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ЖЕДЕЛ СҰХБАТ

ТҮЙТКІЛ
Ақмола облысында
Атбасар деген қала бар.
Естеріңізде болса, 2017
жылы шаһар тасқын судың
астында қалып, тұрғындар
әбден жапа шеккен-ді. Қызыл
судан көрген азапты ешкім
әлі ұмытқан жоқ. Жабай
өзені арнасынан асыптасығанда жұрт қара басын
әрең аман алып қалды. Біздің
айтпағымыз – табиғат апаты
емес. Қаламға арқау болған
– Атбасардағы апаттан
кейінгі үйлерді қалпына
келтірген құрылысшылардың
жанайқайы. Олар осы күнге
дейін жалақысын ала алмай,
табанынан таусылып жүр.

№7

жүріп тұрғызған құрылысшылар қайда
барарын білмейді. Олар кпқабатты
10 үйді толығымен аяқтағанша бел
жазбай жұмыс істеген. Жұмысшылар
КТК телеарнасының тілшілеріне
берген сұхбатында «Тұрғындарға пәтер
кілтін табыстаған соң, жалақы алудан
қалдық» дейді. Жалдаған пәтерлерінің
де ақысын тлей алмай, жаңа жылдан
бері осы маңды айналшықтаумен күн
ткізуде.
Сылақшы Ләйлә Бейсенбаева
еңбекақысын ала алмай жүргеніне
жаны күйіп отырғандардың бірі. Мұңын
шаққан ол «Ақшамызды сұрап әкімдікке

Айтпақшы, 45 пәтерден тұратын 5
қабатты 10 үйдің соңғысына тұрғындар
күні кеше қоныстанған. Тасқын суда
зардап шеккен отбасыларға осы үйлерді
тұрғызып беру үшін мемлекет 3 жарым
миллиард теңге блгенін айттық. Алайда
сол қаржының жұмысшыларға жететінжетпейтінін Атбасар аудандық әкімдігі де
анықтай алмай отыр. «Жауапты емеспіз»
деп жалтарған.
Атбасар аудандық құрылыс блімінің
басшысы Галина Мороз: «Мен бұлармен
келісімшартқа отырған жоқпын.
Келісім жасаған мердігерге барсын.
Мердігер компанияға атқарылған

ЖОЛДАУ
ЖӨН СІЛТЕДІ

Фото: ktk.kz

Елбасының Қазақстан халқына арнаған
соңғы Жолдауында әлеуметтік салаға ерекше
басымдық берілді. Әсіресе, тұрғындарды
қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету, жайлы
орта қалыптастыру кезек күттірмейтін міндеттер
ретінде айтылды. Осы және басқа да өзекті
мәселелерге қатысты Парламент Сенатының
депутаты Нариман Төреғалиев біздің тілшімізге
арнайы сұхбат берді.

ЕҢБЕГІ АҚТАЛМАҒАНДАР
Бюджеттің 3 жарым миллиард
теңгесіне салынған 11 кпқабатты үйдің
10-ы әлдеқашан пайдалануға беріліпті.
Жұрт қоныс тойын тойлап, мәре-сәре
болды. Алайда тұрғын үйлерді қалпына
келтірген жұмысшылар еңбекақыларын
ала алмай, қарызға батқан. Арасында
жұмыс істеуге Астанадан арнайы келіп,

барсақ, шаруамыз жоқ. Мердігер мен бас
мердігерден сұраңдар» дейді. Олар бізбен
сйлеспейді, телефондарын да алмайды»,
– дейді.
Мердігер компания кілінің жауабы
мүлде блек. Dзін «директормын» деген
әйел жұмысшыларды танымайтын
болып шықты. Ал оларға ақша бермей

жұмыс клемі үшін толық ақша
аударылды. Біз мемлекеттік мекеме
болғандықтан, бұлардың жеке шаруасына
араласпаймыз», – дейді.
Жасыратыны жоқ, мұнда да
қазекеңнің құжатқа салғырттығы мен
заңға жүрдім-бардым қарайтын мінезі
себеп болып отыр. Қазір құжат сйлейтін

енді үйлеріне қайта алмай қалғандары да
бар. Тіпті бір отбасының асыраушылары,
бір әулеттің бас ктерерлері де жүр.
Қазір 450 отбасы жаңа үйге
қоныстанып үлгерді. Ал сол пәтерлерді
Арқаның аязында қызыл асығынан
суық тіп, ыстық пен суыққа тоңып

жүрген екінші мердігер Мейрамгүл
Жиенбаева «Еңбекақыларыңды
бергем» деп ақшасын талап етіп келген
жұртты бет қаратпады. Қос мердігердің
ортасында қақпақылға түскендер
– еңбекақысын ала алмай жүрген
үркердей топ.

заман екенін кбі біледі. Біле тұра,
бір жапырақ қағазға құнттай емеспіз.
Сйтіп, мердігер мердігерге сілтеп,
ақыры қарапайым жұмысшы алдында
ешқайсысы да жауапты болмай шықты.
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ЖАҒЫМСЫЗ ИІС ЖАҚПАЙ ТҰР
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Қарағанды
облысының Қызылжар
ауылындағы су жаңа
мектепке Мақатаевтың
згертілген леңін арнауға жарап тұр. Яғни әжуалап беруге болады. Жұмбақтамай,
әңгімені ттесінен айтайық. Қызылжар ауылында 105 оқушыға арналған білім ордасы
осыдан 5 ай бұрын пайдалануға берілген. Күрделі жндеуден ткізуге бюджеттен 81
миллион теңге жұмсалған. Алайда Арқаның сақылдаған сары аязында мектеп ішін
жағымсыз иіс жайлап, қолқаны қапқан. Оқушылар ауырып, ұстаздарды ккжтел
қысқан. Содан еденге тселген тақтай мен тсенішті ктерген ғой. Сйтсе, тақтайдың
астын мүк пен зең басқан. Есік-терезені ашып, бүліне бастаған еденді құрғатқанмен,
иіс кетпепті. Амалы таусылған оқушылар бұрынғыдай крші ауылдың мектебіне
қатынап оқып жүр.
Бұқар жырау аудандық білім блімі бастығының міндетін атқарушы Айдар Оспанов
КТК телеарнасына берген сұхбатында мердігер компанияның 7 жылға берген кепілдігі
барын айтқан. Демек, жауап беретіндер бар. Олар әзірге білім ордасына бас сұқпаған.
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КӨКЕЙКЕСТІ

