланбақ ниетте. Ол үшін солтүстіктен сапалы 
бидай тасымалдап, жартысын араластырып, нан 
өнімдерін əзірлеуді жоспарлауда. «Оңтүстік би-
дайының сапасы төмен болғандықтан, бидайы-
мыздың 70 пайызын ғана пайдаланамыз. Қал-
ған 30-40 мың тоннасын дəнге алып қаламыз», 

– дейді  басқарма басшысы. Ақ егіс түрі оң-
түстіктің барлық аудандарында егіледі. Бірақ 
биыл Бəйдібек ауданының диқандары 40 мың 
гектарға дəн сеуіп, қамбасын алтын дəнмен то-
лықтырмақшы. Екінші орында Қазығұрт ауда-
ны тұр. Мұнда диқандар 38 мың гектарға би-
дай еккен. Қазығұрт ауданындағы «Айқожа» 
өндірістік коооперативіне қарасты егістік ал-
қабына арнайы атбасын бұрып, егіс ору нау-
қанының куəгері болған Оңтүстік Қазақстан 
облысының əкімі Жансейіт Түймебаев аудан 
басшылығына алдағы жылдары арпа, бидай 
егіс көлемін арттырып, оны  экспорттау мен 
тұқымдық сапасын жақсарту мəселесіне на-
зар аударуды тапсырды. «Өкінішке қарай, об-
лысымызда тұқымдық сорттардың зерттеліп, 
саралануы жоғары дəрежеде емес. Сондықтан 
шаруалар шамалары келгенше жергілікті сорт-
тарды пайдаланып келеді. Осыған байланыс-
ты қазір ақ егіс тұқымдарының сапасын рет-
теу үшін арнайы  бағдарлама əзірлеп жатыр-
мыз. Себебі егін егуде тұқымның сапалы болуы 
өте маңызды», – деді Жансейіт Қансейітұлы.  

Оңтүстік Қазақстан облысында  биыл 
218 мың гектар бидай егіліп, одан 401 мың 
тонна астық жинау жоспарда бар. Ал Жам-
был облысының диқаншылары гектарына 
22-23 центнерден өнім алуда. Солардың бірі 
– «Луговой жылқы зауыты» ЖШС-і. «Луго-
вой жылқы зауыты» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі биыл 11 мың гектар алқапқа ас-
тық сепкен. Оның 4380 гектары күздік би-
дай жəне 7000 гектар жаздық арпа. Бүгінде 
орташа алқаптарда гектарына – 22-23 цент-
нерден өнім жиналып жатыр. 

Егін жинау науқанына 60-қа жуық ауыл-
шаруашылық техникалары жұмылдырылған. 
Оның ішінде 13 «Джон-дир» комбайндары 
дəн бастыруда. Айта кетейік, «Джон-дир» 
комбайндарының əрқайсысы күніне 70 гек-
тардың астығын орып, бір тəулікте 800 гек-
тар астықты жинауға қауқарлы.

Үстіміздегі жылы Жамбыл облысы  бойын-
ша 106,7 мың га алқапқа күздік бидай, 139 мың 
гектар жаздық арпа, 15 мың гектар дəндік жү-
гері, 2,2 мың гектар жаздық бидай, 9 мың гек-
тар қант қызылшасы, 87,7 мың гектар майлы 
дақылдар, 36,8 мың гектар көкөніс жəне бақ-
ша дақылдары себілген. Ал 2016 жылы егіс 
алқаптарынан жиналған өнімнің орташа көр-
сеткіші – 24 центнерге жеткен болатын.

Динара ДҮРМƏН

Сонымен ел халқының санын 
18 миллионға жеткізген Муслима 
Сəбитқызы Алматы облысы, Тал-
дықорған қаласында мамыр айын-
да дүниеге келді. ҚР Ұлттық эконо-
мика министрі Тимур Сүлейменов 
сəбидің қалай анықталғанын айтып 
берді. «ҚР Ұлттық экономика ми-
нистрлігі Статистика комитетінің 
деректері бойынша 2017 жылғы ма-
мырда Қазақстан халқының саны 18 
миллион адамға жетті, ал 18 миллио-
ныншы тұрғынының туған күні 2017 
жылдың 11 мамырына сай келді», – 
деді министр. 

Муслима – отбасындағы екінші 
бала. Нəрестенің ата-анасы Тал-
дықорған қаласында тұрады. Ана-
сы – Диана Омарханова – дефек-
толог, 1991 жылы туған, əкесі – 
Самат Бестібаев – мұғалім, 1982 
жылы туған. 

Алматы облысының əкімі Аман-
дық Баталов Талдықорған қаласын-
да тұратын Бестібаевтар отбасына ар-
найы барып құттықтап, 3 бөлмелі пə-
тердің кілтін табыстады. Елбасының 
атынан нəрестеге арналған құрал-жаб-
дықтар, бесік, төсек, қоларба, ойын-
шықтар секілді қажетті заттар сыйға 
тартылды. «Еліміздің он сегіз миллио-

Қазақстанда 18 миллионыншы тұрғын дүниеге келген еді. Бұл кейбір 
мемлекеттердің статистикасы үшін болмашы көрсеткіш болғанымен, 
қазақ халқы үшін сүйінші сұрайтын жаңалық. 2017 жылы дүниеге 
келген Муслима миллиондардың жалғастырушысы, тарихи тізімге 
алынған тұрғыны болмақ. 

АҚЖОЛТАЙ МУСЛИМАҒА 
АРНАЛҒАН ПӘТЕР

ныншы тұрғынының Алматы облысының ор-
талығы Талдықорған қаласында дүниеге кел-
гені – бəріміз үшін ерекше қуанышты оқиға. 
Демографиялық өсімнің жылдан жылға ұл-
ғайып келе жатқаны халықтың Елбасымыз-
дың салиқалы саясатына, Қазақстанның бо-
лашағына деген сенімінің зор екенін білді-
реді. Жас ұрпақтың алаңсыз өсіп, білім алуы-
на елімізде барлық жағдай жасалып келеді. 
Елбасының атынан, Жетісу жұртшылығы-
ның атынан осы айтулы оқиғамен шын жү-

ректен құттықтаймын. Кішкентай нəресте 
аман-сау өсіп, ер жетіп, елдің абыройлы 
азаматы болсын!», – деді Амандық Баталов. 

Халық санының жылдан жылға өсіп, 
демографиялық ахуалдың жақсаруы елдің 
əлеуметтік-экономикалық жағдайының 

да көтеріліп келе жатқанын білдіреді. 
Əр жылдарда Алматының миллионын-
шы тұрғыны, Астананың миллионыншы 
тұрғыны, Алматы облысының 1,5 мил-
лионыншы тұрғынын сүйінші сұрап, ха-
барлағанымыз есте. Өйткені «əр қазақ 
– менің жалғызым» демекші, қазақ да-
ласында дүниеге келген əрбір азамат – 
мемлекеттің басты құндылығы. 

Ақниет БЕЙІМБЕТ 

«Түркістанның» экономикалық қосымшасыЫрыс
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ХІХ ғасырдың екінші жартысында Ресей империясының Қазақстанды 
отарлау саясаты тереңдей түскені белгілі. Төрт ғасырлық хандық билік 
жойылды. 1868 жылғы уақытша ереже бұрынғы  Қазақ даласының 
тұтастығын бұзып, қоғамның ішкі ерекшеліктері мен сұраныстарын 
ескермей, жоғарыдан зорлықпен таңылған түрлі әкімшілік-басқару 
реформалары жүзеге асырылды. Жергілікті халықты атамекенінен, 
құнарлы жерлерінен айыру, оның ұлттық намысы мен сана-сезіміне  
тиіп, ежелгі дәстүрлі мәдениеті мен ата салтын аяқ асты ету қалыпты 
жағдайға айналды. 

АЛАШ М�РАСЫ ЖӘНЕ 
ТӘУЕЛСІЗ �АЗА�СТАН  

Патшалық Ресейдің отарлық саясаты Алаш 
қозғалысының бастау  алуының  негізгі саяси 
себебі болғанына дау жоқ. Алайда осы кезге 
дейін бұл аса маңызды қоғамдық құбылыс-
ты барынша тереңірек ұғынуға көмектесетін, 
ежелден ұлттық əлеуметтік-рухани құндылық-
тарымыздың жалғастығын, тұтастығын аша 
түсетін əлеуметтік-рухани негіздеріне назар 
аудармай келеміз.  

Азаттық пен еркіндікті кез келген халық-
тың табиғи атрибуты санаған сонау əл-Фара-
би, Асан қайғыдан бастау алатын ұлтымыз-
дың рухани құндылықтары ХIХ ғасырдағы 
қазақ қоғамындағы өзгерістерге байланысты 
алғашқы ағартушыларымыз Шоқан Уəлиха-
нов, Ыбырай Алтынсарин жəне ұлы Абай-
дың саяси-əлеуметтік идеяларынан жаңаша 
көрініс тауып еді. 

Орыс билеушілерінің өктем де озбыр əре-
кетін жақсы білген, өз халқының тағдырын əр-
кез жүрегінде ұстаған, тіпті, ел ішіндегі қиын-
шылықты жеңілдету үшін өзі əділетті аға сұл-
тан болғысы келген Шоқан Уəлиханов: «Ха-
лықтың қалыпты түрде өсуі үшін ол даму-
дың қандай деңгейінде тұрса да: өзіндік да-
муы, өзін-өзі қорғауы, өзін-өзі басқаруы жəне 
өзіндік соты болуы қажет» деп жазған еді. 
Бұл, шынына келгенде, тəуелсіздіктің форму-
ласы болатын, бірақ мұны сол кездегі қоғам 
дамуының кенжелігінен  «тəуелсіздік» ұғы-
мы деп түсінетін де, оны асқақ идея етіп кө-
теретін де ешкім бола қойған жоқ.  

Өз заманының саяси сипатын жақсы таны-
ған озық ойлы Ыбырай Алтынсарин Ресейдің 
қазақ еліне «орыс селендерін» көшірген əрекеті  
туралы былай деген еді: «Бұл пікір, меніңше, 
ешбір ақылға сыймайтын нəрсе сияқты. Егер 
істі дұрыс жүргізе білмесе,  онда айттым да 
қойдым, қазақтар, – келешегі жақсы деп үміт 
етіп  отырған осы халық, – тез құрып кетеді, 
содан кейін бұл істі  ешқандай түзете алмай-
сың». Бұдан өз кезінде орыстандыру саясаты-
ның белең ала бастағанын жіті байқаған ашық 
ойды танумен қатар, сол күдіктердің қанша-
лықты негізділігін, сөз иесінің соншалықты 
көрегендігін қазір еліміз тəуелсіздік алғанда 
ғана терең сезіне алып отырмыз.  

Саяси мəселеге ашық бармағанымен Ре-
сей саясатының рухани зардабын Абай да 
жеткілікті білген болатын. Ұлы ойшыл орыс-
тың сотымен қазақты соттауға болмайды де-
гені, сонан соң оның қаламынан туған 74 бап-
тан тұратын «Билер ережесі» көп нəрсені аң-
ғартады. Ал «Жиырма бесінші сөзінде» орыс-
ша оқу керек, өнер де, ғылым да – бəрі орыста 
дей келе, Абай «Зарарынан қашық болу, пай-
дасына ортақ болуға» орыстың тілін, оқуын, 
ғылымын білмек керек деген еді. Осындағы 
«зарарынан қашық болу» дегені төркінді сөз 
тіркесі болатын.  

Осындай идея жəне ой тұжырымдармен 
күрескерлік қызметтерін  байыта, ширата түс-
кен Алаш жетекшілері өз кездеріндегі қазақ қо-
ғамының рухани сұранысынан туған, мағына-
лары аса терең «Азаттық пен тəуелсіздік» де-
ген ұғымдарды нақты күн тəртібіне қоя білді. 

Шынында да, Тəуелсіздік отарлық езгі-
ге төзбей, халқының азаттығы үшін күрес-
кен, Атырауды, Арқаны, Сыр бойын, қазақ 
елін тұтас қамтыған Сырым Датовтың, Иса-
тай мен Махамбеттің, Кенесарының, Жанқо-
жаның, Есеттің жəне басқа сансыз батырла-
рымыздың жан қиярлық ерлігінің нəтижесі 
еді. Бұл қасиетті ұғымда түрі жағынан да, 
мазмұны жағынан да ұлттық мемлекеттік құ-
рылымға қол жеткізе алмай кеткен Алаштың 
аса көрнекті саяси тұлғалары – Əлихан Бөкей-
хан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұ-
лы, Мұстафа Шоқай жəне басқалардың асыл 
армандары бар болатын. Бұл сондай-ақ, Қа-
зан төңкерісінде, одан кейінгі Азамат соғы-
сында, байып-бағдарсыз жүргізілген жаппай 
ұжымдастыру мен индустрияландыруда күй-
зелген қазақтың, 1930-жылдардағы ашаршы-
лықта қырылған халқымыз бен жаппай «ха-
лық жауы» деп қудаланған ардақтыларымыз-
дың көз жасы еді. Тіпті «кемелденген социа-
лизмнен  коммунизмге  аяқ басқан» кезеңдегі 
бүкіл кеңестік кеңістікті дүр сілкіндірген Жел-
тоқсан көтерілісіндегі жастарымыздың қыр-
шын кеткен ғұмырларын да Тəуелсіздіктен 
ажыратып алу мүмкін емес. Сол себепті біз-
дер үшін, қазақ халқы үшін бұдан қасиетті, 
бұдан қастерлі ұғым жоқ. 

Тəуелсіздікті ту еткен Алаш қозғалысы 
өзінің саяси топ басшылары, қозғаушы күші 
мен алдына қойған мақсаты жəне қамтыған 
мəселелері жағынан бұрын-соңды қазақ тари-
хында ең маңызды əрі жоғары деңгейде ұйым-
дасқан қоғамдық құбылыс болды. Мұның бас-
ты артықшылығы, жер жəне билік мəселесі-
мен қатар ұлттық болмыс пен құндылықтар-
ды сақтау жəне оларды заман талабына сəй-
кес етіп бейімдеу мəселесін көздеуінде жəне 
өзінің күрес жолында саяси демократиялық 
партия мен ұлттық «Алашорда» үкіметін құру 
деңгейіне шейін көтерілгенінде болды.   

Өз кезіндегі адамзат баласының қолы жет-
кен əлемдік тарих жəне əлеуметтік саяси ойтұ-
жырымдардан жақсы хабардар, рухани қуат-
қарымы мен өріс өрелері биік Алаш қозғалы-
сының жетекшілерінің негізгі мақсаты қазақ-
тың егеменді, «іргесі бөлек» тəуелсіз, ұлттық 
дербес мемлекетін құру болатын. 

Ұлттық еркіндік пен дамудың алғышар-
ты болуға тиісті мұндай ұлттық мемлекеттің 
қажеттігі 1917 жылғы 24 маусымда «Қазақ» 
газетінің «Тағы жалпы қазақ сиезі» атты ре-
дакциялық мақаласында арнайы сөз болған-
ды. Алаш зиялылары ұлттық мемлекетті бур-
жуазиялық демократиялық республика ретін-

де ұғына отырып, оны ұлттық мүддені қор-
ғайтын, қазақ елін Еуропаның өркениетті ел-
дері қатарына алып шығатын бірден-бір дұ-
рыс жол деп санады. Бұл идеялардың маңы-
зы бүгінгі тəуелсіз еліміз жағдайында арта 
түспесе, əсте кемімейді. Сонан соң сонау əл-
Фарабиден мұра болып келе жатқан қай дең-
гейде болса да, басқарудың ұжымдық нысаны 
да өзінің өзектілігін жойған жоқ.  Жеке дара 
басқару еш уақытта оң нəтиже бере алмаған, 
бұл əсіресе азиялық, шығыстық  мемлекеттік 
нұсқаларда көптеген қайшылықтарға əкелген 
болатын.  Оған кəрі тарих куə. 

1917 жылдың 5-13 желтоқсаны аралығын-
да Орынборда өткен Бүкіл қазақтардың екінші 
съезінде  «Алашорда» аталған ұлттық сипаты 
айқын Алаш автономиясының Ұлт кеңесінің 
құрамына 25 адамның сайлануы, оның 10ы 
орыс жəне басқа халықтар өкілдері болуы жай-

Өз кезіндегі өркениетті елдердің тəжіри-
бесін саралай келе, саяси мəдениеті жоға-
ры елдерде саяси партиялар аз болатынын 
жақсы білген Əлихан Бөкейхан «Ыстамбул 
Һəм қылилар» деген мақаласында: «Англия-
дағы қашаннан бері екі-ақ партия: бірі бос-
тандық, жылдам ілгері басқан. ...Екінші Анг-
лияның саяси партиясы ақырын жүріп, ескіні 
бұзып, жармай, еппен іс қылған» деп саяси 
мəдениеті жоғары елдердегі қоспартиялықты 
үлгі еткен еді. Бұл арада əңгіме ел ішіндегі 
саяси, əлеуметтік жəне экономикалық мəсе-
лелерді талдау, осыған байланысты өздерінің 
бағыт-бағдарларын айқындау негізінде билік-
ке келіп  отыратын ең жетекші консерватор-
лар мен лейбористер партиялары жөнінде 
екені белгілі. 

Азаматтардың бірлесу бостандығының 
тəуелсіз Қазақстан жағдайында конституция-
лық шешім табуы көппартиялықтың  тууына 
қолайлы жағдай жасады. Саяси ұйым кешегі 
кеңестік кезеңде де болған-ды. Алайда жал-
ғыз коммунистік партия бүкіл билікті өз қо-
лына шоғырландырып, қоғамды жеке-дара би-
леді. Өйткені оның мəртебесі кеңестік конс-
титуцияда «кеңес қоғамының басшы жəне ба-
ғыт беруші күші, саяси жүйенің  мемлекеттік 
жəне қоғамдық ұйымдарының ұйытқысы» деп 
айқындалды. Ал жеке билеудің түбі – құлды-
рау. Кешегі кеңестік жүйенің құлауының  бір 
себебі де осында жатқан болатын.  

Қоғамның сипатын айқындай түсетін көп-
партиялық бүгінгі шындығымызға айналды. 

лықтың көзі, құлағы һəм тілі. Адамға көз, құ-
лақ, тіл қандай керек болса, халыққа газет сон-
дай керек. Газеті жоқ жұрт басқа газеті бар  
жұрттардың қасында құлағы жоқ керең, тілі 
жоқ мылқау, көзі жоқ соқыр сықылды» – де-
ген алаштықтар түсінігі жаңа жағдайда жа-
ңартылмай отыр.   

Алаш жетекшілерінің өздері өмір сүрген 
қоғамның ең өзекті деген əлеуметтік мəсе-
лелерін биік деңгейде көтеріп, оны шешудің 
де бірден-бір жолын өнер-білімнен іздегені 
белгілі. Олар халықты түсінікті тілімен ғасыр-
лық ұйқыдан оянуға, білімге, еңбекке шақыр-
ды. Міржақып Дулатұлы  басқалармен тізеле-
суге, тартысуға, жарысуға оқу-білім керек дей 
отырып: «Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт – оқу-
да. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақта-
сақ та, дүниеден сыбағалы орнымызды алсақ 
та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсы-
лыққа бастайтын жарық жұлдыз – оқу» десе, 
ғұлама ғалым Ахмет Байтұрсынұлы: «Біз кейін 
қалған халық, алға басып, жұрт қатарына кіру 
керек. Басқадан кем болмас үшін біз білімді, 
бай һəм күшті болуымыз керек. Білімді болу-
ға оқу керек. Бай болуға кəсіп керек. Күшті 
болуға бірлік керек. Осы керектердің жолын-
да жұмыс істеу керек» деген болатын.  Бұл 
сөздерді ұлтымыздың мəңгілік ұраны, қазіргі 
тəуелсіз мемлекетіміздің бірден-бір əлеуметтік 
əрекет формуласы деуге болады.

Өз халқын шексіз сүйіп, айрықша адал-
дық танытқан Алаштың арыстары ру, ұлыс-
тарға бөлініп, халықтың ішіне іріткі салатын 

ды қалыптаса алмағандығынан сан жылдар 
тілдік кеңістікте қордаланған қиыншылықтар 
мен қайшылықтарды жою бағытында батыл 
саяси жəне құқықтық əрекеттер жасалынба-
ды. Асқақ идея жаңа жағдайда ұлттық мұрат-
тарымызды  шешумен жалғастырылып, дəс-
түрлі рухани бұлақтан суғарылып, санамыз 
тəуелсіздік талаптарына сəйкес тиісті жаңара 
түспеді. Бірнеше ғасыр отаршылдықтан пай-
да болған жалтақтық, кеше ғана үстемдік жа-
саған, бүгін де жалғаса түскен құлдық психо-
логия əлі де үлкен кедергі болып, жігерлі іске 
жібермей келеді. 

Осындай жағдайдан бүгінгі ана тілдік 
кеңістікте əлі шешуін табатын мəселелер көбе-
йе түспесе, əсте азаятын емес. Мұның өзіндік 
негіздері бар. 1990-ыншы жылдары  қоғамы-
мыздағы демографиялық жағдайдың аса бір 
күрделі кезінде Конституцияның 7-ші бабы-
ның 1-інші тармағында «Қазақстан Республи-
касында мемлекеттік тіл – қазақ тілі» деп жа-
зумен бірге 2-інші тармағында «Мемлекеттiк 
ұйымдарда жəне жергiлiктi өзiн-өзi басқару ор-
гандарында орыс тiлi ресми түрде қазақ тiлi-
мен тең қолданылады» деген құқықтық нор-
ма қабылданды. Бұл елдегі тыныштықты алға 
қойғаннан туғанымен, өзінің заңдық сипаты 
жағынан қайшылықты болатын. Оның үсті-
не мұның орындалуына қатаң бақылау ор-
ната алмаудан қазір кез келген ұйымдар мен 
мекемелерде екі тіл қатар қолданылып, тіпті 
орыс тілі іс жүзінде мемлекеттік мəртебеге 
ие болып алды. Қазір министрліктерде, Үкі-

ізгіліктің орындарына айналуда. Дегенмен 
ашық қоғам құрамыз деп, кейде осы ұғым-
ның төркініне жете мəн  бермеу салдарынан 
қоғамымыз көп дінділікке бой алдырып алды. 
Тіпті дəстүрлі ислам дінінің өзі түрлі ағымдар-
ға бөлініп, кейбір қалталы кісілер оларды мо-
нополиялауға ұмтылуда. Мұның да белгілі се-
бептері жоқ емес. 

1995 жылы қабылданған  Конституцияның 
5-бабының 5-тармағында:  «Шетелдік діни бір-
лестіктердің Республика аумағындағы қызметі, 
сондай-ақ шетелдік діни орталықтардың Рес-
публикадағы діни бірлестіктер басшыларын та-
ғайындауы Республиканың тиісті мемлекеттік 
органдарымен  келісу арқылы жүзеге асыры-
лады» деп жазып, шетелдік діндерге есік аш-
тық. Мұндай норманы мен ешбір елдің конс-
титуциясынан кездестіре алмадым. 

Рас, 2011 жылғы 11 қазанда  қабылдан-
ған «Діни қызмет пен діни бірлестіктер тура-
лы» Заң бірсыпыра мəселелерді шешті. Алай-
да Заңның  «Мемлекет жəне дін» деп аталатын 
3-бабында  «Мемлекет дін жəне діни бірлестік-
терден бөлінген» деген норма қабылдап, үлкен 
қателік жібердік. Дін – қоғамдық сананың бір 
түрі, ол – адамның нанымы мен сенімі, көз-
қарасы, əдет-ғұрпы, керек десең іс-əрекеті де. 
Осындай жағдайда діннің иесі – адамды қа-
лай мемлекеттен бөлеміз? Əлде мемлекетті құ-
райтын адамдар емес, өзгелер ме? Бұған ақыл 
жеткізу қиын.   

Сондай-ақ,  Парламент бас-аяғы бір апта-
он күнде  асығыс қабылданған Заңның тағы 
бір «жаңалығы» – оның «Осы заңда пайдала-
натын негізгі ұғымдар» деп аталатын 1-бабы-
ның 5-тармақшасында «Миссионерлік қызмет 
– Қазақстан Республикасы азаматтарының, ше-
телдіктердің, азаматтығы жоқ адамдардың, Қа-
зақстан Республикасының тіркелген діни бір-
лестіктердің атынан Қазақстан Республикасы-
ның аумағында діни ілімді таратуға бағыттал-
ған қызметі» деп осы кезге дейін талай уақыт 
сарабынан өткен, тиісті сөздіктердегі айқын-
далған анықтама белден басылып, «жетілген» 
анықтама берілгендігінде болып отыр. Бұлар-
дың барлығын тарқатып айтуға уақыт тар. 
Айтпағым – дін туралы заңды принципті тұр-
ғыда қайта қарау қажет немесе жаңа заң қа-
былдау керек. Ол заң еліміздегі дəстүрлі дін-
дердің ізгі əрекеттеріне, халқымыздың тату-
тəтті өмір сүруіне, мемлекетіміздің тұтасты-
ғына, ұлтымыздың, бүкіл қазақстандықтар-
дың ортақ түсіністігі мен келісімді тірлігіне 
игі ықпал ететіндей болуы керек. 

Біздер Еуроазия құрылығында өмір сүріп 
отырғанымызды, Қазақстанның географиялық, 
тарихи жағдайларын ескере бермейтін сияқ-
тымыз. Осы кезге дейінгі қазақ ұлыларының 
қалыптасуын алып қарасақ,  атойлап тұратын 
мынандай факторды ескерген жөн. Ұлы Абай-
дың əлемдік дəрежедегі рухани шыңға көтері-
луі оның өз халқының сан ғасырлық ұлттық 
құндылықтарын терең игеруінің, Батыс пен 
Шығыстың озық мəдениетін бойына сіңіре, 
үйлестіре білгендігінің арқасында ғана мүмкін 
болғаны белгілі. Əсілі, бүгін қайта-қайта ора-
ла беретін жалғыз Батыспен қазақ ұзаққа бара 
алмаса керек. Демократия тек Батыстан тара-
ды, батыстық экономикадағы нарықтық қаты-
нас бəрін шешеді деп ойлау біржақты көзқарас. 
Тарихы шексіз, шетсіз мұраға бай, имандылық 
пен адалдықты мұрат еткен, қазір қайта оянған 
Шығыспен санасып, қажетті құндылықтарды 
ала білген жөн. Бірақ жүрек ұлтым, қазағым 
деп соғып, елімізді, жерімізді сүйген өзге ұлт 
өкілдерін, Абай сөзімен айтқанда, адамзаттың 
бəрін сүй бауырым дегенді ескерген дұрыс. 

«Тəуелсіздік» ұғымын «ұлтшыл» жəне 
«ұлтшылдық» деген ұғымдарсыз түсіну қиын. 
Сондықтан бұларға тоқтай кеткен жөн. Бұл 
ұғымдарды патшалық Ресей де, кешегі кеңестік 
билік те өзінің саясатындағы қайшылықтарға 
қарсы тұрған ұлт зиялыларын басып-жанжу-
дың басты құралы еткені белгілі. 1986 жыл-
ғы Желтоқсан оқиғасынан кейін СОКП Орта-
лық Комитеті Саяси Бюросының қазақ халқы-
на «ұлтшыл» деп баға беруге тырысуы олар-
дың қателескені емес еді, бұл ұғым компар-
тияның ұлттық аймақтарды бір уыста ұстау 
үшін пайдаланған идеологиялық қаруы бо-
латын. Қазіргі кезде бұл ұғымды ресми ақ-
параттарда кеңестік мағынасында пайдалану 
жоқ емес. Ал мұны кезінде Алаштың арыста-
ры өз ұлтын шексіз сүюдің үлгісі ретінде пай-
даланған болатын. Мұстафа Шоқай ұлтшыл-
дық идеясына түсініктеме бере отырып: «Ол 
– халқымыздың  жаны мен жүрегі. Ұлтымыз 
өмір сүрсе, ол да бірге өмір сүреді» деген еді. 

Алаштың арыстары өз ұлтын шексіз сүюдің 
үлгісі ретінде пайдаланған «ұлтшылдық» де-
ген ұғымды бүгінгі тəуелсіздік жағдайда шы-
найы түсінуіміз керек. «Ұлтшылдық» ұлтжан-
дылықтан əлдеқайда терең мағналы, ұлтын 
шынайы сүюді айқындайтын қасиетті ұғым 
екенін толық сезінетін кез келген сияқты. Өз 
ұлтының қадіріне жете алмаған адам өзгені 
қадірлей қоймас. 

Тəуелсіздік тағылымдарын насихаттау да 
бізде кенже қалып келеді. Бұл кең көлемде 
жүргізілуі қажет. Бізде ұран басым. Болма-
ғанды болды деу, толмағанды толды деу жиі 
кездесіп жатады. Бүгінгі сан салалы жетістік-
терді де, кездесіп жатқан қиыншылықтарды 
да таразы басына сала отырып, тəуелсіздіктің 
құнын халыққа байыпты да ұтымды жеткі-
зе білу керек. Сонан соң Тəуелсіздікті тек 
90-жылдардан бергі оқиғалармен байланысты-
ру бел алып барады. Бұл тарихқа қиянат, жал-
пы тəуелсіздіктің құнын түсіреді. Сондай-ақ, 
ұлттық тəуелсіздік, ұлттық тіл мен ұлттық рух 
– бұлардың барлығы ұлттың ең негізгі сипат-
тамалары ғана емес, «Тəуелсіздік» ұғымының 
бір-бірінен ажырағысыз компоненттері екенін 
есте ұстағанымыз абзал. 

Бүгінгі күні Алаш жетекшілерінің өшпес 
идеяларын жүйелі түрде насихаттау да жетіс-
пей отыр. Тіпті Алаш мұрасына деген көзқарас 
əлі кешегі кеңестік кезден көп ұзап кете қой-
ған жоқ. Əйтпесе  Алаш қозғалысының шын 
мəнісіндегі көсемі Əлихан Бөкейханның 150 
жылдығын атап өту туралы ЮНЕСКО қаулы 
қабылдағанда қаржы жоқтығын сылтау етіп, 
бұл маңызды   оқиғаға елімізде тиісті мəн 
бермеуді басқаша түсіну қиын. Ал Алаш кө-
семінің 15 томдық толық жинағын жеке кəсіп-
керлердің күшімен шығаруды қалай ұғынуға 
болады? Алаш алыптарының бірі Мұстафа 
Шоқайдың 1000 дана он екі томдық шығар-
малары еліміздегі облыстық кітапханалардың 
өзіне жетпегеніне не дерсің?

Осындай жағдайда Алаш алыптарының 
осыдан ғасыр бұрын айтқан «Қазағым-ау, 
оян! Алаш намыстан! Алаш жігерлен!» деген 
сияқты жалынды ұрандарының күні туып тұр. 
Осы жол тəуелсіздігімізді тұғырлы, елімізді 
Мəңгілік етері сөзсіз.

 Əбдіжəлел БƏКІР,
саяси ғылымдарының докторы, 

профессор

дан-жай емес еді. Бұл қазақ даласындағы эт-
никалық ерекшеліктен жəне ұжымдық басқа-
рудың қажеттігінен туған қадам болатын-ды. 
Жеке билеудің зардаптарын əлем тарихынан 
да, қазақ хандығы мысалынан да жақсы біл-
ген Алаш жетекшілері съез қабылдаған  қа-
рарда аса бір мəнді мəселе – «демократиялық 
парламенттік республика құру» туралы қағи-
даны көтерген еді. 

Алайда Алаш қозғалысының ұлттық мем-
лекет туралы идеясының өмірі қысқа болды. 
«Алашорда» мен осыған қосылуы ойласты-
рылған Қоқан автономиясы күшпен таратыл-
ды. Кеңестік тоталитарлық жүйе азаттықты аң-
саған идеяларға жан-жақты қысым жасап, ав-
тономия құрушыларды əртүрлі қуғын-сүргін-
ге ұшыратты, қырып-жойды.  

Еліміз тəуелсіздікке бет бұрғанда қабыл-
данған Қазақстан Республикасының мем-
лекеттік егемендігі туралы Декларациясын-
да ұлттық мемлекеттікті сақтау, қорғау жəне 
нығайту жөнінде шаралар қолданады деген 
біздің бүгініміз  үшін де, келешегіміз үшін 
де қажет, аса маңызды қағида қабылдануы-
ның негізі бар болатын. Бірақ кейін бұл ба-
ғытта қажырлы əрекет жасай алмадық. Мəсе-
лені бұлай айтуымыздың принципті мəні бар.  
Біздің қазіргі кенжелеу келе жатқан рухани 
дүниеміздегі қайшылықты мəселелердің көбі 
мемлекеттің ұлттық сипаты жетімсіздігінен 
туындап отыр. Мемлекет құрған жəне бүгінгі 
күні көпшілікті құрап отырған өз ұлтымыз-
дың басты мүдделерін толыққанды мойындай 
қойған жоқпыз. Мұнсыз ұлтымыз  ең бірінші 
еліміздегі өзге халықтарды топтастырушы-
лық, басын біріктірушілік  рөлді толыққанды 
атқара алмайды. Екіншіден, қазақтың шынайы 
ұлттық идеясы жалпы қазақстандық деңгейге 
көтерілмейінше, халқымыздың алдында тұр-
ған аса зор міндеттерді шешуіміз қиын. Мұ-
ның барлығы Қазақстанды ұлттық мемлекет 
ретінде дамытуды, қазақты шынайы мағына-
дағы өркениетті ұлт есебінде қалыптастыра 
түсуді қажет етіп отыр. Рас, бұлар аса күр-
делі мəселелер, алайда мұнсыз Тəуелсіздікті 
тұғырлы ете алмаймыз. Мəңгілік ел болуды 
басты мұрат етіп отырған бізге бұдан басқа 
жол да жоқ. Ал əлемдік тəжірибеде мемле-
кет құраушы ұлт 60 пайыздан асса, онда сол 
мемлекеттегі саясат мемлекет құраушы  ұлт-
тың мүддесі мен мұратына жұмыс істеуі қа-
жет деген қағида бар. 

Съездің ең маңызды шешімдерінің бірі 
қазақтың тұңғыш ұлттық-демократиялық 
саяси партияcының құрылуы болды. Ол қа-
зан айында «Алаш» атына ие болды. Əлихан 
Бөкейхан өзінің «Алаш партиясы» атты ма-
қаласында былай деп жазды: «Сиез қаулысы 
халыққа мəлім. Партия ұраны десек,  баба-
мыздың «Алаш» ұранынан артық ұранды із-
десек те таба алмаймыз. Сөйтіп қазақ саяси 
партиясының атын «Алаш» қою ойлап əуре 
болмастан ауызға түсіп тұр». 