«Мектебің мынау класың,
Осында он жыл тұрасың.
Тарыдай болып кіресің,
Таудай болып шығасың». Ақын Мақатаевтың осы өлеңін сәл бұрып,
басқаша құрауға да болады. Оны біреулер бұрмалап жазып та жүр.
Әсіресе, мектепке
жарымаған жұрт
әлгі бір шумақты
мың құбылтады.
«Мектебің мынау
шіріген...» дегенді де
естіп жүрміз...

Jas qazaq: Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың
биылғы Жолдауында ктерген мәселелердің арасынан ең
зектісі ретінде қайсысын атар едіңіз?
.ө  : Президенттің 2018 жылы 5 қазанда
халыққа арнаған «Қазақстандықтардың әл-ауқатының
суі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» Жолдауында
еліміз тұрғындарының әлеуметтік жағдайы ерекше
назарға алынды. &сіресе, бірінші кезекте назарға
алынғаны – білім беру, денсаулық сақтау, тұрғын
үйлердің қолжетімділігі мен сапасы, жайлы және
қауіпсіз жағдайда мір сүру мәселесі. Елбасы Жолдауда
«Жайлылық дегеніміз – ең алдымен, тұрғын үйдің
қолжетімділігі, ауланың әдемілігі мен қауіпсіздігі,
тіршілікке және жұмыс істеуге қолайлы елді мекеннің
және сапалы инфрақұрылымның болуы» деп атап
крсетті. Осындай ерекшеліктер шын мәнінде
тұрғындардың жақсы әрі жайлы мір сүруіне жағдай
жасайтын болады. Демек, осы бағытта мемлекеттік
бағдарламалар аясында кп жұмыстар жасалады.
Jas qazaq: Жолдауда халықтың білім алу мәселесіне
ерекше кңіл блінген. Алдағы жылдары білім саласы
бойынша нақты қандай шаралар қолға алынады?
.ө  : Бар құндылықтың негізгі қозғаушы күші
– адам. Адамның білімі мен дағдысы, мір сүру жағдайы,
тұрмыс деңгейі болғандықтан, бұл мәселеге Елбасының
ерекше назар аударуы – заңдылық. Биылғы Жолдауда
әлеуметтік мәселеге қатысты «Тұрмыс сапасын арттыру»
деп айдар тағылған екінші тармақ сегіз блімге блінген.
Онда алдымен «5 жыл ішінде білім, ғылым, денсаулық
сақтау салаларына барлық кздерден жұмсалатын
қаражатты жалпы ішкі німнің 10 пайызына дейін жеткізу
қажет» делінген. Ерекше қарқынмен дамып келе жатқан
еліміз халықаралық дәрежеде танылудың жаңа деңгейіне
ктерілді. Осы жолда бұл қадам мемлекеттің отандық
білім мен ғылымға және денсаулық сақтау салаларына
з тарапынан барынша қолдау крсетіп келе жатқанын
айқындайды.
Ойлау негіздері, ақыл-ой мен шығармашылық
қабілет, жаңа дағды сонау бала кезден қалыптасатынын
негізге алған Елбасы мектепке дейінгі білім беру сапасын
түбегейлі жақсарту мәселесіне, білім сапасын бағалау
жүйесінің халықаралық талаптарға сай келуіне мән берді.
Осы орайда, Президент Үкіметке 2019-2021 жылдарға
арналған бюджеттен қосымша 50 миллиард теңге
қарастыруды тапсырды.

БИРЖАМЕТР
МҰНАЙ (brent)

64,76
DOLLAR

373.56
EURO

422,83
РУБЛЬ

5,68

Анар ӘБЖАНОВА:

АРМАНЫМ – ЕЛІМДІ
ӘЛЕМГЕ ТАНЫТУ

Көбінесе Алматы мен Астананың пейзажын
салғанды жақсы көремін. Өйткені қаланың тыныстіршілігі, ағаштары, тіпті көшедегі мәшинелері мен
адамдары шабыт сыйлайды. Қаланың тынысы ауа
райы мен уақыт мезгілдеріне қарай ерекшеленіп
отырады. Адам сияқты қала да ауа райымен бірге
көңіл-күйін өзгертеді. Осы өзгерістерді жаныммен
сезініп, қағаз бетіне түсіргенді ұнатамын.
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Жедел сұхбат
балалар құраған. 10 жылда 10 мың баланы
тәрбиелеген талантты жігіт халықаралық
олимпиадаларда 300 рет алтын медаль
алған.
Жоғары нәтижеге қол жеткізу
xалықаралық дәрежедегі спорт шебері,
Jлем кубогінің трт дүркін иегері, Азия

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы
аясында жүзеге асқан
«Қазақстанның 100 жаңа есімі»
жобасының жеңімпаздарымен
кездесті.