Қазақтың арғы-бергі төл тарихында те-
рең із қалдырған «Алаш» сияқты саяси пар-
тия болған емес. Оның саяси сахнаға шығуы, 
бір жағынан, патшалық Ресейдің Қазақстанды  
отарлау саясатының терең дағдарысын көр-
сетсе, екінші жағынан, қазақ қоғамын жаңа 
саяси-экономикалық жəне рухани негізде қай-
та құру қажеттігін танытты. Партия  бағдар-
ламасы сол кездегі қазақ  қоғамындағы əлеу-
меттік-саяси ойдың деңгейін танытатын бір-
ден-бір аса маңызды құжат болды. Оның ав-
торлары дүние жүзінің алдыңғы қатарлы ел-
дерінің тəжірибелерін пайдалана отырып, қа-
зақ халқын дербес даму мен прогресс жолы-
на бастайтын мемлекеттік-құқықтық идеялар-
ды ұсына білді. «Алаш» партиясы бағдарла-
масының жалпыұлттық  тұтастықта болуды, 
қазақ елінің сан ғасырлық өркендеу тəжіри-
бесін, салт-дəстүрін қоғам дамуының сұра-
нысына бейімдеуді жақтауы большевиктердің 
қазақ қоғамының таптық тұрғыдан жіктелуін 
ұсынған жобасынан көрі анағұрлым артық бо-
латын. Кейінгі тарих мұны айқын танытты. 

Бұған Парламент сайлаулары толық дəлел бола 
алады. Бірақ та сайлаудан кейін ұзақ ұйқыға 
кететін саны бар да, сапасы шамалы партия-
лардың тыныс-тіршілігін көпшілік біле бер-
мейді. Қоғамдағы əлеуметтік-экономикалық 
жəне саяси реформаларды жүргізуге бел-
сенді қатысу, өмір сапасының стандарттарын 
қалыптастыру, олардың билік органдарының 
қызметіне қоғамдық бақылауды жүзеге асы-
ру сияқты мəселелер партиялардың жарғыла-
рында əртүрлі дəрежеде болса да көрініс  тап-
қанымен оларды жүзеге асыру үшін жасалып 
жатқан қажырлы қызмет шамалы, тіпті көрін-
бейді де. Əсілі, саяси партиялар өздерінің ал-
дарына қойған мақсаттарын айқындай, тəжіри-
бе жинай жəне жетіле түсіп, біріге жəне ірі-
лене отырып, үлкен саяси күшке айнала ала-
тын шығар.   

Қоғамның демократиялық барометрлерінің 
тиімді түрлерінің бірі – сайлау жүйесі екені 
мəлім. Сол себепті демократиялық ұстанымы 
туасы берік болған Əлихан Бөкейхан патша-
лық Ресейдің отаршылдық жағдайындағы сай-
лау үдерісін сынай отырып, оны Еуропаның 
озық үлгісімен салыстырды,  əділдік болма-
ған жұртта береке, бірлік болмайды деді. 1913 
жылғы «Қазақ» газетінің №12 санында жария-
ланған «Сайлау» атты мақаласында «Европа 
жұртының сайлауы халыққа тегіс бір үлкен 
той. Европада халық партия болғанда  адас-
пас ақ жол, адам адаспас асқар бел, жұрт іл-
гері басатын іс қыламыз деп таласады. Сайла-
ған адамы халық қызметшісі, һəр орынға сай-
ланғанда мынау білгіш, мынау шешен, мынау 
көсем, мынау əділ деп əрқайсысын өз орны-
на сайлайды» – деп, халқына еуропалық сай-
лау жүйесін үлгі еткен еді. Міне, содан бері 
арада жүз жыл өтсе де, бұл идеялардың мəні 
жойылған жоқ. Еліміздің тəуелсіздік жағда-
йында халықты демократиялық үрдіске үйре-
тетін, өзінің бірден-бір азаматтық еркін білді-
ретін қазіргі сайлау жүйесін жетілдіре түсудің 
қажеттігі бүгінгі сайлаулардан аз-кем хабардар 
кісілерге айтпай-ақ түсінікті болар.   

Алаш басшылары алға қойған мақсат-
қа жетуде, ұлт мүддесін қорғауда, халықтың 
əлеуметтік санасын көтеруде, оның күш-жі-
герін біріктіруде бұқаралық ақпарат құралына 
– «төртінші билікке» ерекше көңіл бөлген бо-
латын. Сонау өткен ғасыр басында қазақ қоға-
мы үшін аса бір жауапты кезеңде халқымыз-
дың рухани айнасы да, саяси ұстанымы да, 
ұйқы ашар ақпараты да бола білген «Қазақ» 
газеті, Мұхтар Əуезов сөзімен айтқанда, «ел 
дертінің себебін ұғып, емін біліп, енді қазақ-
ты оятып, күшін бір жерге жиып, патша сая-
сатына қарсылық ойлап, құрғақ уайымнан да, 
бос сөзден де іске қарай аяқ басамыз деп, та-
лап қыла бастаған уақытта» келген Алаш қоз-
ғалысының шын мəнісіндегі  ақпараттық ай-
бынды мінбері бола алған еді.

Бүгін, Құдайға шүкір, республикамызда екі 
мыңның үстінде бұқаралық ақпарат құралда-
ры бар, оның 80 пайыздайы қоғамның саяси 
сипатына сəйкес тəуелсіз деп саналады. Олар-
дың көтеріп жатқан мəселелері де кең ауқым-
да, терең танымда. Бірақ газет-журналдарды 
бұқара халық пен биліктің арасында рухани 
көпір болды, осы басылымдарда шығып жат-
қан материалдарға билік органдары тарапынан  
тиісінше қолдау жасалып отыр деу қиындау. 
Ал парасатты ойларды, ұлағатты  үндерді құ-
лақ естімейді, көз көре бермейді. Əсіресе, қа-
зақ тілді басылымдарды мемлекеттік шенеунік-
тер оқи бермейді. Осындай себептерден 1913 
жылы  ашылған «Қазақ» газетінің  алғашқы 
санындағы  Ахмет Байтұрсынұлының оқыр-
мандарға арналған  мақаласында «газет – ха-

рушылдық психологиядан өздерін əркез алшақ 
ұстады. Олар ұлтты құтқару күресінде, ұлттық 
құрылыста жік тудыратындарды ұлтшылдық 
идеясы мен мұраттарының жаулары деп есеп-
теді.  М. Шоқай: «Орыс империализміне қар-
сы күрес майданындағылардың ұлтын, дінін, 
нəсілін, партиясын тергеп-тектемейік, алала-
майық. Тек осындай жол ғана бізді ұлттық 
азаттыққа жеткізе алады… Бұдан басқа жол-
дардың барлығы алдамшы, тұйық… Өзінің 
ішкі   бірлігін нығайта алған халықтар ғана 
тəуелсіздігіне қол жеткізе алады. Жəне оны 
қорғап қала алады” – деген болатын. 

Ел ішіндегі бірлігіміз бен ынтымағымыз-
ды арттыра түсу жөніндегі Алаш алыптары-
ның өсиеттері бүгінгі көп этносты Қазақстан 
жағдайында айрықша мəнге ие болып отыр. 
Тəуелсіздігімізді тұғырлы ете түсетін, алдағы 
аса күрделі міндеттерді шешуде күш-қуат да-
рытатын ұлттық бірлігімізді нығайта түсу ба-
ғытында Елбасымыздың жүргізіп отырған сара 
саясаты алыс-жақынды мойындатты. Сондай-
ақ, үлкенді-кіші көршілерімізбен тату-тəтті 
өмір сүріп, екі жаққа тиімді қарым-қатынас 
жасау да қазіргі сыртқы саясатымыздың ма-
ңызды саласы болып отырғаны белгілі. 

Алаш ұлт-азаттық қозғалысының Тəуелсіз-
дік үшін күресі ең бірінші рухани дүниеміздің 
өзегі – тілдің бостандығынан басталған еді. 
Өйткені патшалық Ресей тарихы ғасырларға 
кететін, өзінің əдет-ғұрпы, салт-санасы жөні-
нен ешкімнен кем емес қазақты «бұратана» са-
нап, оның тілін, ділі мен дінін жою үшін ба-
рын салды. Сонау 1905 жылдың қарашасын-
да Мəскеуде өткен Ресейдің  жергілікті жəне 
қалалық қайраткерлері съезінде 5 миллионға 
жуық қазақ халқының атынан аса көрнекті сая-
си реформатор, ғұлама ғалым Əлихан Бөкей-
хан сөз сөйлеп, өз халқының ана тіліне бос-
тандық берілуін, іс қағаздарының қазақ тілін-
де жүргізілуін, қазақ мектебінің қудаланбауын 
айтуы жайдан-жай емес еді. Ал Ахмет Байтұр-
сынұлы 1914 жылы жарық көрген «Бастауыш 
мектеп» атты мақаласында «Қазақ бастауыш 
мектебі қандай боларға керек?» деген сауалға  
орай бастауыш мектепте оқығандар ең əуелі 
қазақша толық хат білетін дəрежеде болуын 
көздеген болатын. Ол бастауыш мектептерде 
оқу үшін 5 жылдықты ұсынып, оның алғаш-
қы үш жылында бала бірыңғай қазақша оқып, 
өз ана тілінде жаза, сөйлей алуын қамтама-
сыз етіп, төртінші жылында  орысша оқыты-
луы қажет деді. 

Алаш жетекшілерінің тəуелсіздікті тілден 
бастаулары жайдан-жай емес еді. Шынына кел-
генде, шынайы тəуелсіздік тілдің тəуелсіздігі-
нен бастау алатыны, онсыз халық толыққан-
ды тəуелсіз бола алмайтыны тарихтан белгілі. 
Оған кешегі өткен тарихымыз куə. Осындай 
себеппен ана тіліміз мəселесіне кеңірек тоқ-
тай кеткенді жөн көріп отырмыз. 

Егемендіктің елең-алаңында еліміздің ұлт-
шыл азаматтары ең бірінші тіліміз үшін кү-
ресіп, 1989 жылғы Қазақ КСР Жоғары Ке-
ңесінде оның  мемлекеттік мəртебесіне қол 
жеткізілді. Бұл 1995 жылғы Ата Заңда конс-
титуциялық шешімін тапты. 1997 жылғы  «Қа-
зақстан Республикасындағы Тіл туралы» Заң 
қабылданып, осы маңызды құжатты жүзе-
ге асыру мақсатында алдағы басым бағыттар 
мен міндеттер де айқындалды. Аз уақытта көп 
нəрсе жүзеге асты.  Бұған дау жоқ. 

Алайда қайта құрудан басталған тіл үшін 
күрес, егемендікке жету мен тəуелсіздік алу-
дан əрі аса алмады. Ең өкініштісі, патшалық 
Ресейдің отарлық саясаты, соның саяси жал-
ғасындай болған кеңес өкіметі кезінде мем-
лекетіміздің де, ұлтымыздың да толыққан-

метте, тіпті басқа мемлекеттік билік тармақ-
тарына қарағанда ұлттық сипаты басым болу-
ға тиісті Парламенттің өзінде негізгі тіл орыс 
тілі екенін жұртшылық жақсы біледі. Бұл жағ-
дайлар қоғамда орыс тілінің белең алуына ті-
келей ықпал етіп отыр. 

Сонан соң Елбасымыздың жолдаусөздерін-
де ұрпақтарымыз үш тілді (əсте үш тұғырлы 
тіл емес) білсін деген өміршең өсиетін дұрыс 
түсіне алмаушылық та көптеген кедергілерге 
ұрындырып отыр. Тілдің жалғыз ғана тұғыры 
болатынын, ол ұлттық тіл екенін мойындағы-
сы келмейтін шала сауаттылар «триединст-
во языков» дегенді «үш тұғырлы тіл» деп ау-
дарып, жұртшылықты шатастырумен келеді. 
Осындай себеппен соңғы жылдары Білім жəне 
ғылым министрлігіндегілер балабақшалар-
да, көбісі əлі өз ана тілінде сөйлей алмайтын 
əлеуметтік ортада 4-5 жасар ұл-қыздарымыз-
ға қазақша, орысша жəне ағылшыншаны қа-
тар оқытып келеді. Енді балалардың көбі үш 
тілдің бірде біреуінде дұрыс  сөйлей алмай-
ды. Ең негізгісі, олардың ұлттық ойлау жүйе-
лері бұзылуда. Бұл – аса қауіпті. Бұл келешекті 
қияды. Алайда мұны түсінетін əлі бір мемле-
кеттік мекеме болмай отыр. Мұны мен жай-
дан-жай айтып отырғаным жоқ. Министрлік-
ке де, Үкіметке де, Парламентке де жаздым. 
Бірақ олардан қазақ ағылшын тілін қолдайды 
дегеннен басқа жауап ала алмадым.  

Қашанда ескеретін бір шындық – ұлттық 
ойлау жүйесін дұрыс қалыптастырып, тілдің 
тұғыры болып саналатын ұлттық тілді жетік 
білгенде ғана басқа тілдердің құнын толық 
түсінуге болады. Тоғыз жүз төрт   еңбегін он 
тілде жазған, шетелде жүргеніне он бес жыл-
дан асқанда, яғни  1936 жылы Түркістан жас-
тарының алдында Мұстафа Шоқайдың радио-
дан сөйлеген сөзінің құдіретті күшіне таң қал-
мау мүмкін емес. Сөз отжалын шашады. Жа-
қындағанды  шарпиды.  

Өкінішке қарай, халқымыздың рухани ұс-
таздарының бірі Бауыржан Момышұлының 
осыдан 70 жылдай бұрын айтқан, «өзінің ана 
тілінің үдесіне жете алмай – құр қалғандар, ұлт 
мақтаныш сезімінен, ұлт намысынан ажырап, 
«шөре-шөре» болып жүргендер»  қазір көбе-
йе түспесе, азаятын емес. Өйткені барлық ұл-
қыздарымызды қазақ мектептерінде оқытып, 
өз ана тілінде білім алдыра алмай отырмыз. 
Бүгінгі орта мектептегі, орта арнаулы жəне 
жоғары оқу орындарындағы орыс топтары-
ның басым көпшілігі – өзіміздің ұрпақтары-
мыз. Қазақ мектептеріндегі балаларымыздың 
өзі сабақтан тыс уақытта орыс тілінде сөйлейді. 
Ал орысша оқып, орысша тəрбиеленген қазақ 
баласын ата дəстүрінде тəрбиелеу, оның сана-
сезімін ұлттық бағытта қалыптастыру  қиын-
ның қиыны. Өйткені олар орыс тілімен қатар 
тілі, діні, ділі бөлек сол елдің тəрбиесін де қа-
былдап отыр. Абай айтқан «зарарынан қашық 
болудың» төркіні осында да жатыр.

Ана тіліміз туралы сөзімізді мынандай 
ойымен аяқтағанды дұрыс санап отырмыз. 
Тəуелсіздіктің тұғырлы болуы да мемлекеттік 
мəртебеге ие болған тілдің жағдайымен тікелей 
байланысты. Сол сияқты халықаралық стан-
дартқа сүйенсек, мемлекеттік тілде сөйлемеген 
мемлекеттік ұйымдар мен мекемелер заңсыз 
деп саналатынын да есте ұстаған артық емес.

Тəуелсіздік жылдары халқымыз өзінің ру-
хани өркенінің өзектісі саналатын дəстүрлі діні-
мен қайта қауышты. Дінге сенушілер көбейіп, 
діни бірлестіктердің саны артты. Осы аймақ-
тың ежелден жалғыз иесі болып келе жатқан 
қазақтың дəстүрлі ислами бірлестіктері бес 
есеге өсті. Мешіттер көбейіп, көптеген діни 
оқу орындары ашылып, олар имандылық пен 

1913 жылғы «Қазақ» газетінің №12 санында жарияланған «Сайлау» 
атты мақаласында «Европа жұртының сайлауы халыққа тегіс бір 
үлкен той. Европада халық партия болғанда  адаспас ақ жол, адам 
адаспас асқар бел, жұрт ілгері басатын іс қыламыз деп таласады. 
Сайлаған адамы халық қызметшісі, һәр орынға сайланғанда мынау 
білгіш, мынау шешен, мынау көсем, мынау әділ деп әрқайсысын өз 
орнына сайлайды» – деп, халқына еуропалық сайлау жүйесін үлгі 
еткен еді.
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ЫНТЫМА�ТАСТЫ� – 
ЫНТАЛЫ Е�БЕКТІ� ШАРТЫ

ГЕРМАНИЯДАН КЕЛЕТІН 
ИНВЕСТИЦИЯ АҒЫНЫ КӨП

Еуропа мен Азияның  тоғысында тұр-
ған Қазақстанның геосаяси жағдайы, хал-
қының этникалық құрамының ерекшелік-
тері, оның экономикалық қуаты – мұ-
ның бəрі жас тəуелсіз мемлекеттің сырт-
қы саяси стратегиясын, көп қырлы прин-
циптерін айқындайды. Еуразиялық  өзге-
шелік республиканың сыртқы саясатының 
қалыптасуында үлкен рөл атқарады. Еу-
ропалық одақпен қарым-қатынас та, сон-
дай-ақ оның құрамына енетін іргелі мем-
лекеттермен, бірінші кезекте əлем елдері 
ішіндегі экономикалық жəне саяси тұрғы-
дан анағұрлым дамыған Германиямен екі 
жақты қатынастары стратегиялық жағы-
нан өте маңызды. 

2005 жылдан бері Германиядан Қазақс-
танға тартылған тікелей шетелдік инвес-
тиция ағыны шамамен 4 млрд АҚШ дол-
ларына жеткен. ҚР Инвестициялар жəне 
даму министрі Жеңіс Қасымбек Қазақс-
тан-Германия іскерлік кеңесінде осылай 
мəлімдеді. Оның айтуынша, «Қазақстан-
да германиялық капиталдың қатысуымен 
құрылыс, сауда, өнеркəсіп өндірісі, кен 
орындарын игеру сияқты салаларда 900 
бірлескен кəсіпорын жұмыс істейді. 

Ал энергетика, химиялық сала жəне 
туризм болашағы бар бағыттар болып та-
былады».

2016 жылдың қорытындысы бойынша 
Қазақстан мен Германияның тауар айна-
лымы 1,7 млрд АҚШ долларын құрады. 

«Германиялық компаниялар еліміздің 
индустриялық дамуына белсенді атсалы-
сып, жаңа инвестициялық жобаларды жү-
зеге асыруда. Біз ел экономикасына Гер-
маниядан инвестиция тартуға мүдделіміз 
жəне министрлік бірлескен жобаларды 
жүзеге асыруда барлық қажетті көмекті 
көрсетуге дайын», – деп атап өтті Жеңіс 
Қасымбек.

Сонымен қатар, іскерлік кеңес отыры-
сында ынтымақтастық жөніндегі бірқатар 
келісімдерге қол қойылды. Олардың қата-
рында ҚР ИДМ мен немістің DENA энер-
гетикалық агенттігімен энергия тиімділік 
жəне энергетикалық инфрақұрылым жəне 
өнеркəсіптік жаңғырту саласындағы ын-
тымақтастық туралы, «Германия маши-
на жасау Одағы» мен «Қазақстанның ма-
шина жасау Одағы» ЗТҰ арасында маши-
на жасау саласы бойынша өзара іс-қимыл 
мен ынтымақтастық туралы меморандум, 
ҚР ИДМ мен «AsadelInternational» ком-
паниясы арасындағы OBI құрылыс нары-
ғы желісін дамыту бойынша ынтымақтас-
тық туралы меморандум, ҚР ИДМ мен 
«HeidelbergcementKazakhstan» арасында-
ғы ынтымақтастық туралы меморандум, 
«KazakhInvest» ҰК» АҚ мен LindeGroup 
арасындағы инвестициялық қызметті қол-
дау жөніндегі ынтымақтастық туралы 
негіздемелік келісім,  «Казгеология» АҚ 
мен  «ULMUS Kazakhstan» ЖШС ара-
сындағы ынтымақтастық туралы келісім, 
«Технологиялық даму жөніндегі ұлттық 
агенттік» АҚ мен TUM International ара-
сындағы Астанада неміс технологиялық 
жəне кластерлік орталығын құру жөнін-
дегі ынтымақтастық туралы меморандум, 
«Қазақстан индустрияны дамыту институ-
ты» АҚ мен Fraunhofer институты арасын-
да Industry 4.0. бойынша ынтымақтастық 
туралы меморандум бар.

ЖОҒАРЫ СТАНДАРТҚА 
ЖЕТУ МАҢЫЗДЫ

Қазақстан Республикасы Инвестиция-
лар жəне даму министрлігі қазіргі уақыт-
та республикалық маңызы бар 1855-2152 
шақырым болатын «РФ шекарасы (Ека-
теринбург) – Алматы» автомобиль жолы-
ның «Балқаш – Бурылбайтал» аралығын-
дағы 297 шақырым учаскесін реконст-
рукциялау жобасын іске асыру үшін  Дү-
ниежүзілік банктің қаражатын тарту бо-
йынша жұмыстар жүргізуде. Автомобиль 
жолының учаскесін 4 қозғалыс жолақта-
рымен I-б техникалық санатқа ауыстыру 
жоспарлануда.

 «Балқаш – Бурылбайтал» автомобиль 
жолының учаскесін реконструкциялау жо-
басында өткізілген қауіпсіздік аудитінің 
нəтижесі бойынша ҚР ИДМ Автомобиль 
жолдары комитетінің төрағасы Сəтжан Аб-
лалиев Дүниежүзілік банктің халықара-
лық кеңесшісі Люк Роджерспен кездесті.

Кездесуге ҚР ИДМ Автомобиль жол-
дары комитеті, ҚР ІІМ Əкімшілік полиция 
комитеті, «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ, «Қазақ-
автожол» РМК, «ҚазИнСт» РМК, «Ұлттық 
аккредиттеу орталығы» ЖШС өкілдері 
жəне жобалардың авторлары шақырылды.

Аудиттің мақсаты – iRAP əдістемесін 
қолданып, қабылданған жобалық шешім-
дерді талдау жəне қауіпсіз жол қозғалы-
сын ұйымдастыру үшін тиісті ұсыныстар 
əзірлеу. Нəтиже қорытындысы бойынша 
жоба 4* (4 жұлдызды) жоғары  бағаға 
ие болғанын атап өту қажет. «Жұлдызды 
баға» автомобильшілерге, мотоцикл жүргі-
зушілеріне жəне жаяу жүргіншілер үшін 
қауіпсіздік деңгейін анықтау бойынша қа-
лыпты жəне объективті шара болып та-
былады. Бес жұлдызды жолдар ең төмен 
тəуекелдікті, ал бір жұлдызды жолдар ең 
жоғары тəуекелдікті білдіреді.

Жол қозғалысы қатысушылардың ма-
ңызды жарақат алу жəне өлім-жітім-
дер тəуекелділігін төмендететін жол 
қауіпсіздігі бойынша ұсынылатын шара-
лары талқыланды. Қауіпсіздікті арттыру-
ға бағытталған  шаралардың көбі қолдау 
тапқан жəне құрылыс-монтаж жұмыстары-

ның барысында қолданылады. Жоба аяқ-
талғаннан кейін автожол учаскесін пай-
далануға берген кезде мүмкіндігінше 5* 
(бес жұлдызды) бағаға жету жоспарлануда.

ЕКІЖАҚТЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 
НЫҒАЯДЫ

ҚР Инвестициялар жəне даму вице-ми-
нистрі Ерлан Қайыров Швейцария Ұлттық 
банкінің президенті Томас Йордан мырза-
мен кездесті.

Кездесу барысында  «Жібек жолының 
экономикалық белдеуі» бағдарламасы ая-
сында екіжақты іс-қимыл мəселелері, сау-
да-экономикалық серіктестік, сонымен қа-

тар, инвестициялық ынтымақтастық бай-
ланыстар талқыланды.

Кездесуде айтылғандай, 2016 жылдың 
қорытындысы бойынша екі ел арасында-
ғы тауар айналым 2,8 млрд АҚШ долла-
рын құрады. Екі тарап та алдағы уақыт-
та өзара экспортты ілгерілету мен тіке-
лей бизнес өкілдері арасындағы байла-
нысты қамтамасыз ету арқылы тауар ай-
налымын арттыруға мүдделі.

 2005-2016 жылдары Швейцариядан 
Қазақстанға келген тікелей шетелдік ин-
вес тицияның жалпы ағыны 16 млрд АҚШ 
дол ларын құрады. 2017 жылдың 1 мау-
сы мындағы жағдай бойынша Қазақстан-
да швейцариялықтардың қатысуымен 443 
заңды тұлға, филиалдар мен өкілдіктер 
тіркелген. Қазіргі уақытта олардың 325-і  
жұмыс істейді.

245 МИЛЛИАРД ДОЛЛАРДАН 
АСТАМ ИНВЕСТИЦИЯ ҚҰЙЫЛДЫ

Екі жылда Қазақстан ел экономикасы-
на осыншама инвестиция құйылды.  Ше-
телдік қаржының басым бөлігі пайдалы 
қазбаларды игеруге жұмсалды. Соңғы 
мəліметтерге сүйенсек, биылғы жылдың 
бірінші тоқсанында тікелей инвестиция-
лардың жалпы көлемі 20 пайызға артқан. 
Бұл туралы құрметті консулдар съезінде 
Инвестициялар жəне даму министрінің 
орынбасары Ерлан Қайыров мəлімдеді. 

Шараның мақсаты – шетел инвесторла-
ры үшін Қазақстанда жасалып жатқан жағ-
дайларды жан-жақты түсіндіру жəне сол 
ақпаратты консулдар арқылы  барлық ин-
весторларға жеткізу. Басқосуға жергілікті 
жəне шетелдің 130-дан астам  құрметті 
консулы қатысты.  «700-ден астам мем-
лекеттік меншік саудаға қойылады. Ше-
телдік инвесторларды сол мүлікті жеке-
шелендіру мүмкіндігін қарастыруға ша-
қырамын. Мемлекеттік-жекеменшік əріп-
тестік саласында да көптеген жобаларды 
бірлесе отырып қолға алуға болады», – 
дейді ҚР Инвестициялар жəне даму ми-
нистрінің орынбасары Ерлан Қайыров.  

7 МЫҢ ШАҚЫРЫМ ЖОЛ 
ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛЕДІ

Автомобиль жолдарына қатысты көп 
айтуға болады. Кеңес үкіметі ыдыраған-
нан кейін барлық салаға түскен ауырт-
палық сияқты, автомобиль жолдарының 
мəселесі де күрделене түсті. Түрлі қар-
жылық дағдарыстар болды, қаржы тап-
шылығын да еліміз бастан өткерді. Бі-
рақ Елбасымыздың ұстанған дұрыс сая-
саты мен батыл шешімдерінің нəтижесін-
де экономикалық ахуалымыз артып, даму-
дың жаңа кезеңіне қадам бастық. Эконо-
миканың негізгі күре тамырларының бірі 
болып есептелетін автомобиль жолдары-
на айрықша көңіл бөлінді.  

2015-2019 жылдарға арналған «Нұрлы 
жол» инфрақұрылымдық дамудың мемле-
кеттік бағдарламасы шеңберінде жалпы 
ұзындығы 7 мың шақырымнан астам 11 
автожол жобасының іске асырылуы қа-
растырылған. Бұл жобалар бүгінгі таңда 
жүзеге асырылып жатыр. Жол құрылыс 
жұмыстарының қарқынды жүруінің нəти-
жесінде бүгінгі күні Астана-Теміртау, Ас-
тана-Павлодар, Алматы-Қорғас, Ташкент-
Шымкент, Алматы-Қапшағай-Талдықор-
ған, Көкшетау-Петропавл жəне Бейнеу-
Шетпе учаскелерінде 920 шақырым ас-
фальт-бетон жəне цемент-бетон жамыл-
ғысы салынды. Биылғы жылдың қоры-
тындысы бойынша Астана-Теміртау, Ал-
маты-Қапшағай жəне Көкшетау-Петропавл 
қалалары учаскелерінде жол қозғалысын 
толық іске қосу жоспарланған.

 «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарла-
масы аясында 75 мың жұмысшы тартыл-
ған 8 автожол жобасы іске қосылды. Жал-
пы «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарлама-
сы аясында жұмыстар бұдан əрі де жал-
ғасатын болады. Сонымен қатар, Павло-
дар қаласында ұзындығы 12 шақырым 
болатын Ертіс өзені арқылы өтетін көпір 
өткелін жəне Қостанай қаласында Тобыл 
өзені арқылы өту көпірін пайдалануға бе-
руге дайындық жұмыстары жүргізілуде. 
Бұдан бөлек ұзақтығы 2 787 шақырым 
болатын «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 

жобасы аяқталуға жақын. Биыл жыл со-
ңына дейін жобаның Қазақстан террито-
риясындағы учаскелері толық пайдалану-
ға беріледі. 

Ал Қазақстанда жеңіл жəне жеңіл ком-
мерциялық көліктер нарығына қатысу-
шылардың 2016 жылғы жұмысының ал-
дын ала қорытындысы шығарылды. 2016 
жылдың қаңтар-қараша айларында ресми 
дилерлер жаңа 38 799 жеңіл жəне жеңіл 
коммерциялық автомобильдер сатқан. Ал 
былтырғы жылдың қорытындысы бойын-
ша, сатып алынған 29 357 автокөлік (76 
пайыз) – импорттық өнім, ал қазақстан-
дық автозауыттардың көліктерін 9422 (24 
пайыз) сатып алушы таңдаған. Республи-

ка аумағындағы жаңа жеңіл автокөліктерді 
бастапқы тіркеуден өткізудегі ресми ди-
лерлердің үлесі 95 пайызды құрады. Қа-
зақстандықтар ең көп сатып алған көлік 
брендтері де анықталды. Бұл рейтингте 
Toyota көш бастап тұр: 2016 жылдың 11 
айында республика аумағында жапондық 
марканың 7 592 көлігі сатылған.  

Қазақстан нарығында ірі дилерлік 
топ мəртебесін «БИПЭК АВТО – АЗИЯ 
АВТО» холдингі ұстап тұр. Есепті ке-
зеңнің қорытындысы бойынша барлық 
жаңа жеңіл автокөлік сатып алушылардың 
таңдауы осы компанияның ұсыныстары-
на тоқтаған. Нарықтың 16,7 пайыз өтімі 
«Astana Motors» компаниясына тиесілі. 
Қазақстандық авторетейл бестігіне «Ви-
раж» (8 пайыз), «Mercur Auto» (5,1 па-
йыз)  жəне «Aster Auto»(3,6 пайыз) ком-
паниялары еніп отыр.

Қазіргі уақытта Шығыс Қазақстан об-
лысында «Азия Авто Қазақстан» АҚ авто-
мобильдің толық циклді өндірістегі авто 
зауыт құрылысы бойынша жобаны жүзе-
ге асыру жұмыстары сəтті басталды. Бұл 
кəсіпорында LADA Granta, LADA Kalina 
Wagon, LADA Vesta, LADA X-Ray модельді 
автомобиль өндірілетін болады. Сондай-ақ, 
бүгінде «АЗИЯ АВТО» АҚ кəсіпорнында   
Skoda, Chevrolet, KIA, Lada маркалы авто-
мобильдер шығару ісі тəп-тəуір жолға қо-
йылды. Ал машина құрастыру, жасау са-
ласында Қостанай облысындағы «Сарыар-
қаАвтоПром» ЖШС-нің аты көпшілікке 
танымал. Елімізде электр мобиль шығару 
ісі қолға алынғанына көп уақыт өте қой-
ған жоқ, əйтсе де Қостанай облысында-
ғы «СарыаркаАвтопром» компаниясының 
базасында биыл 5 электр мобиль құрас-
тырылғаны белгілі. 2020 жылдан бастап 
компания осындай көліктердің сериялы 
өндірісін жолға қоймақ.

ЖЫЛ САЙЫН –
30 МЛРД ТЕҢГЕ

 
  ҚР Инвестициялар жəне даму ми-

нистрлігі Алматыдағы үлкен айналма жо-
лының құрылысына жұмсалатын қаржы 
көлемінің өзгергенін мəлімдеді.

Автомобиль жолдары комитетінің тө-
рағасы Мереке Пішембаевтың айтуынша, 
қазіргі кезде министрлік аталған құрылыс-
пен айналысатын инвестормен келіссөздер 
жүргізіп жатыр. «Бəрі ойдағыдай болса, 
2018 жылы құрылыс жұмыстары бастала-
ды. Егер біз келісетін болсақ, онда жыл-
дың аяғында келісімшартқа қол қойылады. 
Алғашқы жобаның құны 44 млрд болған. 
Алайда ол үш жыл бұрын жасалған еді. 
Қазіргі кезде біз оны жаңарттық. Сөйтіп, 
құрылыстың жалпы сомасы 150 млрд тең-
геге жетті. Конкурс бойынша бір күрделі 
жөндеу жəне екі орташа жөндеу қарасты-
рылған», – деді Пішембаев Астанада өт-
кен баспасөз мəслиxатында. Оның сөзі-
не қарағанда, жобаның құны өзгеруі əб-
ден мүмкін. Ал Алматы қаласының əкімі 
Бауыржан Байбек Алматыдағы үлкен ай-
налма жолдың құрылысына шамамен 350 
миллиард теңге кетеді деп мəлімдеген. 
«Аталған жолдың арқасында Алматы қа-
ласын Батыс Қытай мен Еуропа арасын-

дағы логистикалық xаб ретінде дамытуға 
болады. Осы жобаға шамамен 350 млрд 
теңге кетеді. Сол жерде мыңдаған жұ-
мыс орындарын құрып, алматылық ком-
панияларды кеңінен тартуға болады», – 
деді қала əкімі.   

Сондай-ақ, Инвестициялар жəне даму 
министрлігі ақылы жолдардың концепция-
сын толығымен орындай алса, үш жылдан 
кейін ол жолдармен жүретін көліктерден 
жыл сайын 30 млрд теңге жинап отыру-
ға мүмкіндік бар. 

Автомобиль жолдары комитетінің тө-
рағасы Мереке Пішембаевтың айтуынша, 
алдағы уақытта 7 000 шақырым жолда 
ақылы жүйе енгізіледі. Биыл аталған жү-

йені Астана-Теміртау, Алматы-Қапшағай 
мен Алматы-Қорғаста енгізу жоспарлан-
ған. «Осы жолдарда ақылы жүйені енгі-
зудің арқасында жыл сайын 4 млрд тең-
ге түседі деген жоспар бар. Қазіргі кезде 
басқа 13 учаскеде ақылы жүйе бойынша 
жобалық-сметалық құжаттарды даярлау 
жұмысы басталды. 2018 жылы 14,5 мың 
шақырым жолда, ал 2019 жылы тағы бір 
мың шақырымда ақылы жүйені енгізуді 
жоспарлап отырмыз. Сөйтіп, 2020 жыл-
дан бастап ақылы жолдардан жыл сайын 
30 млрд теңгені жинаймыз деп ойлаймыз. 
Ол ақша ақылы жолдарды жөндеуге жəне 
тағы басқа жұмыстарға толығымен же-
теді», – дейді Пішембаев. Айта кетейік, 
комитет басшысы тағы 11 жолда құрылыс 
жұмыстарының басталатынын мəлімдеді. 