иелері ұлан-ғайыр шаруаларға атсалысуда.
Сондықтан мүмкіндіктер мен уақытты
тиімді пайдаланудың маңызы артты. Осы
тңіректе ой қозғаған Нұрсұлтан Назарбаев:
«Бәрі де адам мен оның ерік-жігеріне
байланысты. Біз армандай білуге және
кздеген мақсатымызға жету үшін әрекет

*ткен жылы үміткерлерден
2388 тініш қабылданып,
арасынан тек 200 жас іріктелген.
Соңғы сәтте онлайн дауыс
беру нәтижесінде жеңімпаз
атанған 29 қыз-жігіт салтанатты
шараға қатысты. Басқосуда
Елбасы жастарға: «Бәріңіз де –
тәуелсіздіктің перзентісіздер. Біз
– бабаларымыздың арманын жүзеге
асырған ұрпақпыз. Енді сіздердің
уақыттарыңыз келді. Мұны
ұмытпауға тиіссіздер», – деді.
Одан әрі еліміздің қалыптасу
тарихына тоқталып, жастар үшін
ашылған мүмкіндіктер туралы
әңгімелеген Н.Назарбаев қазір
әрбір адам аңсаған арманына
еркін қол жеткізе алатындығын
айтты. «Отызында орда бұзған»
таланттылардың кбейгені осының
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ЖАҢА ЕСІМДЕР ЖАРҚЫРАДЫ
і
ойындарының екіі мәрте жеңімпазы
Ержан Сәлімгереевке де оңай соқпаған.
Ол үшінші сыныпта тосын жағдайға тап
болды. Трансформатордың ішіне тығылып
ойнап жүрген сәтте, тоққа түсіп қалады.
Бір қол, бір аяғынан айырылған бала
ұстаздарынан үйде отырып білім алады.
Кейіннен жүзуді үйренеді. Қайсар мінезі
оны жеңіске жеткізді. Индонезияда ткен
Параазия ойындарында қос алтын медаль
алды. Енді Токиода тетін паралимпиада
ойындарында чемпион атанудан үміттеніп
жүр.
Қазақстанның мемлекеттілігі
мен егемендігін нығайту жолында
жастардың әлеуетін пайдаланудың
маңызы зор. Қазіргі жасанды интеллект,
ақпараттық технология, биоинженерия,
нанотехнология ғылымға кп згеріс
әкелді. Инновация деп аталатын жаңа
ұғымды түсіну мен еңсеру жастардың
еншісіне бұйырып тұр. Жаңа стартап
жобалары үшін Астанадағы ЭКСПО
павильондарының бірінде жаңа зертханалар
ашылған. Бұдан басқа аймақтарда келешек

дәлелі. Олардың ашқан жаңалықтары мен
жасаған жақсылықтары жұртты сүйсіндіріп
келеді. Мәселен, «Қазақстанның 100
жаңа есімі» қатарын толықтырған Асан
Жолдасов мірден з жолын тосыннан
тапқан. Ол математика пәніне қыры жоқ
балаларды жинап, 19 жасында арнаулы
мектептің іргетасын қалаған. А.Жолдасов:
«Балаларды оқытқан кезде, ең бастысы,
олардың бойында математикаға деген
сүйіспеншіліктерін оята білу екендігін
түсіндім. Оқытудың арнайы әдістемесін
жасап, білімімді жылдан-жылға дамыттым.
Қазір «Пифагор» үлкен компанияға
айналды. Алматы, Астана және Тараз
қаласындағы мектептерде 136 мұғалім
жұмыс істейді, аса талантты 1500 бала білім
алады», – деді.
Президент жиында атап крсеткендей,
математика пәні барлық салада керек,
есепке жүйрік болудың пайдасы кп.
Осыны жас жігіт ертерек түсінген. Айталық
соңғы алты жылда еліміздегі оқушылар
құрамасының жартысына жуығын
«Пифагор» мектептерінде білім алған

і і Б
етуге тиіспіз.
Бұл б
байқауға қатысушылар
– скелең ұрпақ үшін үлгі-неге. Сіздер
з еңбектеріңіздің нәтижелері арқылы бұл
мірде бәріне де қол жеткізуге болатынын
крсеттіңіздер, – деді.
Иә, арманшыл адамның алар асуы
биік болады. Келешек білімді, іскер
әрі зіне сенімді жастардан кп нәрсе
күтеді. Еліміздің дамуы, ркендеуі,
әлемге барынша танылуы жас ұрпақтың
жалынды істерімен тікелей байланысты.
Талдықорғандық кәсіпкер Ларион Лян,
жас нейрохирург Мыңжылқы Бердіқожаев,
дәрігер Алмаз Ибрагимов, қарағандылық
жас спортшы, спорттық акробатикадан
әлем чемпионы Никита Амоскин
секілді жастардың тамаша тірліктері мен
жетістіктері згелерге неге боларлық.
Кездесу соңында Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаев жобаға қатысушыларға
ризашылық білдіріп, жастарды елімізді
одан әрі дамыту ісіне белсенді атсалысуға
шақырды.
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Аптаның ауыс-түйісі

Аптаның айтары

«30 жылдан астам бақылау деректері бойынша
су тасқыны мерзімін белгілеу қажет деп санаймын.
Бұқтырма су қоймасында және Шығыс
Қазақстан облысы Шүлбі су қоймасына
құйылатын аймақтарда қар көлемі
мөлшерден – 30 пайызға, Тарбағатай
жотасының оңтүстік-батыс баурайында
мөлшерден 36 пайызға жоғары. Ал
Ертістің сол жағалауында 6 пайызға
жоғары».

Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың
Жарлығымен
Қалмұханбет
Нұрмұханбетұлы
Қасымов Қазақстан
Республикасы
Президентінің көмекшісі
– Қауіпсіздік Кеңесінің
хатшысы болып
тағайындалды.
***
Мемлекет
басшысының
Жарлығымен Ерлан
Заманбекұлы
Тұрғымбаев

Қанат БОЗЫМБАЕВ,
энергетика министрі

ҚЫЗЫЛ СУ ҚЫЛАҢ БЕРДІ
(Елді мекендер)
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Ал
маты
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лысы
сы –

75

Ақтө
Ақ
төбе
тө
бе –

35

Қазақстан
Республикасының ішкі
істер министрі болып
тағайындалды.
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Jas qazaq: Жолдауда
«Педагог мәртебесі
туралы» заңның сз
болуы білім саласындағы
үлкен реформаның
бастауы болып тұр. Осы
тңіректе не айтасыз?
.ө  :
Қазақтың хас
батыры Бауыржан
Момышұлының:
«Ұстаздық – ұлы құрмет.
Себебі ұрпақтарды
ұстаз тәрбиелейді.
Болашақтың басшысын
да, данасын да, ғалымын
да, еңбекқор егіншісін
де, кеншісін де ұстаз
сіреді. *мірге ұрпақ
берген аналарды қандай
ардақтасақ, сол ұрпақты
тәрбиелейтін ұстаздарды
да сондай ардақтауға
міндеттіміз» деген сзі
қазір қоғамда қызу
талқыланып, халық
тарапынан зор қолдауға
ие болған мұғалім
мәртебесін ктеруге
қатысты нақты баға бере
алады.
Жолдауда ктерілген
маңызды мәселе –
«Педагог мәртебесі
туралы» заң қабылдау.
Бұл құжат мұғалімдер
мен мектепке дейінгі
мекеме қызметкерлері
үшін барлық игілікті
қарастырып,
жүктемені азайтуға,
жнсіз тексерістер
мен міндеттен тыс
функциялардан
арашалауға тиіс. Дәл
осы мәселе ұстаздардың
ғана емес, білім беру
ісінің бағыт-бағдарына,
даму үдерісіне
алаңдайтындардың да
кңіліне қонды.
Тағы бір айта
кететін жайт, «жоғары
білім беру ісінде оқу
орындарының маман
дайындау сапасына
қатысты талаптар
күшейтіледі» деген
пікір бар. Оқу бітірген
студенттердің жұмыспен
қамтылуы, жалақысы
жоғары жұмысқа
орналасуы, жоғары оқу
орындарын ірілендіру
саясатын жүргізу
секілді бағыт-бағдарлар
біздің жетістікке
ұмтылуымыздың
алғышарттары. Осы
орайда Назарбаев
Университетінің
тәжірибесіне сүйеніп,
үздік шетелдік топменеджерлерді қызметке
тарту, қазіргі білім
инфрақұрылымының
базасында Назарбаев
Университетінің
үлгісімен ңірлік жаңа
жоғары оқу орнын құру –
құптайтын бастама.
Шоқан Уәлихановтың
«Халықтың кемеліне
келіп, ркендеп, суі
үшін ең алдымен
азаттық пен білім
қажет» дегені бар.
Президент Нұрсұлтан
Назарбаевтың да жоғары
оқу орындарына қатысты
талапты күшейту арқылы
білім сапасын арттырып,
ел дамуын барынша
ркендету негізгі мұраты
екенін аңғаруға болады.
Себебі сапалы білім бар
жерде экономикалық
сімнің де жоғары сапасы
қамтамасыз етілетіні
түсінікті.
Jas qazaq: Денсаулық
сақтау саласындағы
жетістіктерді жылда
тізбелейміз. Кемшілігі де
крсетіледі. Медицина
саласын цифрландыру
елімізге не береді?
.ө  : Кез
келген мемлекетте, қай
кезеңде де сапалы білім
қаншалықты маңызды
болса, медициналық

қызмет сапасы да
соншалықты маңызға
ие. Биылғы Жолдауы
барысында Президент
осы мәселені айрықша
бліп қарастырды.
2019 жылдың 1
қаңтарынан бастап
алғашқы медициналықсанитарлық
кмек крсететін
қызметкерлерді
ынталандыру үшін
науқастарды емдеу
ісін басқарудың жаңа
тәсілдерін енгізген
учаскелік медицина
қызметкерлерінің
жалақысы кезеңкезеңімен 20 пайызға
седі. Осы мақсаттарға
келесі жылы 5 миллиард
теңге блінеді. Сонымен
қатар биыл 1 қаңтардан
бастап барлық емханалар
мен ауруханалар
медициналық
құжаттарды қағазсыз,
цифрлық нұсқада
жүргізуге кшеді. Бұл да
Жолдауда айтылған тың
бағыттың бірі.
Ұлт саулығы –
мемлекеттің басты
басымдығы екенін
қадап айтқан Мемлекет
басшысы Үкіметке және
әкімдерге кем дегенде
100 дене шынықтырусауықтыру кешенін
салуды тапсырды.
Сондай-ақ келер
жылдан бастап Тауарлар
мен крсетілетін
қызмет сапасын және
қауіпсіздігін бақылау
комитеті жұмысын
бастайды. Президент
бұл орайда адам және
оның құқықтары мен
денсаулығы маңыздырақ
екеніне басымдық берді.
Jas qazaq: Халықтың
тұрмыс сапасын
жақсарту – Жолдаудағы
зекті тақырыптың бірі.
Халықты баспанамен
қамту бағдарламалары
қолға алынды. Алматыда
алғашқы жарна құю
арқылы пәтер беру
науқаны басталып кетті.
Баспанаға қатысты тағы
қандай бағдарламаларға
пәрмен берілді?
.ө  :
Қарапайым халыққа
тұрғын үйді барынша
қолжетімді ету
мақсатында қолға
алынған «Нұрлы жер»,
«7-20-25» бағдарламалары
бүгінде сәтті жүзеге асуда.
Қашанда халықтың
тұрмыс жағдайын
жақсарту мәселесін
назарда ұстайтын Елбасы
бұл жолы да әкімдерге
жергілікті бюджет
есебінен жеңілдетілген
ипотека бойынша
алғашқы жарнаны
ішінара субсидиялау
мәселесін пысықтауды
тапсырды. Сондай-ақ
халықтың әлеуметтік
тұрғыдан әлсіз топтары
үшін ірі қалаларда
жалдамалы тұрғын үй
құрылысы ұлғайтылмақ.
Бұл шаралар 250 мыңнан
астам отбасы үшін
тұрғын үй жағдайын
жақсартуға мүмкіндік
береді.
Елдің әл-ауқатын
арттыру мен тұрмыс
сапасын жақсартуға
арналған әлеуеті зор
Жолдауда айтылған
мәселелерді жүзеге
асыруға ел болып
кіріскен жн. Себебі
Президент айтқандай,
әрбір қазақстандық
жүргізіліп жатқан
реформалардың
мәнін және олардың
Отанымызды ркендету
жолындағы маңызын
жете түсінуге тиіс.
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Заң сөйлесін!