ҰШАҚ  БИЛЕТІ АРЗАНДАЙДЫ 

Азаматтық авиация саласында соңғы 
бес жылда негізгі көрсеткіштердің тұрақ-
ты өсуі байқалуда. Қазақстандық əуе ком-
панияларымен жолаушылар тасымалдау 44 
пайызға ұлғайды.  Бұл 4,1 млн адамнан 
5,9 млн адамға дейінгі көрсеткіш.

Қазақстандық əуежайларда қызмет 
көрсетілген жолаушылардың саны соң-
ғы жылдары тұрақты, орта есеппен 9 па-
йызға өсті. ҚР Инвестициялар жəне даму 
министрі Жеңіс Қасымбектің айтуынша, 
ТМД мүше-мемлекет елдері арасында 
Қазақстан жолаушыларды тасымалдаудан 
екінші орынға ие. 2015 жылы Астана (10-
орын) жəне Алматы (6-орын) əуежайлары 
қызмет көрсетілген жолаушылар саны бо-
йынша ТМД мемлекет-мүше елдерінің ірі 
халықаралық əуежайлар ондығына енді.

Бүгінгі күні ҚР 20 қолданыстағы əуе-
жайлардың 14-де ҰҚЖ (ұшу-қону жола-
ғы) жəне 10 жолаушылар терминалдарын-
да қайта жөндеу жұмыстары жүргізілді. 
Жыл соңына дейін Петропавл қаласы тер-
миналын қайта жөндеу жұмысын аяқтау 
жоспарлануда. Ал 2020 жылға дейін Се-
мей, Қостанай жəне Өскемен əуежайла-
рының ұшу-қону жолақтарын қайта жаң-
ғырту көзделіп отыр.

«Ұшу-қону жолақтарын қайта жөндеу 
бойынша қабылданған міндеттемелерді 
мемлекет толыққанды орындайды. Əуе-
жай иелері терминалдарды қайта жаң-
ғырту жұмыстарын қамтамасыз етулері 
қажет», – деді министр. «Қазіргі уақытта  
отандық əуе компаниялары Қазақстан тер-
риториясы арқылы жылына 250 мың жо-
лаушы тасымалдайды. Яғни, 2010 жыл-
дан бері 10 есеге өскен. Орташа барлық 
транзиттік жолаушылардың 70 пайызға 
жуығы Астана əуежайының үлесінде. Бұл 
175 мың транзиттік жолаушының Астана-
ға жəне 75 мың жолаушының Алматыға 
келетінін көрсетеді», – деп толықтырды 
пікірін Жеңіс Қасымбек.  

ҚР Инвестициялар жəне даму министрі 
Жеңіс Қасымбектің айтуынша, келесі жыл-
дан бастап Қазақстан азаматтық авиация-
ны толығымен отандық керосинмен қам-
тамасыз етсе, ұшақ билеттерінің бағасы 
арзандауы əбден мүмкін. 

«Бізге жыл сайын 800 мың тонна авиа-
керосин керек. Қазіргі кезде Қазақстанда-

ғы үш мұнай өңдеу зауыты тек 300 мың 
тоннаны беріп отыр. Сол себепті Ресейден 
сатып алуға мəжбүрміз. Ол өнімнің бағасы 
30-40 пайызға қымбат. Ал осының бəрін 
өзіміз өндірсек, билеттің бағасы да арзан-
дайды. Себебі билеттің бағасының 30-35 
пайызы – керосиннің құны. Демек, керо-
синнің бағасы түссе, билеттің құны да ар-
зандайды», – деп атап көрсетті Жеңіс Қа-
сымбек мырза. Айта кетейік, отырыс ба-
рысында министр келесі жылдан бастап 
азаматтық авиация отандық керосинмен 
толығымен қамтамасыз етілетінін жеткізді.   

Министрдің айтуынша, бүгінде отан-
дық мұнай өңдеу зауыттары азаматтық 
авиацияны керосинмен тек 30 пайызға ғана 

қамтамасыз етілген. «Əуе керосинінің қал-
ған бөлігі Ресей аумағынан қымбат баға-
ға жеткізіледі. Себебі тасымалдау шығын-
дары бар. Келесі жылы Қазақстанның мұ-
най өңдеу зауыттарын жаңғырту жұмыста-
ры аяқталады. Энергетика министрлігінің 
мəліметіне сəйкес, сол кезде керосиннің 
барлығы, ол шамамен 800 мың тоннасы 
өз жерімізде өндіріледі», – деген министр 
азаматтық авиация саласындағы жолаушы-
лар мен жүктер тасымалы артып келе жат-
қанына екпін түсірді. 

 
 ҚАЗАҚСТАН МЕН ҚЫТАЙ 

БАЙЛАНЫСЫ НЫҒАЯ ТҮСПЕК

Қытай Халық Республикасының Пекин 
қаласында Қазақстан-Қытай ынтымақтас-
тық комитетінің Геология жəне жер қой-
науын пайдалану саласындағы ынтымақ-
тастық жөніндегі кіші комитетінің 8-ші 
отырысының ашылу салтанаты өтті.

Қазақстандық делегацияны Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігінің атынан Геология жəне жер 
қойнауын пайдалану комитетінің төрағасы 
Базарбай Нұрабаев жəне Қ.Сəтпаев атын-
дағы Геологиялық ғылымдар институты-
ның директоры Мұрат Өмірсеріков бас-
тап барды.

Қытай Халық Республикасы атынан 
ҚХР Жер жəне табиғи ресурстар ми-
нистрлігінің басшылары, ҚХР Сыртқы 
істер министрлігі Азия жəне Еуропа де-
партаментінің бірінші хатшысы, ҚХР Гео-
логиялық барлау партия тобының мүше-
лері өкілдік етті.

Ашылу салтанатында ҚХР Жер жəне 
табиғи ресурстар министрлігінің вице-ми-
нистрі Цао Вейсин отырысқа қатысушы-
ларды құттықтап, сөз сөйледі. Министр 
Қазақстандық делегацияның іс-шараға 
белсенді қатысқаны үшін ризашылығын 
білдірді. Министр екі елдің геологиялық 
қызметтері арасындағы екі жақты ынты-
мақтастықтың жəне бірыңғай геологиялық 
карта құру мақсатымен зерттелетін өңір 
шегінде геологиялық ақпаратпен алмасу 
бойынша жұмыстарды күшейтудің маңыз-
дылығын атап өтті. 

Қазақстан Республикасы Инвестиция-
лар жəне даму министрлігінің атынан Гео-
логия жəне жер қойнауын пайдалану ко-
митетінің төрағасы Базарбай Нұрабаев 
өз сөзінде осы іс-шараны ұйымдастырға-
ны үшін Қытай Халық Республикасында-
ғы əріптестеріне ризашылығын білдірді.

«Біз тек қана бірлесе күш сала оты-
рып, Кіші комитет шеңберінде геология 
жəне жер қойнауын пайдалану саласын-
дағы одан əрі ынтымақтастықтың жемісті 
болуын қамтамасыз ете аламыз. Өйт-
кені біздің елдеріміз арасындағы геоло-
гия жəне жер қойнауын пайдалану сала-
сындағы өзара тиімді ынтымақтастыққа 
жəрдем көрсету үшін  отырыстарды тұ-
рақты өткізіп отыру маңызды», –  деді 
Б.Нұрабай.

8-ші отырыстың күн тəртібі жағымды 
жаңалыққа толы болды. Қазақстан-Қытай 
ынтымақтастық комитетінің жұмыс жағ-
дайы жөнінде ақпарат беру, перспекти-
валық учаскелерді талдау жəне анықтау 

үшін Қазақстан мен Қытай арасындағы 
шекараға шектес алаптың бірыңғай карта-
сын құрастыру жөніндегі жобаны талқы-
лау, жобаны орындау бойынша түйткілді 
мəселелерді талқылау сияқты геология-
лық саладағы екі жақты ынтымақтастық-
тың маңызды түйткілдері қарастырылды.

Сонымен қатар отырыста бірлескен 
жобаларды дамыту бағыттары, екі елдің 
геологиялық қызметтері арасындағы ын-
тымақтастықты кеңейту жəне геология-
лық ақпаратпен алмасу жұмысын күшей-
ту жөніндегі жоспарлар талқыланды. Ал-
дағы халықаралық конгрестерге, Қазақс-
тан мен Қытайдағы геологиялық барлау 
жəне тау-кен металлургиялық бейін көр-
мелеріне геологиялық барлау кəсіпорын-
дарының қатысуы мəселесі сөз болды.  

Қытай тарапы 2017 жылдың бірінші 
жарты жылдығында Геология жəне жер 
қойнауын пайдалану комитетінің қызмет-
керлері мен қазақстандық геолог маман-
дарды геологиялық бағыттар бойынша 
оқытуды қолға алды. Сондай-ақ, Қытай 
тарапы Қытай Халық Республикасының 
Үкіметі атынан стипендия бөліп, Пекин 
университеттерінде оқып жатқан үздік 
қазақстандық студенттерді оқытуды қа-
растырды. 

Ал «Glencore» компаниясы Қазақс-
тандағы геологиялық барлауға 10 млн 
АҚШ долларынан астам инвестиция құя-
ды. Лондонда ҚР Инвестициялар жəне 
даму вице-министрі Ерлан Қайыров пен 
«Қазгеология» АҚ басқармасының төра-
ғасы Ғалым Нұржанов əлемдегі аса ірі 
Glencore швейцария компаниясының ак-
ционері əрі  «Kazzinc Holdings» ЖШС 
директорлар кеңесінің төрағасы Николой 
Поповичпен кездесіп, осындай мүмкіндік-
ке қол жеткізді. Тараптар бірлескен жоба-
ларды іске асыру жөніндегі жоспарларын 
талқылап, уағдаластықтарға келді.  Атап 
айтқанда, Glencore «Қазцинк» ЖШС ар-
қылы Қазақстандағы моноқалаларда жəне 
компанияның жұмыс істеп тұрған өндіріс-
терінің маңында орналасқан 5  перспек-
тивалы учаскедегі геологиялық барлау-
ға қаржы салатын болды. 2017 жылдан 
бастап компания осы учаскелерде геоло-
гиялық барлауды бірлесіп жүргізуді қол-
ға алды. Бастапқы кезеңде инвестициялар 
кемінде 10 млн АҚШ долларын құрайды. 
Сондай-ақ, «Казгеология» АҚ басшылығы 
Rio Tinto компаниясының Африка-Еура-
зия өңірлерін геологиялық барлау опера-
циялары жөніндегі директоры  Кен Тен-
тон мырзамен кездесу өткізді. Кездесуде 
Қарағанды облысында іске асырылатын 
2 жоба бойынша неғұрлым өзекті мəсе-
лелерді талқылау, сондай-ақ қазақстан-
дық кадрларды оқыту мен осы саладағы 
инновациялық технологиялар трансферті 
бағытын одан əрі жалғастыру жоспарла-
рын айқындау мəселелері талқыланды.

 Айта кету керек, «Қазцинк» ілес-
пе мыстың, қымбат металдар мен қорға-
сынның үлесі зор мырышты бірге өнді-
ретін ірі өндіруші. Тау-кен өндіру компа-
ниялары арасында əлемде 2-орын алатын 
«Glencore» Швейцария трейдинг компа-
ниясы оның басты инвесторы болып та-
былады. Сол сияқты Rio Tinto – капитал-
дану көлемі бойынша əлемде 2-орындағы 
тау-кен металлургия компаниясы, алтын 
өндіруден  əлемде 7-орында, алюминий-
ден – 2-орында, темір кенінен – 2-орын-
да, көмірден – 4-орында, сондай-ақ ал-
мас пен ураннан – 3-орында.

ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ САЛАСЫНА 
ИНВЕСТОР КЕРЕК

 
 «Халықаралық дəрежеде мойындал-

ған энергия сервистік келісімдер меха-
низмі арқылы энергия үнемдеу саласы-
на инвесторлар тарту» 100 нақты қадам – 
Ұлт жоспарының 59-қадамы талқыланды. 

 ҚР Инвестициялар жəне даму ми-
нистрлігінің Индустриялық даму жəне 
өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті тө-
рағасының орынбасары Тимур Нұра-
шев, Біріккен Ұлттар Ұйымы Даму бағ-
дарламасының Қазақстандағы тұрақты 
өкілінің орынбасары Алтангерел Мунх-
туя, «Электр энергетикасын дамыту жəне 
энергия үнемдеу институты (Қазақэнер-
гиясараптама)» акционерлік қоғамының 
басқарма төрағасы Айдар Махамбет қа-
тысты. 

Тимур Нұрашев атап өткендей, энер-
гия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арт-
тыру мемлекеттің стратегиялық міндет-
терінің қатарына қосылды. Энергиялық 
тиімді экономикаға өту аясында энер-
гия үнемдеудің халықаралық тəжірибесін 
енгізу бойынша барлық алғышарттар қа-
лыптасты. Энергиялық тиімділік саяса-
ты қолға алынғалы ЖІӨ энергия сыйым-
дылығының төмендеу үрдісі байқалып 
отыр. Нəтижесінде ЖІӨ энергия сыйым-
дылық 2011 жылғы деңгейден 30 пайыз-
ға төмендеген.

«Энергиялық тиімді технологиялар 
мен материалдарды енгізу шараларының 
тиімділігі 30-дан 50 пайызға дейін құрай -
ды, бұл ретте  шаралардың өзін-өзі ақтау 
мерзімі 3-тен 9 жылға дейінгі аралықты 
қамтиды», – деп атап өтті БҰҰ Даму бағ-
дарламасы тұрақты өкілінің орынбасары 
Алтангерел Мунхтуя.

Бұл мемлекеттік-жекеменшік əріп-
тестік механизмін қолдану арқылы энер-
гия сервистік келісім қағидаты бойынша 
жүзеге асып жатқан алғашқы жоба жəне 
келешекте мемлекеттік секторда энергия-
лық тиімді жобаларды іске асыруда үлгі 
болады дейді мамандар. 

Тоғжан ТӨЛЕГЕН 
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ТАЗА ҚУАТ ӨНДІРУ – 
АДАМЗАТТЫҚ МҮДДЕ

Осы аптада Малайзия «ЭКСПО-2017 
Астана» көрмесі аясында өзінің Ұлттық 
күнін өткізді. Бүгінгі малай ұлтының қа-
заққа ұқсас жері бар, түрлі құрам, тағды-
ры əр қилы түрлі этностық топтарды бір 
ел, бір ұлтқа біріктіріп отыр. Малайзия 
павильонының алдында ұлттық би би-
леп, өнер көрсеткен топқа қарап осындай 
ойға қалдық. Себебі малай ұлтының əр-
тектілігін паш еткісі келгендей, өнерпаз-
дар əрқалай киініпті: оның ішінде басына 
телпек, үстіне ашық сарғыш көйлек-шал-
бар киген жігіт те, жалаңаш бұтын алды-
артынан ұзындығы бес елі қатты мата-
мен жауып, басына ұзын қауырсын бай-
лап, үндістерді еске түсіретін бозбалалар 
да, үнді мен кəрістің ұлттық киіміне ұқ-
сас сəнмен жасанып, тотыдайын таранған 
сұлу бикештер де осында. Бір емес, бір-
неше халықтың мəдениеті жымдасып, ас-
тасып кеткен бе дерсің.

Малайзия павильонының табалдыры-
ғын аттағанда, қалың жыныстың ортасына 
енгендей хал кешесіз. Расында, астаналық 
ЭКСПО-ның «жасыл» тақырыбына осы-
лайша шынайы жасыл желектік реңк бер-
ген осы ел болар. Малайзия ғылым, тех-
нология жəне инновация вице-министрінің 
«Сіздің елдің павильонының басты ерек-
шелігі неде?» деген сұраққа: «Орман» деп 
жауап бергені тегін емес. Малай павильо-
нында жасыл орман барлық жерде «жай-
қалып тұр»: қабырға жағалай ілінген эк-
рандарда, бұрыш-бұрышта отырғызылған 
бұталарда, төбеден еденге дейінгі сурет-
терде – қалың орман бейнесі. Осылайша, 
малайлықтар «Таза энергия біздің бола-
шағымызға дем береді» деген ұстанымды 
əйгілейді. Бұл тіркесті тура мағынасында 
да, ауыспалы мағынасында да түсінудің 
əбестігі жоқ, асылы. Қалың жынысты ор-
ман – таза ауа, қоршаған ортаның тазалы-
ғы – дені сау адамзат. 

Тағы бір жаңалығы – Малайзия павиль-
оны Ислам қаржыландыру жүйесін наси-
хаттайды. Қайталанбалы қуат көздері мен 
Исламдық қаржыландыру жүйесі бір-біріне 
үйлесімді екенін жоққа шығару қиын. Се-
бебі екеуі де тазалықты, ешкімге, ештеңе-

ге зиян шектірмей, керісінше септесіп, бір-
ге тірлік етуді қолдайды. Исламдық қаржы-
ландыру жүйесі Қазақстанда əлі даму үстін-
де. Бұл тұрғыда Малайзияның жол көрсетер 
тəжірибесі жетерлік. 