Ерте, ерте, ертеде
«Ұр, тоқпақ» деген
ертегі болушы еді.
Оқиғасы да қызық.
«Баяғыда бір шал мен кемпір болыпты» деп
басталады. «Шал тұзақ құрып қаз ұстап
алады. Қаз «Мені қоя бер. Бір жылдан кейін
кел, не сұрасаң соны беремін»
дейді. Шал қазды босатады. Бір
жылдан кейін әлгі қазды іздеп
жолға шығады. Сөйтсе, тұзаққа
түскен қаз Қазбай деген бай
болып шығады. Қазбайдың
«Піс қазаным, піс», «Құс,
есегім, құс», «Ұр, тоқпағым,
ұр» деген үш асыл заты бар
екен. Шал қазанын сұрап
алады. Жолда бір топ бала
шалдың қазанының құпиясын
біліп қойып, ауыстырып
алып қалады. Оқиға осылай
қайталанады. Шал есектен
де айырылып қалады. Сөйтіп,
соңында Қазбайдың «Ұр,
тоқпағын» сұрап алады. Тоқпақ
балаларды ұрады. Әлгі бір
топ бала шалға «Піс, қазаным,
пісті», «Құс, есегім, құсты»
қайтарып береді. Сөйтіп,
шал мен кемпір бай-бақытты
өмір сүріпті» деп аяқталушы
еді.

`
QOGAM

– кліктің жүргізушісі Бақытнұр Құнапияұлы.
Ал Мұхтар 2уезов театрының актрисасы Айзада
Сатыбалдиева ауыр жараланған.
Сот барысында басты күдікті Ілияс Кар
алғашында зіне тағылған айыптың жартысын
ғана мойындаған. Үш адамның мірін жалмаған
қайғылы оқиғаға қатысты куәгерлер де
шақырылыпты. Алайда Ілияс Кар «Ішімдік

E-mail: jas_qazaq@mail.ru
@
l
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ТАБЫСЫ
МОЛАЙДЫ

ішіп, клік тізгіндеді» деген айыппен келіспей
отыр. Ол «Мен з айыбымды жартылай
мойындаймын. Мені мас болды деген айыппен
мүлде келіспеймін. «Оқиға орнынан кетіп қалды»
деген 374-баппен де келіспеймін. Мен сол жерде

болдым. Ешқайда кеткен жоқпын» деп
ақталды. Алайда куәгерлердің бірі –
Ілиясқа ұқсайтын адамды біреулердің
оқиға орнынан басқа клікпен алып
кеткенін жеткізді.
Кар кінәсін толық
мойындамағанымен, тергеушілер
Кардың ішімдік ішіп, қара жолда
жылдамдықты шектен тыс асырғанын
алға тартуда. Тергеу кезінде ішімдік
ішкенін мойындағанын да ескертті.
Алайда күдіктінің қасында болған
туысы оны жоққа шығарып әлек.
Тіпті Ілияс мінген Gelandewagen оның
атына тіркелмеген болып шықты.
Күдіктінің туысы Таласан Қали
«Біз алдымен Жандосов-Айманов
кшесіндегі «Дархан» мейрамханасында
отырып, түнгі сағат 1-ден кейін жаңа
жылдық отырысты «Гранд Операда»
жалғастырдық. Ілияс мүлдем спирттік
ішімдік ішкен жоқ. Тілек айтқанда тек
қана кола ішкенін крдім. Жалпы, ол соңғы
2 жылда спирттік ішімдіктен біржола бас
тартты. Себебі онкологиялық аурудан емделуге
Израильге барып келген», – дейді.
Mitsubishi Galant клігінің иесі, оқиға орнында
кз жұмған Бақытнұр Құнапияұлының екі ағасы
сотқа қатысу үшін Қытайдан арнайы келіпті. Ал
марқұм Шолпан Елгезекованың анасы Гүлжаһан
Заманбек соттан айыпталушыға ең ауыр жаза
тағайындауды сұрады. Ол «Менің балапанымды
басып лтірген адамды ешқашан кешірмеймін.
Cйткені бір емес үш адамды бірден басып,
жаншып лтіріп отыр. 40 күн жыладым. Кзімнен
айырылдым. Қазір менің бір кзімнен жас мүлдем
тоқтамайды», – дейді.
Жол апатынан аман қалған жалғыз адам –
актриса Айзада Сатыбалдиеваның да хәлі нашар.
Оған ота жасалған. Айзаданың жақындары келесі
сотта күдіктіден материалдық және моральдық
темақы талап етпекші.
Айтпақшы, куәгерлердің бірі Mitsubishi
клігімен қатар қозғалған автобустың жүргізушісі
де осы сот ісіне жауап беруі керек деген талабын
жеткізді.
 Ө