Малайзия бұл көрмеге жасыл энергетика 
саласындағы өзгеше инновациялық жобаларды 
ала келіпті. Астаналық ЭКСПО көрмесі көпте-
ген елдер үшін тиімді бизнес əріптестік орна-
тудың оңтайлы мүмкіндігіне айналғаны бай-
қалады. Олар Қазақстанмен туризм жəне сау-
да байланысын күшейтуді көздейді. Сонымен 
қатар, осы жолы малайлық компаниялар қа-
зақстандық компаниялар арасында ағын сулар-
ды тазарту жəне ауылшаруашылығында су қо-
рын тиімді пайдаланудың тиімділін арттыруға 
қатысты меморандумға қол қойған. 

Малайлық алты компания осы көрмеге 
экологиялық таза қуат көздерін дамытуға ар-
налған нақты жобаларды алып келген, енді 
осы салада əріптестік орнататын қазақстан-
дық компанияларды тапса, бірге жұмыс істеу-
ге əзір. Мысалы, «Bioeconomy Corporation» 
компаниясы пальма майынан диацид өнді-
ретін əлемдегі тұңғыш зауыт салатынын 
мəлімдеді. Жалпақ тілмен айтқанда, диацид 
– мұнай өнімінің баламасы, оны автокөлік 
бөлшектері, тұрмыстық химия мен опа-далап 
шығаруға дейін қолдана беруге болады. Ең 
бастысы, мұнай өндірісі сияқты емес, диа-
цид шығару қоршаған ортаға барынша за-
лалсыз болмақ. 

Ал «Free the Seed» компаниясы биоталшық-
тардан жасалған ыдыс-аяқты алып келіпті. Бір 
қарағанда көзге үйреншікті пластикалық ыдыс-
қа ұқсағанымен, бұл ыдыс-аяқ күріш сабағы-
нан жасалған, яғни қолданып болған соң кү-
ресінге тасталса да, табиғи шіріндіге айналып, 
топырақты құнарландырады. Сонда жүз жыл 
шірімейтін, табиғатты ластап, жан-жануардың 
тіршілігіне зиян келтіретін пластик материал-
дардан жасалған ыдыс-аяқтан құтылудың жолы 
табылған сияқты. Күріш өсірумен айналыса-
тын аймақтарда осындай ыдыс-аяқ шығару-
мен неге айналыспасқа? 

Малайлықтардың əкелген жаңалығы 
бір бұл ғана емес. «Ronser Biotech» компа-
ниясы ағын суды тазарту жобаларын қол-
ға алған. Олар суды тазартып қана қоймай-

ды, лас судың өзін қуат көзіне айналдырып, 
одан биогаз өндірудің жолын тапқан. Бұл 
технологиямен Қазақстанда MEC компания-
сы айналысуы мүмкін деген дерек бар. Ал 
«Nanopac» компаниясы заманауи смартфон-
дарды жетілдіріп, олардың күннен қуат ала-
тын үлгісін жасапты. Мұндай смартфондар 
күн сəулесімен қатар үй ішіндегі жарықтан 
да қуат алатын көрінеді. 

Малайзиялық компаниялар Қазақстанда 
халал өндірісті дамытуға үлес қосуға ниетті. 
«Muhibbah Sinersia Resources» компаниясы 
халал өнімдер шығаруда əріптестік орнату-
ды ұсынып отыр. 

Сонымен, Малайзия Астаналық ЭКСПО 
мінбері арқылы барша халықаралық қауым-
дастықты болашақтың игілігі үшін таза қуат 
көздерін өндіруге үндейді. Ендеше, бұл сала-
да малайлық ғалымдардың қандай жетістігі 
бар екенін білу үшін ғылым, технология жəне 
инновация министрі Уилфред Пангимус Тан-
гау мырзамен жəне малайлық компания өкілі-
мен арнайы сұхбаттастық. 

Малайзияның ғылым, технология 
жəне инновация министрі Уилфред Ма-
диус Тангау:

МАЛАЙЛЫҚТАР КҮННЕН 
ҚУАТ АЛАДЫ

– «Болашақтың қуаты» тақырыбын 
ашуда Малайзия павильонының нендей 
жаңалығы бар?

– Малайзия павильоны «Жасыл Өсуді 
қуаттандыру» деп аталады. Біз Малайзия-
ның жасыл технолгияларды дамытудағы 
үздік жобаларын барша əлемге насихаттауды 
мақсат еттік. Павильон концепциясына сəй-
кес, адамзат болашағы жасыл желекке бай-
ланысты. Дүниежүзілік банктің мəліметіне 
жүгінсек, Малайзия орман шаруашылығы қа-
рыштап дамыған озық жүз елдің қатарында. 
Сондықтан біздің павильонымыз жасыл же-
лекке оранып тұр. Астаналық ЭКСПО көр-
месіне дайындалуға Малайзия Биоэкономи-
ка Даму корпорациясы мен Малайзия Ғы-
лым жəне Индустриалды зерттеулер инс-
титуты атсалысты. Сондай-ақ Cube Global, 

Caiser UKM, Free the Seed, Ronser Biotech, 
Muhibbah Sinergia Resources, iCycle Malaysia 
жəне Nanopack компаниялары өз инновация-
лық жобаларын таныстырып отыр. 

– Малайзиядағы жасыл технологиялар-
дың даму деңгейі қандай? Қазіргі эконо-
микадағы үлесі қанша?

– Қазақстан сияқты Малайзия да бүгін-
де қайталанбалы қуат көздерін дамытуға ден 
қойған. 2020 жылға қарай ел экономикасын-
дағы биотехнология саласының ЖІӨ үлесін 
5 пайызға жеткізуді көздеп отыр. 

Жасыл технологиялар туралы айтқан-
да, бүгінгі таңда Малайзия күн сəулесі-
нен қуат өндіруде əлемдегі көшбасшылар-
дың бірі саналады. Əлемдегі Күн сəулесі-
нен қуат алатын фотоэлектр модульдер мен 
ұяшық шығаратын ірі өндіріс ошақтары 
біздің елде орналасқан, басқаша айтқан-
да əлемдегі əрбір төртінші фотоэлектр мо-
дулін біз шығарып отырмыз. Қайталанба-
лы қуат көздерінің ішінен біз күн энергия-
сына басымдық беріп отырмыз, сондықтан 
бұл сала экономикамыздың дамуында же-
текші салалардың біріне айналып келеді. 

– Қазақстанға қандай жобаларды алып 
келдіңіздер?

– Əзірге екі ірі жоба туралы айта ала-
мын. «Free the Seed» компаниясы ауылша-
руашылық биологиялық өнімдер шығару са-
ласында, ал «iCycle Malaysia» компаниясы 
қалдықтарды өңдеу ісіне қатысты инвести-
циялық жобаларды жүзеге асырмақшы. Ал-

дағы екі-үш жылда бұл жобалардың нəти-
жесін көріп қалармыз. 

– Жалпы, «ЭКСПО-2017 Астана» көр-
месіне қатысу Малайзияға не берді?

– Малайзияның ЭКСПО-2017 көрмесіне 
қатысуы Қазақстанмен екіжақты қарым-қа-
тынасымызға жаңа серпін əкеледі деп үміт-
тенемін. Осы көрме аясында біз түрлі тақы-
рыптардағы апталықтар өткіземіз жəне қа-
зақстандық компаниялармен «Ғылыми дип-
ломатия» деп аталатын ғылым жəне бизнес 
саласында əріптестер табуды көздеп отырмыз. 
Болашақта Қазақстан мен Малайзия арасын-
дағы экономикалық байланыс қазіргіден де 
күшейе түсетініне үміт артамын. 

«Nanopaс Innovation» компаниясының бас 
атқарушы менеджері, доктор Ченг Кок Леонг:

ҚУАТ ӨНДІРЕТІН ТЕРЕЗЕ 
ШЫҒАРАМЫЗ

– Күн мен жел қуатын өндіру шы-
ғыны өте қымбатқа түседі. Бұл жоба-
ларды Малайзия үкіметі қаржыланды-
рып отыр ма?

– Əрине, күн көзінен қуат өндіру саласын 
қаржыландыруда үкіметтің қосатын үлесі зор. 
Екінші жағынан, күн көзінен қуат алу желден 
өндірілетін қуатқа қарағанда арзанға түседі. 
Мен ұзақ уақыт өлшеміндегі өндірісті айтып 
отырмын. Себебі желден қуат алу үшін ме-
ханикалық құрылғыларды орнату керек, ал 

күн көзінен қуат өндірісінде мұндай күр-
делі құрылыстың қажеті шамалы. 

– Малайзияда күн сəулесінен қуат 
өндіру ісі қалай қаржыландырылады?

– Малай азаматтары өз үйіне күн сəу-
лесін өндіретін құрылғы орнатып, қуат 
шығаратын болса, малайзиялық үкімет 
олардан электр қуатын сатып алады. Бұл 
жүйе бірнеше сатымен жүзеге асырыл-
ды. Біріншіден, үкімет күн шаруашылық-
тарын ашуды жолға қойды. Он компания 
күн сəулесінен қуат өндіріп, үкіметке са-
тумен айналысты. Бұл жобаны сəтті аяқ-
таған соң біз екінші сатыға көштік. Биыл-
дан бастап жеке азаматтардан қуатты са-
тып алуды бастадық. Бұған қоса, күн сəу-
лесінен қуат өндіріп, оны өз шаруашы-
лығында қолданатын компанияларға үкі-
мет салықтық жеңілдіктер қарастырған. 
Осындай шаралардың арқасында күн сəу-
лесінен қуат алу ісі жақсы жолға қойылды. 
Енді осы тəжірибені Қазақстанға алып келу 
ойымызда бар.

– Сонда Малайзияда электр қуатының 
қанша пайызы күн сəулесінен өндіріледі?

– Қазіргі таңда Малайзияда барша қуат-
тың шамамен жиырма пайызы күн сəулесі-
нен өндіріледі. 

– Қазақстанға нақты қандай жобалар-
ды алып келдіңіздер?

– Біздің компания тікелей күн сəулесінен 
емес, жарықтың барлық түрінен қуат өнді-
ретін қондырғы шығарады. Мысалы, электр 
қуатын өндіретін терезе жасадық. Мұндай 
инновациялық жоба ешбір елде жоқ. 

– Сонда бір күнде бір терезе қанша 
қуат өндіре алады?

– Бір күнде бір терезеден 600-700 кило-
ватт электр қуат өндіре алады. Ең бастысы, 
бұл терезе сырттан түсетін табиғи жарықты 
да, ғимарат ішіндегі жарықты да қуат көзі 
ретінде тұтына алады.

– Сонда кəдімгі терезе мен осы «күн» 
терезесінің бағасында айырмашылық бо-
латыны анық қой. Инновациялық тере-
зенің бағасы қанша?

– Онша қымбат емес. М ысалы, Малай-
зияда кəдімгі терезелер 80 доллар тұрса, 
электр қуатын өндіретін терезенің бағасы 
шамамен 120 доллар. 

– Ал мұндай терезе қанша жыл пай-
далануға жарамды?

– 25 жыл. Сонда сіз оны ширек ғасыр 
əрі терезе ретінде, əрі электр қуатын өнді-
ретін қондырғы ретінде пайдаланасыз. Ма-
лайзияда мұндай терезе өз шығынын бес 
жылда ақтайды. 

– Қазақстанда осы өнімді шығаруға 
ынта білдірген серіктес таптыңыздар ма?

– Жоқ, бірақ қазақстандық компаниялармен 
бизнес əріптестік орнатамыз деген үмітіміз мол.

Гүлбиғаш ОМАР
Астана

 ЭКСПО-дан не көрдік?

Малайзия:

Ағыстар да адамдар тəріздес. Бірі жақпар 
тастардан жарыса құлап, күркіреп, сарқы-
рап, арқырап ағады. Енді бірі жағасын ша-
йып, табанын лайлап, тасын қазып, тасырла-
на ағады. Ең əдемі ағыс – тұнық ағыс. Тұ-
нық ағыстың төңірегінен қарасаң, мамыр-
дың майда желі мамыражай толқындардың 
кекілін сипаған көркем сурет көз алдыңыз-
ға келеді. Жақындап барып түбіне жанары-
ңызды салсаңыз, тұнық судың тұңғиығын-
дағы тазалық сарайына тап болғандайсыз...

Жігіт ағасы жасына жеткенше адалды-
ғынан айнымай,  азаматтығынан тайқымай 
келе жатқан ақын, публицист Нұрлан Қал-
қаны осы тұнық ағысқа теңер едім. Неге 
дейсіз ғой? Нұрланды абыз Алатаудың 
етегіндегі ертегі əлем – ҚазМУ-де өткізген 
сонау 90-жылдардың басындағы студенттік 
шағымыздан бері білеміз. Бізден жасы аз-
кем үлкендеу болса да кішісің деп кісімсі-
мей, тете бауырдай тең сөйлесіп, емен-
жарқын етене араласып кеткен Нұрлан-
ның дауыл соғып, даланы өрт шалып жат-
са да өзгермейтін бірқалыпты мінезі дəл 
осы ағыс іспетті. 

Тірлігі қауырт, жауапкершілігі жоға-
ры мемлекеттік қызмет саласында Ақпа-
рат жəне қоғамдық келісім министрлігінен 
бастап, Премьер-министр кеңсесінде, одан 
кейін Президенттің баспасөз қызметінде, 
бүгінде Жоғарғы сот аппаратында елеулі 
баспалдақтармен сатылап өскен оның  ше-
неуніктік жолының өзі – өзгеше бір тұнық 
дастан. Задында, Нұрланның қызмет жолы 
шатырлатып, найзағайлатып төгіп тастайтын 
нөсер жаңбырға емес, бірнеше күн толассыз 
себездеп, жерге меймілдеп сіңгенше жауып 
тұратын ақ жауынға келіңкірейді. Оның ор-
нықтылығын, біліктілігін сырттай біліп, ке-
лесі жоғары қызметке арнайы шақырмайын-
ша, ол сол орыннан қаққан қазықтай қоз-
ғалмайды. Оған жауабы да дайын. Кезінде 
үміт білдіріп, аттай қалаған адамның сенімі-
не селкеу түсірмеу керек. Мұндай жағдай-
да біз оған сенім артқан адамдарының өсу 
тепкішегімен мүлдем басқа лауазымға ауы-
сып, осы күні жаңа салаларды жанданды-
рып жүргенін, енді қарайлаудың да қажеті 
жоқтығын алға тартамыз. Бұл уəжімізге де 
көніңкіремейді. Өйткені барған бойда жай-
дары мінезімен тонның ішкі бауындай жа-
қын боп кеткен жаңа ұжымдастарын қимай-
ды, оларды орта жолда тастап кетуге дəті 
бармайды, дəлірек айтсақ, ар-ұяты жібер-
мейді.  Ұят дегеннен шығады, Нұрланның 
кейде бəріміздің бойымыздағы ауыл бала-
сына тəн ұяңдықтан шыға алмай, «ұят қой» 
деп өзін-өзі тежейтін тұстары да бар. Бір 
оқиға есіме түсіп отыр. Бұған дейін екеуміз 
көршілес ғимараттарда қызмет еттік. Түс 
əлетінде Есілдің жағасында жаяу жүріп, 
ас сіңіріп, қан жүргізетін ескі əдетіміз бар. 
Жүретін жерлерімізді өзімізше құпияланды-
рып, қазақы атаулар қойып аламыз. Қадыр-
бай деген ағамызбен үнемі жолығысып қа-
латын жерді «Қадырбайдың қақпасы», та-
ныс қыз бізбен ұдайы амандасатын орынды 
«Жарқынайдың жазығы», одан əрі көпірдің 
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астында жастар бұрқырата темекі тартатын 
жерді «Шылымды» деп атаймыз. Бір күні 
Нұрлан күнделікті кездесетін тұсқа уақы-
тында келе қоймады. Əрлі-берлі күттім. Бір-
шама уақыттан кейін ұялы телефонына ха-
барластым. Сөйтсем,  менен бұрын сырт-
қа ертерек шығып, «Шылымды» жаққа өтіп 
кетіпті. Қайтар жолда əлгі жастар темекінің 
түтінін будақтатуға кіріскен екен. «Жастар-
дың жанына барып ескерткеніммен, олар 
бəрібір темекісін тастап кетпейтіні белгілі. 
Мені көрсе қысылатыны да аян. Сондық-
тан, ыңғайсызданып, түске дейінгі қауырт 
жұмыстан қалжырап қалған болар, ақыр 
тартқан соң аяғына дейін рахаттанып шы-
лымдарын шегіп алсын деп, алысырақта 
күтіп тұруыма тура келді», – деді шынды-
ғын бүкпестен.