Фото: ktk.kz

Жобалардың басым кпшілігінде негізінен
парк, балабақша, мектеп, спорт кешені, балалар
алаңдарының құрылысы жопарланған.
Jas qazaq: «Рухани жаңғыру» бағдарламасының
мақсаты – сананы згерту. Сана згеге жақсылық
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КАР СОТЫ

Бұл ертегіні неге айтып
отырмыз? Қазір сондай бір
«Ұр, тоқпақ» болса, істеген ұрлығын,
жасаған қылмысын мойындамайтын
тоңмойындарды тмпештептмпештеп, қолымен істегенін
мойнымен ктертуге болар еді. Амал
қанша?..
Біздің әңгімеміз – Алматыда, жаңа
жыл қарсаңында болған ірі жол апатына
қатысты болып отыр. Оқиғасы басқаша
болғанымен, «Ұр, тоқпақтағы» сияқты
мұндағы кейіпкер де қылмысын толық
мойындамай отыр.
Естеріңізге сала кетейік, Абай мен
Сейфуллин кшелерінің қиылысында
Gelandewagen мен Mitsubishi Galant
автоклігі соқтығысып, апат орнында үш адам
жазым болып, біреуі ауыр жараланған еді.
Апаттан кз жұмғандардың бірі – елімізге белгілі
актриса Шолпан Елгезекова. Екіншісі оның
құрбысы – Динара Хамитова. Ал үшінші адам

sqazaq.kz

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы
шын мәнінде, халықтық жобаға айналды.
Себебі аталмыш бағдарлама аз уақыттың
ішінде өзінің өміршеңдігін дәлелдеді.
Бағдарламаның басым бағытының бірі
жасау арқылы да згереді. Осы ретте жобаға
– «Туған жер» жобасы. Елбасы: «Туған
демеушілердің тартылу деңгейі қандай?
жер – әркімнің шыр етіп жерге түскен,
.
: Қазіргі таңда бағдарлама расымен
бауырында еңбектеп, қаз басқан
де демеушілерді біріктіріп жатыр. Мәселен,
қасиетті мекені, талай жанның өмір
Атырау ңірінде демеушілер қолдауымен облыс
бақи тұратын өлкесі. Оны қайда жүрсе
орталығынан және Құлсары қаласынан үш
де, жүрегінің түбінде әлдилеп өтпейтін
балабақша, Махамбет ауданына қарасты Береке
жан баласы болмайды. Туған жерге,
селосынан бір мектеп тұрғызылды.
Демеушілер тарапынан Атырау қаласы,
оның мәдениеті мен салт-дәстүрлеріне
Құрманғазы ауданынан екі бірдей тұрғын үй
айрықша іңкәрлікпен атсалысу – шынайы
патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі» салынды. Х.Досмұхамедов атындағы Атырау
мемлекеттік университетінің балансына берілген
– деп айрықша атап өткен болатын. Осы
Студенттер үйі з алдына блек тақырып.
орайда, Атырау өңірлік «Рухани жаңғыру»
«Атамекен» кіші бағдарламасы бойынша
жобалық кеңесінің жетекшісі Орынтай
1 миллиард теңгеден аса қаржыға 11 жоба
Биманова бағдарламаның
жүзеге асты.
Д
Демеушілердің
іске асу барысы жайлы
қ
қолдауымен
әңгімелеп берді.
«Патриотизм кіндік
Ж
Жылыой
қаның тамған жеріңе,
а
ауданында
өскен ауылыңа, қалаң мен
Jas qazaq: «Рухани жаңғыру»
«
«Ырыс»
өңіріңе, яғни туған жеріңе деген
с
бағдарламасының негізгі
спорттық
сүйіспеншіліктен басталады.
к
бағыттарының бірі – «Туған
кешені,
«
жер» арнайы жобасы екендігі
«Анашым»
Сол себепті, мен «Туған жер»
б
белгілі. Осы ретте, аталмыш
балабақшасы,
бағдарламасын қолға алуды
«
бағдарламаның жүзеге асырылу
«Атамекен»
ұсынамын. Оның ауқымы ізінше
с
барысы туралы айтып тсеңіз...
саябағы,
оп-оңай кеңейіп, «Туған елге»
И
.
: Ең алдымен,
Исатай
ауданы
ұласады. Мәселен, «Ауылым –
А
ізгілік, қайырымдылық,
Аққыстау
әнім» атты әнді айтқанда, «Туған
а
адамгершілік сынды адами
ауылында
жерін сүйе алмаған, сүйе алар
«
қасиеттерді негізгі құндылық
«Сазанқұрақ»
а
ретінде дәріптеуге бағытталған
аллеясы
ма туған елін» деп шырқайтын
с
бағдарлама аясында Атырау ңірі
салынып,
едік қой. Бажайлап қарасақ, бұл
п
келелі істердің ордасына айналды
пайдалануға
– мағынасы өте терең сөздер»

бизнес қауымдастықтың саны – 7, меценаттар
саны – 83.
Республика деңгейінде ткен «Жомарт
жүрек» шеруінде жерлестеріміз Н.Хамитов,
Ж.Досқайыров, О.Шмаль «Жыл меценаты»,

«Эйр Астана» әуе
компаниясының өткен жылғы
таза табысы 5,3 миллион
АҚШ долларына жетті.
Ал компанияның жалпы
табысы 10 пайызға өсті.
Бұл туралы «Эйр Астана»
әуе компаниясының
президенті Питер Фостер
БАҚ өкілдерімен кездесуде
мәлімдеді.