Нұрланның журналистика əлеміне аяқ 
басуы да адами лирикалық пернелермен 
əсем өріледі. Ауылдағы бір бойжеткенге 
үздіге жазылған үшбу хаттан бастау алған 
тілшілік жолы əскер қатарында жүргенде 
тың ырғақ табады. Кезінде жүздеген мың 
таралыммен халыққа жеткен «Қазақстан 
əйелдері»  журналында Германияның Вис-
мар қаласынан үшбу жолдайтын жас жауын-
гердің «Солдат хаттарымен» біздің тұстас-
тарымыз таныс та болар. Оның авторы – 
Нұрлан Қалқа. Ата-ана, бауырға деген ыс-
тық сағыныш, торқалы туған жердің бұра-
ла аққан бұлағына,  одан иіле су алып жат-
қан бұрымды қызға деген риясыз іңкəрлік 
осы жауынгер хаттарында шынайы кестеле-
неді. Сөйтіп, Əзілхан Нұршайықовтың май-
дан даласынан жазған хаттарынан кейін ара-
ға 40 жыл салып, бейбіт заманда неміс елі-
нен Кеңес жеріне хат жолдаған қазақ Нұр-
ланның Алматыға өзінен гөрі атағы ерте-
рек жеткен еді. Жазғыш тарландардың қа-
тарында оқуға қабылданғаннан кейін жур-
налистік жолға біржолата бет бұрып, қолы 
қалт етсе боратып жазып, газеттерге бұрқы-
ратып шығаруға бел шеше кірісті. Бірінші 
курста «Өркенге» өндіртіп мақала жазды. 
Бір күні ол осы жастар басылымының бас 
редакторы Əшірбек Амангелдіұлының ка-

бинетіне имене кірді. Ағамыз қазақы қа-
лыппен  ұяңдау амандасқан жас жігітке 
ишара танытып, риза көңілмен амандаса-
ды. «Ə, əлгі жазғыш Нұрлан Қалқа сен 
екенсің ғой», – дейді Əшекең ризашылық-
пен. «Ал, енді келген шаруаңды айт». Нұр-
лан жазған дүниелерінің қаламақысын білу-
ге келген екен. Бас редактор уақыт оздыр-
май есепшісін шақырып, шалақұрсақ сту-
дентке ақшасын санап беруді тапсырады. 
Бірақ, ағамыз көз алдында сатырлатып са-
нап жатқан ақшаға жүзі онша нұрлана қой-
маған Нұрланға қарап, неге қуанбай тұрға-
нын сұрайды. Нұрлан ойланбастан осы уа-
қытқа дейін жиналған барлық қаламақысын 
Аралды құтқару қорына аударуларын сұрай-
ды. Бас редактор осы баланың қызуы кө-
теріліп тұрған жоқ па екен деген таңданыс-
пен жүзіне аңтарыла қарайды. Əңгіме шын-
ға айналып бара жатқанын сезген ағамыз: 
«Айналайын, сенің азаматтық ұстанымыңа 
көп рахмет. Бірақ сенің теңізге тамған там-
шыдай ғана азын-аулақ қаламақыңа Арал-
дың толып қалмайтыны анық. Сондықтан 
гонорарыңа бəліш алып же, артылып жат-
са, достарыңмен бөліс» деп арқасынан қа-
ғып шығарып салады.

Нұрланның аңғырттықпен суарылған  
адалдығының тағы бір оқиғасы əскерде бо-
лады. 1985 жылы қазанда əскери борышын 
өтеу үшін ГДР-дағы арнайы орталыққа кел-
ген қазақстандық жауынгерлерді жинап, өз 
таңдаулары бойынша Германияда қалатын-
дар, сержанттық оқуға баратындар жəне со-
ғыс жүріп жатқан Ауғанстандағы кеңестік 
армия сапына баратындар болып, үш топ-
пен іріктелетіндері ескертіледі. Əуелі сер-
жанттық оқуға барғысы келетіндерді сұра-
ғанда, бірнеше жас бір қадам алға басады. 
Екінші рет «Ауғанға аттануға тілек білді-
рушілер бар ма?» дегенде, Нұрлан асқақ 
рухпен екі қадам алға басады. Бір қараса, 
сонша жігіттің ішінен азғантай ғана қатар-
ластарымен бірге алдыңғы қатарда тұр екен. 
Содан олар бір аптадай армияның арнау-
лы пунктінде Ауғанстанға баруға бұйрық 
күтіп жатады. Артынан олардың тобы Ау-
ғанға жіберілмейтін болып, ГДР-дағы басқа 
əскери бөлімдерге жол тартады. Осы оқиға 
Нұрланның «елім, Отаным» деген патриот-
тығы жасөспірім шағынан бастау алатыны-
на дəлел болса керек. «Айдың күннің ама-
нында неге ондай шешімге келдің?», деп сұ-
раймыз ғой кейінірек. Ол мұның бəрі отба-
сындағы, мектептегі тəрбиенің əсері екенін 
бүкпесіз сыр ғып айтады. «Бала кезден ба-
тырлар жырын, ертегілерді оқып өстік, одан 
кейін Қасым Қайсенов, Əди Шəріпов, Өте-
бай Қанахиннің партизандар туралы шығар-
маларымен сусындадық. Сол сезім алыста 
жатқан ауған жерін азат етуге атсалысуға 
итермелеген еді», – дейді өткен күндерін 
жымия еске алып. 

Нұрланның азаматтығы сөз болғанда 
жолдас-жорасы біле бермейтін мына жайт-
ты да айтпай кетпеуге болмас. Нұрланның 
екі қызы, бір ұлы бар  ұйыған отбасында-
ғы тұңғыштары Жанардың ертеректе көлік 

апатынан қайтыс  болған қайынағасының 
кіндігінен тараған перзенті екенін бы-
лайғы жұртшылық біле бермейді. Тағ-
дырдың жазуымен алты айлығында ата-
анасыз қалған нəрестені əуелі нағашы-
лары Бекен ата мен Өзипа əже бауыры-
на басады. Соңынан төрт кластық білім-
мен шектелетін ауыл мектебінен кейін 
нағашы атасы мен əжесі ақылдаса келе, 
бауыр еті Нұрболаттарынан қалған көз 
қуаныштары Жанарды Алматыдағы Нұр-
лан мен Құралайдың отбасылық тəрбиесі-
не беру туралы  ұйғарымға келеді. Со-
дан бері Нұрлан ешбір жанға жақ ашпас-
тан, Жанарды тұңғыш қызы етіп өсірді. 
Маңдай алды тұңғышым деп қолынан же-
тектеп мектепке апарды,  университетке  
түсіріп, жоғары білім алуына қолынан 
келгенше жағдай жасады. Айдана мен 
Қайраты Жанарды əлі күнге дейін əпке 
деп атап, үйдің тұңғышы ретінде айтқа-
нын екі етпейтіні отбасылық тəрбиенің 
жемісі. Өз қолымен ұзатып, Қуанжанмен 
құда болып, төс түйістірді. Бүгінде Жа-
нарынан Айша мен Əминадай немерелер 
сүйіп, ата болып отыр. Қазақтың «Жақ-
сы жезде – əкедей» деген қанатты сөзі 
осындайда айтылған болар. 

Ағайын-туыс, дос-жарандар бас қо-
сатын жиын-тойда өлең оқып, жиналған 
жұрттың ауыл арасындағы қысыр əңгімесін 
ұлы мəртебелі өнерге қарай бұрмаса көңілі 
тоғаймайтын Нұрланнан бойындағы ақын-
дық қасиет қайдан келгенін сұраймыз ғой 
кей-кейде. Жер жаннаты Жетісудағы əйгілі 
Шарын шатқалынан сүрлеу тартып, одан 
əрі Қулық, Торайғыр тауларына тарамдала-
тын көркем мекенде дүниеге келген оның 
ақын болмауға да қақысы жоқтай. «Қазақ-
тың балаға бата беру, аузына түкіру деген 
дəстүрі тегін емес», дейді ол. Бұл жөнінде 
мына бір қызық оқиғаны еске алады. Биыл 
80-нің сеңгіріне шыққан анасы Əлімхан 
Қадырқызы мен сексен бестің белесін ба-
ғындырған əкесі Нұрахмет Молдақұлының 
кіндігінен тараған тоғыз баланың сегізі өз-
дері тұратын Ұзынбұлақ ауылында дүние-
ге келген. Тек Нұрлан ғана əке-шешесі мал 
бағып, атақты Асы жайлауына қоныстанған 
тұста, еркін далада киіз үйде дүние есігін 
ашыпты. Сол күні Нұрахмет əкей ел ара-
лап, малшы қауымды əн-жырымен сусын-
датып жүрген, Жетісуға танымал Əбдіреш 
ақынды қазақы дəстүрмен сəби есімін құ-
лағына айтқызу ниетімен шілдеханаға ша-
қырған. Əбдіреш ақын нəрестеге өлеңмен 
арнау айтып, өзіндей өнерлі адам болсын 
деп ақадал тілекпен ақ батасын береді. 
Сəби дүниеге келген күні аспаннан ақ нұр 
жауып тұрғандықтан, сəбидің өмірі де осы-
лай нұрланып жүрсін деген ниетпен ана-
сының сіңілісі Зəуре апай оның атын Нұр-
лан деп қойыпты. 

Жаратқан иеміз даладай көңіл, бала-
дай пейіл берген ақжүрек ақынның Ала-
таудың етегінен арна тартқан тұнық ағы-
сы бүгінде Арқаның бойымен сырбазда-
на сыңғырлап ағып келеді. Бауырмал дос-
қа өзеннің өзіндік өрнегімен ұзаққа ағып, 
ел-жұрт тұнығыңнан қанып іше берсін де-
ген  ізгі тілегіміз бар.                                                                                    

 Қуат БОРАШ,
ақын-публицист

Астана 

ҚАНДАСТАР ТУРАЛЫ ФИЛЬМ 
ТҮСІРГЕН КОМПАНИЯ

Қазақстандық «Эйр Астана» компаниясы 
тек əуе тасымалдаушы емес екен. Компания 
өзінің он бес жылдығына орай фильм түсіріпті. 
Фильм болғанда, қазақтың даласын əлемнің 
түкпір-түкпірімен байланыстырып, жер ша-
рының əр бұрышында жүрген қандастардың 
өмір тарихынан сыр шертетін биографиялық 
деректі фильм. Олардың əрқайсысы Атажұрт-
тан алыста өмір сүрсе де, туған елмен байла-
нысын үзбеген, жүрегі Қазақстанға байланған 
азаматтар. Осы фильм кейіпкерлерінің кейбірі, 
атап айтқанда, Омбы қаласында «Мөлдір» қа-
зақ мəдени орталығын құрған Алтынай Жүні-
сова, Қытай Жазушылар одағының мүшесі, қа-
ламгер Акбар Мажит, Түркияда тұратын белгілі 
тарихшы, журналист Əбдіуақап Қара Астанада 
өткен осы фильмнің тұсаукесер рəсіміне арна-
йы келіп қатысты. 

Фильм кейіпкерлерінің əрбірінің елден 

ҚАЗАҚ ОПЕРАСЫНЫҢ АНТОЛОГИЯСЫ 
ЖАРЫҚҚА ШЫҚТЫ

Қазақ операсының бастауында аты аңызға 
айналған тұлғалар – Күлəш Байсеитова, Роза 
Бағланова, Ришат Абдуллин, Бибігүл Төлеге-
нова сынды күміс көмей əншілер тұр. Олар-
мен қатар Ермек Серкебаев, Роза Жаманова, 
Əлібек Дінішевтің есімдері зор мақтанышпен 
айтылады. Бұл тұлғалардың əрқайсысының 
жүріп өткен жолы, өнегесі бүгінгі өнерпаз-
дарға үлгі. Осы ұрпақтар сабақтастығын үз-
бес үшін «Қазақ операсының аңыздары» атты 
жоба жасалды. Бұл идеяның авторы – КСРО 
халық əртісі, Социалистік Еңбек Ері Бибігүл 
Төлегенова. Өнер саңлақтарының таспаға жа-
зылған дауыстары CD жəне DVD дискілерге 
жазылып, əрқайсысының өнердегі өмірбаяны 
мен олардың аудио, бейне жəне фотосуреттері 
жинақталған буклеттер шығарылды. Антоло-
гияның көлемі де ауқымды: əрбір опера саң-
лағына бір дискіден жазылғанда, 7 аудио жəне 
7 DVD дискі «Қазақ операсының аңыздары» 
деген ортақ атпен топтастырылған. Осылайша 
қазақ операсының аңыз тұлғаларының шығар-
машылығы бір жинақта топтастырылды. Қа-
зақстан Мəдениет жəне спорт министрлігі мен 
«Мирас» қоғамдық ұлттық мəдени қоры мұ-
рындық болған жоба ЭСКПО-2017 көрмесі ая-
сында өткізіліп отыр. Анығын айтқанда, мұн-
дай жоба бұрын-соңды болмаған.

Қазақ операсының аңызға айналған тұл-
ғаларының есімдері мен еңбектері ұмытыл-
масын деген ниетпен жасалған жобаның 
тұсаукесер рəсімі Астананың қақ төрін-
дегі «Қазақстан» орталық концерт залын-
да өтті. Концертті Бибігүл Төлегенова өзі 
бастап ашып, соңына қарай өзі əн шыр-
қап, көрерменге көзайым сый жасады. Ал 
бүгінде аңыз болған опера саңлақтарының 
ізін басып, оларды өнеге тұтқан жас əнші-
лер осы концертте өнер көрсетті. «Астана 
Опера» театрының солист əншілері, белгілі 
өнер қайраткерлері Альфия Кəрімова, Тал-
ғат Мұсабаев, Андрей Требугенко, Жұпар 
Ғабдуллина, халықаралық байқаулардың 
лауреаты Рустам Сулейманов пен Тамара 
Асар алдыңғы буын əншілердің репертуа-
рынан əн шырқады. Олардың даусына Ер-
болат Ахмедьяровтың дирижерлік етуімен 
Астана қаласы əкімшілігінің Мемлекеттік 
академиялық филармониясының симфония-
лық оркестрі сүйемелдеу жасады. Осылай-
ша, кешегі аңыз тұлғалардың өнегесі бүгінгі 
өнерпаздардың таланты арқылы жалғасып 
жатыр деуге болады. Ал қазақ операсы  
аңыздарының даусын сағынған қауым олар-
ды антология таспаларынан тыңдай алады. 

жырақта жүруінің себебі əр қилы болғаны-
мен, мұңы ортақ. Қайда жүрсе де Қазақс-
танға қарай құстай ұшуға дайын қандастар-
ды «Эйр Астана» өз бортына отырғызып, 
туған жерге жеткізеді. «Ұшақтың борты-
на отырғаннан-ақ күмбірлеген күйді есті-
ген сəтте қазақ еліне жеткендей боламыз» 
дейді фильм кейіпкерлері. Белгілі режис-
сер Жанна Балақаева «Air Astana: Соеди-
няя  судьбы» деп аталатын фильмді бір ай-
дың ішінде түсіріпті. Аз ғана уақыт ішінде 
Пекин, Омбы, Париж, Стамбұл, Франкфурт 
қалаларын аралап, кейіпкерлермен көзбе-
көз сұхбаттасуды ұйымдастыру оңай ша-
руа болмаса керек. Қалалар мен тағдыр-
ларды өзара байланыстыруда «Эйр Астана-
ның» ұшақтары мүлтіксіз қызмет атқарды.

Г.ЖЕҢІСБЕКҚЫЗЫ
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Транзакция жасалып бол-
ғаннан кейін ҚХБ еншілесінің 
қалған 40 пайызына ие болып, 
компанияға қатысты сатып алу-
шылармен жасалған акцио-
нерлік келісімге сай оны бас-
қару жəне басқа да шарттарға 
қатысты белгілі бір құқықтар-
ды өзіне қалдырды. Altyn Bank 
директорлары кеңесінің төра-
ғасы Арман Дунаевтың хабар-
лауынша, акциялардың бақы-
лау пакетін беру банктің бас-
қару командасын өзгертпейді. 
«Алдағы үш жылда банк қазіргі 
менеджмент арқылы басқары-
латын болады деген алдын-
ала келісім бар. Менің ойым-
ша, бұл дұрыс. Банк қазір жұ-
мыс істеп тұр, оның өз тари-
хы мен жетістіктері бар. Бас-
шылыққа жаңа адамның келуі 
тек мақұлдауды ғана емес, со-
нымен бірге жергілікті ерек-
шелікке үйренуді қажет етеді», 

– деп түсіндірді банкир. Сон-
дай-ақ,  стратегиялық инвестор-
дың келуі Altyn Bank стратегия-
сына еш əсер етпейді деп есеп-
тейді Арман Дунаев. «Қазіргі 
менеджмент акционерлердің 
сатып алғанға дейін талап ет-
кен барлық стратегиялық мін-
детін іске асыра алды. Бірінші-
ден, бұл клиенттердің тұрақ-
ты бөлігін жоғалтпау. Екінші-
ден, менің ойымша, бұл қолда 
бар IT-жүйенің негізінде сан-
дық платформа құрып, оны то-
лық аяқтау.  Даму стратегиясын 
қайта қарау бойынша айтарлық-
тай өзгеріс болады деп ойла-
маймын», – деді ол. Келісімнің 
негізгі өзегі – Altyn Bank биз-
несін дамыту үшін жаңа ин-
вестициялық мүмкіндіктерді 
ашу. «Келісім банктің ірі жəне 
орта инфрақұрылымдық жоба-
ларға қатысуына үлкен инвес-
тициялық мүмкіндік береді», 

Аталған туындылардың түсірілім 
жұмыстарымен елімізге белгілі «Сақ» 
жəне «Оңтүстік-фильм» киностудия-
лары айналысады. Бұл туындылар Оң-
түстік Қазақстан облысы əкімдігінің 
қолдауымен өңірдің киелі жəне тари-

Шымкентте қазақ-қырғыз базары ашылмақ. 
ТМД елдеріндегі ең ірі базарлардың бірі «Дор-
дой» мен Шымкент қаласындағы «Бекжан» ба-
зары қосылып, жаңа халықаралық сауда орта-
лығы бой көтереді. 

Сонымен Шымкент қаласындағы ірі сауда 
орталығы енді «Шымкент-Дордой» атауын ие-
ленбек. Бішкектегі əлемнің ең ірі базарларының 
қатарына жататын «Дордой» сауда орталығының 
басшылығы «Бекжан» базарын 10 жылға жал-
ға алып отыр. Ол үшін қырғыз-қазақ бірлескен 
серіктестігі 3 миллион АҚШ доллар көлемін-
де инвестиция құймақ. «Келісімшарт аясында 
аталмыш базар ғимараты əзірге серіктестікке 
10 жылға жалға берілуде. Тиісті уақыт өткеннен 
кейін базар аталмыш серіктестіктің толыққанды 
иелігінде қалатын болады», – деді қалалық кəсіп-
керлік бөлімінің басшысы Əсет Əбдірахманов.

«Бекжан» базары Шымкент қаласында-
ғы соңғы үлгіде жабдықталған жабық екі  ке-
шеннің бірі болатын. Алдағы уақытта сауда ғи-

маратында аттракциондар, ойын-сауық кешен-
дері пайдалануға берілмек. Базардың жаңа ие-
лері жергілікті кəсіпкерлер үшін тиімді шарт та 
ұсынып отыр. Яғни, базар дүңгіршектерін жалға 
алушылар үшін алдағы бір жыл бойы салық са-
лынбайды жəне дүңгіршектерді жалға алу құны 

да біршама төмендейді. Ал базар маңындағы 
4 гектар жерде 5 мың автокөліке арналған ав-
тотұрақ салынбақ. Сатушылар онлайн-режимде 
«Дордоймен» байланысып, қажетіне орай тапсы-
рыс беруіне мүмкіндік бар. Сондай-ақ, бұл сау-
да орталығының Түркістанда да аумағы 9 гек-
тарлық бөлімшесі ашылады. Ол: «Алтынбұлақ 
– Дордой» деп аталады. Қырғыз кəсіпкерлерін 
ол жаққа да орналастыратын боламыз», –  деді 
базар басшысы Клара Нəдірқұлова.

Тоғыз жолдың торабында орналасқан Шым-
кентте барлық тауарға сұраныстың болатыны 
айтпаса да түсінікті. 50 мың сатушысы бар «Дор-
дой» базарының Шымкентте жұмыс істей бас-
тауы оңтүстік саудасын қыздыра түспек. Бірақ 
ойланатын бір жайт бар. «Қазақтың бəрі сауда-
гер болып кетті» – деп, түкірігіміз жерге түспей 
жүргенде қалың қазақтың ортасынан қырғызға 
базар ашып бергенімізге жол болсын.

Бейімбет АМАНЖОЛ 

ALТYN BANK-тың САЛМАҒЫ КІМГЕ АРТЫЛДЫ?
Халық банк Altyn Bank-тың үлесін сатуға қатысты 
мәміле жасады. «Қазақстанның жинақтаушы 
халық банкі» АҚ (Қазақстан Халық банкі, 
ҚХБ) China CITIC Bank Corporation Limited (CITIC 
Bank) және China Shuangwei Investment Co-мен 
(Shuangwei) Altyn Bank-тың 60 пайыз акциясын 
сату туралы келісімге қол қойды. 

Оңтүстік Қазақстан облысында биылғы жылдың соңында 
«Көне жетігеннің сыры» атты 13 сериялы кинохикая мен 
«Қажымұқан», «Отырарды қорғау», «Киелі Қазығұрт» атты 
анимациялық фильмдердің тұсауы кесілмек. Бұл туралы 
өңірлік коммуникация орталығында өткен баспасаөз 
конференциясында «Оңтүстік-фильм» киностудиясының 
директоры Батырхан Дәуренбеков хабарлады. 

– деп есептейді Altyn Bank дирек-
торлар кеңесінің төрағасы Арман 
Дунаев. Қазақстандық компания-
лардың қытайлық «Бір белдеу, бір 
жол» бастамасы аясында  өз биз-
нестерін Қытайда дамытқылары ке-
летінін көріп отырмыз, сондықтан 
өз тұтынушыларымыздың сұраны-
сын қанағаттандырмақпыз. Қытай – 
Қазақстан бизнесі үшін əлеуеті бар 
нарық, қазақстандық тауарлар мен 
қызметтерді өткізу нарығы ретінде 
үлкен мүмкіндікке жол ашады. Ал 
Altyn Bank болса өзінің қазақстан-
дық тұтынушыларымызға қажетті 
банктік қолдау ұсына алады, мыса-
лы, теңгені юаньға айналдыру, сау-

даны қаржыландыру, қазынашылық 
операциялар жəне несие беру», – 
дейді ҚХБ басқарамасының төра-
ғасы Үміт Шаяхметова. 

Арман Дунаевтың айтуын-
ша, «Жібек жолы» экономикалық жо-
басы арқылы Қазақстанда іске асып 
жатқан инвестициялық мазмұндағы 
барлық жоба, сондай-ақ ірі жəне орта 
инфрақұрылымдық жобалар Altyn 
Bank-ті олардың қаржылық опера-
торы етуге мүмкіндік береді. ҚХБ 
баспасөз қызметінде көрсетілгендей, 
келісім  2017 жылдың екінші жарты-
жылдығында аяқталады деп жоспар-
ланып отыр.

Динара ДҮРМƏН 

Бүгінде танымал футболшылардың бірі Криштиану Роналду аптасына 
365 мың фунт стерлинг (470 мың доллар), ал «Барселона» клубының жəне 
Аргентина құрамасының шабуылшысы Лионель Месси аптасына бір мил-
лион фунт стерлинг (1,289 миллион доллар) табыс табады. 

 The Times газетінің жазуынша, бұған дейін əлемде мұндай табысқа ие 
футболшы болған емес. Лионель Месси «Барселона» құрамасының негізгі 
футболшысы ретінде 2003 жылы қабылданған. Осы күнге дейін ол коман-
дасы үшін 585 ойын өткізіп, қақпаға 510 гол салды. Нəтижесінде аргенти-
налық футболшы бес рет ғаламшардың ең үздік футболшысы атанды. Айт-
пақшы,«Барселона» клубының əкімшілігі аргентиналықпен келісімшартты 
2021 жылдың 30 маусымына дейін созатынын мəлімдеген. Жаңа келісім-
шартқа 15 шілдеде қол қойылуы тиіс.

Ал «Реал» шабуылшысы Криштиану Роналду мадридтік клубта 2017-
2018 жылғы маусымда да ойнайтын болды. 32 жастағы португалдың бұл 

шешімі корольдік клубтың басшылығына қуантқаны айқын. «Реал» Ронал-
дудың орнын басатын футболшы іздеуді тоқтатты деп жазады басылымдар. 
16 маусымда футболшы 2009 жылдан бері өнер көрсетіп келе жатқан клу-
бынан кеткісі келетіні жайында емеурін танытқан еді. Бұған себеп ретінде 
мадридтік клубтың шабуылшысына салық заң бұзушылығы жөнінде айып 
тағылғанда, команданың қажетті қолдау білдірмей отырғаны айтылды. 

Маусым айында испан прокуратурасы Роналдуға қатысты іс қозға-
ды. Оған себеп – Роналду 14,7 миллион еуро салық төлемеген. Айып 
өте ауыр. Ведомство өкілдері спортшы арнайы құрылған бизнес-құры-
лым арқылы нақты табысын жасырды деп есептейді. Өткен маусымда 
Роналду «Реал» сапында Испания чемпионы əрі Чемпиондар лигасының 
 жеңімпазы болды. 

Тоғжан ТӨЛЕГЕН 

МЕССИДІҢ МИЛЛИОНДАРЫ ҺӘМ РОНАЛДУДЫҢ РЕНІШІ

ТАРИХИ ОРЫНДАР ДӘРІПТЕЛЕДІ

ОЙНАМА, ҚАЗАҚ, «ДОРДОЙМЕН»

хи жерлерін дəріптеу мен туризмді 
насихаттау мақсатында түсірілуде. 
«Аталған туындылардың идея авто-
ры – Оңтүстік Қазақстан облысының 
əкімі Жансейіт Түймебаев. Жыл ба-
сында облыс əкімі бізді арнайы қа-

былдап, ішкі туризмді дамытуға се-
бепкер болатын кино жəне анима-
циялық фильмдер түсіруге тапсырма 
берген болатын. Кейіннен бюджет-
тен қаржы бөлді. «Көне жетігеннің 
сыры» атты кинохикаяның түсірілім 
жұмыстарына 30-ға жуық актер тар-
тылып, жұмыс жүйелі түрде жалғасу-
да», – дейді Батырхан Қалдарбекұлы.

«Көне жетігеннің сыры» атты ки-
ножоба желісі өте қызықты. Қазығұрт 
асуындағы жол жөндеу жұмысымен 
айналысып жатқан экскаваторшы сыр-
ты шіруге айналған тері қапшық тауып 
алады. Қапшықтың ішінен көне жетіген 
аспабы шығады. Ішектері мен асықта-
ры жоқ бұл аспаптың сыртқы бетінде 
ескі көне түркі əріптерімен жазылған 
жазудың іздері көрінеді. Фильмнің бас-
ты кейіпкері – Самал мен оның досы 
Нұржан жəне археолог Жандос үшеуі 
жетігеннің сыртындағы өлең шумақ-
тарының құпия сырларын ашуға ты-
рысады.

Фильмнің бас режиссері Ну-
риддин Паттеевтің айтуынша, кино 
Түркістан, Арыстан баб, Отырар, 
Сауран, Сайрам, Ақсу-Жабағылы, 
Қазығұрт тауы, Өгем секілді тарихи 
жəне табиғаты əсем жерлерде түсірі-
луде. Жалпы, фильмге 70 млн теңге 
бөлініп, əр сериясына 6 млн теңге 
шығындалып жатқан көрінеді.

 
Динара ДҮРМƏН 

БАТАНЫ «АЛ ЕНДІ», – 
ДЕП БАСТАЙДЫ ШАЛ

Таңсұлу АЛДАБЕРГЕНҚЫЗЫ

Жаратушы Раббымның жер бетіндегі мұсылман халқының 
өкілдеріне жүктеген бес парыздың бірі де бірегейі – 
қасиетті Ораза айы да артта қалды. Иісі қазақ тебірене 
күтетін айлардың сұлтаны – ораза айында ауыз бекітіп, 
ораза ұстағандарға биылғы жылғы жаздың жайма шуақ 
басталғаны да көп септігін тигізді. 

 Əр шаңырақ, əр отбасы 
мүмкіндігінше жақын-жұрағат-
тарына арнап дастарқан жайып, 
ауызашар дəм ұсынғаны айтпа-
са да белгілі. Осындай жиындар 
үстінде көңілге түйген біраз ой-
ларымызды қағаз бетіне түсір-
генді жөн санадық. Бізде төңі-
регін əңгіме-думанға бөлеп, жұрт-
ты үйіріп отыратын ақсақалдары-
мыздың кейбірінің өресі тым таяз-
дығы қынжылтады. Алды сексенді 
алқымдап, соңы алпыстың орта-
сынан асқан талай ақсақалдары-
мыздың аузынан ақылман дұрыс 
сөз шықпақ түгілі, ғибратты бата 
да жасай алмайтындары көңіл құ-
лазытатын-ақ жағдай. Тіпті, бата 
сұраған жағдайда «ал енді..» деп 
бастап, күмілжіп аяқтайтын қария-
ларымыз да бар арамызда. Осын-
дайда аузынан ақ баталары ағыл-
ған, айналасына сөзбен салтанат 
құрып отыратын бұрынғы атала-
рымыз еске түседі екен.

Қазақ халқының дəстүрлі əдеп-
ғұрпының жинағы – «Қасым хан-
ның қасқа жолы» мен «Есім хан-
ның ескі жолын» жетілдіру мақ-
сатында қабылданған Тəуке хан-
ның «Жеті жарғысы» – ел ішіндегі 
дау-жанжалдар мен саяси маңызы 
бар мəселелерді шешіп отырғаны, 
ал оны шешу абыройлы ақсақал-
дардың көмегімен жүзеге асып 
отырғанын тарихтан жақсы бі-
леміз. Жеті жарғы – қазақтың ше-
шендік өнеріне сəйкес афоризм-
дерден, мақал-мəтелдерден, қанат-
ты сөздерден құралғанын еске ал-
сақ, бүгінгі қазақ ақсақалдарының 
тірлігіне көңіл көншімейтінін жа-
сыруға болмас. Жер дауы, отба-
сы жəне неке дауы, қылмыс пен 
құн дауына, ұрлық-қарлық, то-
нау-барымташылық, міне, осын-
дай ел дүрліктірер даулардың бəрі-
не ауыл-елдің ауызы дуалы ақса-
қал-қариялары араласып отыратын 
болған. Тіпті, ел ішіне бүлік са-
лып, көтеріліс жасаған кісіге, елге 
опасыздық жасағандарға, жазық-
сыз кісі өлтірушілерге, əйелімен 
зинақорлық жасап, ақ некені бұ-
зушыларға өлім жазасы бұйырыл-
ған. Сондықтан да, ауыл ақсақал-
дары «бұзықтарын» жөнге салып, 
ел ішіндегі тəртіпсіздіктердің ал-
дын алу, ол даудың сыртқа шық-
пауына, тентекті тəрбиелеуге аға-
йын арасына жік түсірмеуге аса 
мұқият араласқан. Сөзден түйін 
түйген, бір ауыз сөзіне ағайын-
жекжаты тоқтаған тума шешен-

дер, ділмарлар халықтың кез келген 
дау-дамайына араласа білген. Бата-
лы сөз айтқан.

ХІХ ғасырдың ортасына дейін 
қолданылып келген бұл Жарғы ке-
ңес дəуірінде «феодалдық қаты-
настардың сарқыншағы» деген же-
леумен қалыс қалады. Тəлім-тəр-
биенің қатал ұстанымы саналатын 
осы Жарғы ел ішінде дəл бүгінгі-
дей ауыр қылмыстардың болмауы-
на, əсерін тигізген болған күнде де 
олар тез реттеліп отырған əрі ха-
лықтың əлеуметтік хал-жағдайына 
да тиімді əсер еткен. Əкесіне қол 
жұмсаған ұлды қара сиырға теріс 
отырғызып масқараласа, ата-анаға 
дауыс көтерген қыз баланың жа-
засын анасы шешкен...», – делін-
ген Жарғыда.

Халқымыздың тарихынан ойып 
орын алатын Төле би, Қазыбек би, 
Əйтеке би қатысқан Күлтөбенің ба-
сындағы жиында бекітілген Жеті 
жарғының көптеген ережелерін 
бүгінгі қоғамдағы болып жатқан 
келеңсіздіктерге қарап отырып аң-
сайды екенсің!? Қанымызға сіңген 
үлкенге құрмет, кішіге ізеттіліктің, 
мейірімділіктің сипаты осындай бол-
ған, осылай қалыптасқан. Ал қазір 
ше? Теледидарды бұрап қалсаң да, 
газет-жорналды ашып қалсаң да кө-
ретініміз, еститініміз бірін-бірі жау 
санап, бірінің жанын бірі қинап жат-
қан қанды оқиғалар, «Əке көріп оқ 
жонар, шеше көріп тон пішер» ұр-
пақтың шектен шыққан тəртіпсіздік-
тері тыйылар емес. Көзіміз де, құла-
ғымыз да үйренді. Жанымыз түршік-
кенмен, жүрегіміз ауырғанымен, 

тəртіпке салар, аталы сөз айтар 
ақсақалдарымыздан бедел кеткен. 
Кеш бойы алдына қойған тағамнан 
басқа, маңайына иманды сөз айтар 
ақсақал табудың өзі мұң.

Ауызашар беріп жүріп, ауыз          а-
шарларға барып жүріп көргеніміз, 
түйгеніміз осы! Күні бойы, таң-
нан қара кешке дейін Алла риза-

лығы үшін ауыз бекіткендердің 
ниеті қабыл болсын, ораза ұста-
маса да ауызашарға барып, ақса-
қалдарымыз дастарқанның шы-
райын кіргізіп, имани əңгімеден 
шуақ шашып, елдің көкейінде 
жүрген сан алуан сауалдар төңі-
регінде жұртты ұйытып, ашыла 
əңгімелеп отырса, қандай жа-
расар еді?! Оның үстіне, соңғы 
жылдары жастардың көбі имани 
жолға түсіп, ораза ұстап, жұма 
намаздан қалмай, бес уақыт на-
мазын қаза жібермейтіндігі көңіл 
қуантатын жағдай. Сол жастар-
дың əңгіме сəнін кіргізіп, шы-
рай беретін ақсақалдардан дуалы 
өсиет, өнеге күтетіні даусыз. Ар-
тынан ерген толқынға ауыз тол-
тырып айтары жоқ, жиын-тойда 
бата сұраса қарабайыр тілек ай-
тып кететін қарияларды көрген-
де, еңсең езіледі. Ханды да, қа-
раны да тезге салып, дұрыс ба-
ғыт беріп отыратын кешегі баба-
лар үрдісі қайда қалды?! Қарны-
мыздың тойғанына мəз тірліктің 
соңы не болар екен дейсің ғой... 
«Сөз тас жарар, тас жармаса бас 
жарар» дейтін кешегі аузын айға 
білеген шешендеріміздің бүгінгі 
ұрпағы кеңестік санадан əлі де 
арыла алмай жүрген сияқты көрі-
неді осындайда! 

Бір таңданарлығы, қариялар-
дың кейбірі «Ал енді...» деп ала-
қан жая бастағанда бата шіркін 
тостқа ұласып кетпегей, əңгі-
менің соңы «А лып қойыңдар!» 
дегенге ұласпағай деп іштей қыл-
пылдайсың.      
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