Оның айтуынша, 2018 жыл
авиаотынның қымбаттауы
мен ішкі және халықаралық
нарықта негізгі бағыттардағы
бәсекелестіктің күшеюі
салдарынан оңай болмаған.
П.Фостер: «Биыл авиаотын
ткен жылғы маусымдағы
ең жоғарғы құнымен
салыстырғанда 16 пайызға
арзандауы мүмкін. Сондайақ, FlyArystan бюджеттік
блімшеміздің мамырда іске
қосылуын күтудеміз. Бюджеттік
әуе компания ішкі және
аймақтық бағдарламалардағы
ұшуларға мол мүмкіндік
береді. FlyArystan-ды қосуға
қажет заңнамалық згерістерді
қабылдағаннан кейін мүмкін
болатын арзан тарифтер
жолаушылардың кңілінен
шығатын болады», – деді.
Былтыр «Эйр Астана» әуе
компаниясының жолаушы
тасымалы 3 пайызға ұлғайған.
Бұл – 4,3 миллион адам. Астана
және Алматы әуежайлары
арқылы транзиттік тасымал 48
пайызға жетті.



биыл да жалғасын табады. 2018-2022 жылдарға
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 220
жобаны жүзеге асыру жоспарланды. Бағдарлама
аясында Атырау облыстық тарихи-лкетану
музейі «Халел ставкасы» тарихи-мәдени

ӨЗГЕРІСТІ ӨЗІҢНЕН БАСТА!



б
деуге негіз бар.
берілді.
Бұдан
б
«Туған жер» арнайы жобасы
басқа
«Рухани
(Елбасының «Болашаққа бағдар:
қ
негізінде қабылданған «Атамекен»
қазына»,
рухани жаңғыру» мақаласынан)
«
кіші бағдарламасы аясында
«Тәрбие
және
б
ткен жылы Атырауда 76 жоба
білім»,
«Ақпарат
жоспарланды. Жалпы құны 19,
толқыны» кіші
5 млн теңге болатын жобалардың күні бүгінде
бағдарламалары арқылы бірқатар жобалар іске
44-і іске қосылды. 32 жоба 2019-2022 жылдар
асты.
аралығында жүзеге асырылады деп күтілуде.
Jas qazaq: Жекелеген меценаттарды атай
Соның ішінде 30 жоба компаниялардың (19
аласыз ба?
млрд 131 млн 323 мың), 37 жоба меценаттардың
.
: Туған жерінің кркеюіне үлес
(422 млн 453 мың), 9 жоба мекемелер мен
қосып жүрген атыраулық меценаттар саны жыл
еріктілердің (36 млн 200 мың) еншісінде.
санап кбейіп келеді. Жобаларға қатысқан

«Жылдың үздік ұйымы», «Туған лке»
номинацияларының лауреаттары қатарынан
танылды.
Jas qazaq: «Рухани жаңғыру» мақаласы
аясында қандай жобалар жүзеге асты? Болашақта
қандай айтулы шаралар атқарылмақ?
.
: «Рухани жаңғыру» бағдарламасы,
Елбасының күні кешегі «Ұлы даланың жеті
қыры» мақаласы болсын, мұның барлығы қазаққа
керек дүниелер. Бұл құндылықтар «мың ліп,
мың тірілген» халқымыздың ткен тарихынан
тағылым ала отырып, таяу жылдардағы
атқарылуға тиісті міндеттерді белгілеп берді.
Қателік жасауға, кштен қалуға хақымыз жоқ.
Қарға тамырлы қазақтың алдында Ұлы
мақсаттар, биік асулар тұр. Cйткені, тарих
лшемінің аз ғана уақытында күллі әлем
жұртшылығы алдында абыройы асқақтап келе
жатқан халқымыздың ұлттық сана биігінде самғап,
ркениет кшінің алғы сапында тұруға ұмтылатын.
Cңірде жүзеге асқан кешенді жобалардың 40
пайызы жеке инвесторлардың үлесінде. Ірі бизнес
кілдері ғана емес, қарапайым адамдардың зі
тұратын ауылына қолдау жасауы кңілге қуаныш
ұялатады. Сол арқылы облысқа, қала берді
еліміздің дамуына үлестерін қосуда. Бұл үрдіс

объектісінен Х.Досмұхамедовтің обаға қарсы
жұмыстар жүргізген ғимарат орнын тапты.
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік
университетінің тарихшылары темір дәуіріне
(...  .) жататын «Қарабау обалары» қорғандар
кешеніне археологиялық зерттеу жұмыстарын
ұйымдастырып, сармат тайпаларының діниғұрыптық кешенін анықтады.
Тарих және мәдениет ескерткіштеріне
жататын 7 нысанның (
 
,
 ө
 ,  , ә 
,
    ө   !  ,
"   
  !, #   
  ) қорғау аймағын анықтау бойынша
жұмыстар жүргізілуде. Cткен жылдың маусымтамыз айларында жергілікті маңызы бар 32
ескерткішке қорғау тақталары орнатылды.
Сондай-ақ демеушілердің қолдауымен қоғам
қайраткері Мақаш Бекмұхамбетов (   
$ ) ашқан мектеп ғимаратын (47  
!), Құрманғазы Сағырбайұлының киіз
үйі ескерткішін (7   !) реставрациялау
жұмысы жүзеге асты.
  ,
 $
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Елімізде шағын және орта бизнесті дамытуға және қолдауға
бағытталған бірқатар бағдарламалар жүзеге асырылуда.
Солардың қатарында «Бизнестің жол картасы – 2020»
бағдарламасының берері көп. Егер сіздің бизнесіңіз бағдарламаға
қатысушыларға арналған экономиканың басым салаларының
тізіміне енсе, онда екінші деңгейлі банктерде несие рәсімдеу
кезінде пайыздық мөлшерлемені субсидиялау, несиеге кепіл
беру сияқты мемлекеттік қолдау шарасын пайдалана аласыз. Ал
инновациялық жоба ұсынсаңыз, мемлекеттік грант бөлу жобасына
қатысуыңызға болады.

Бүгінде мемлекеттік
кмекке ие болып,
ырысын шалқытып
отырғандардың бірі
– «тес» күріш ңдеу зауыты.
Аталған кәсіпорын туралы кптен
бері құлағдар едік. Бірақ жұмысын
кзбен кріп, тіршілігін ккейге
түйіп қайтуға уақыт болмай жүрген

<ңгіме барысында Кәсіпкерлер
палатасы аудандық филиалының
директоры Бріхан <бдібаев:
«Балқаш ауданында күріш сіру
мен оны ңдеу ыңғайлы. Шаруа
қожалықтары мен кәсіпорындарға

түкпірінде тұратын. Ақыры «тес»
күріш ңдеу зауыты жыл бойы
тоқтаусыз жұмыс істеп, күріш
ақтаумен айналысатынын естігенде,
сол мақсатқа қол жеткеніне риза
болдық. Осы тңіректе ой қозғаған

Осы аптада еліміздің қаржы министрі
Әлихан Смайылов баспасөз мәслихатына
қатысып, БАҚ өкілдерін өткен жылы
атқарылған жұмыс қорытындыларымен
таныстырды. Министрліктің биылға арналған жоспарымен де ой
бөлісті.

Қаржы

РАҚЫМШЫЛЫҚ
РАХАТЫН
КІМ КӨРЕДІ?
БЮДЖЕТТІҢ БҮЙІРІ ТОҚ

ЫРЫС пен ТАБЫС –

КҮРІШТЕ
еді. Соның орайлы сәті туып,
қыстың кзі қырау болса да, жолға
шығып едік. Зауытқа ат басын
тірегенде ондағы қызу тірлікті
кріп, жолдың да шаршатқанын
ұмытып кеттік. Зауыт директоры
Дүйсенбек Нұрланов және
аудандық кәсіпкерлік палатасының
мамандары кәсіпорынның барлық
жұмысымен таныстырып шықты.
Аумағы ат шаптырым аумаққа
орналасқан 5-6 ғимараттың бәрінде
қыз-қыз қайнаған тірлік. Біріне
шикізат жиналса, енді бірінде
күрішті тазалайтын қондырғылар
дамылсыз жұмыс істеуде. Үлкен
қақпаның кіреберісіне орналасқан
қамбаның айналасы да ығы-жығы
адам. Дайын німді кліктеріне
тиеп алып, жайлап қайтып жатқан
тұтынушылар. Келесі үлкен
ғимараттың іші толған ндіріске
керекті құрал-жабдық, егіс
науқанына қажетті техникалар
аулада тіз қатар тұр. Зауыттың негізгі
жұмысы ауланың дәл тріндегі
үлкен ғимарат ішінде. Мұндағы
жұмыс тәртібі ұқыптылықпен
жазылып, арнайы ілініп қойылған.
Осыны кріп әрбір жұмысшы осы
тәртіпке бағынады-ау деген ойға
қалдық. Қамбадағыдай кп адам
кзге крінбейді. Жұмыстың бәрі
техниканың күшімен атқарылады.
Жылжымалы құбыр арқылы
қамбадан жеткізілген күрішті
станоктардың бірі жуып, енді бірі
кептіріп, келесісі күрішті бір блек,
тасты бір блек айырып, одан
ары дәнін сыртқы қауызынан
айырып, ең соңында
желдеткіш арқылы шаңын
қағып, тап-таза німді
қаптауға жнелтіп
жатыр. Бұл жерде
техниканың дұрыс
жұмыс істейтінін
қадағалайтын
маман мен
дайын німді
25,50 келілік
қаптарға
салып және
оны зауыт
ішінде еркін
қозғалатын
шағын
клікпен
қамбаға таситын
жұмысшылар
ғана кзге
шалынады.
Кәсіпорын
2003 жылы іске
қосылған. Жыл ткен
сайын жұмысы жанданып,
бүгінде ңірді сапалы німмен
қамтамасыз етуде. Кешен неміс
технологиясы бойынша жұмыс
істейді. Тәулігіне 30 тоннадан астам
күріш ңделеді. Ал жекеменшік
зертханада шикізат пен дайын
німге сараптама жасалады. Осы
және зге де мәліметтерді «тес»
күріш ңдеу зауытының маманы
Ернар Дәулетхан былайша баяндап
берді: «Бұл аппарат сағатына 3
тонна нім ндіреді. Барлығы
автоматтандырылған. ңдеу тәртібі
мен сапасын технологтар бақылап
отыр. Шикізат зімізден. Зауыттың
2 мың гектар жер телімі бар. Сол
жерде жылда күріш сіріп, орташа
есеппен 6 мың тонна нім аламыз».

жас агрономдар мен инженерлер
те керек», – деді.
Соңғы жылы Жетісу жерінде
11 500 гектар жерге күріш егілсе,
соның дені Балқаш ауданына
тиесілі. Былтыр 8891 гектар жерге
күріш себіліп, 38368 тонна нім
жинап, гектар берекелігін 43
центнерден асырды. Соның ішінде
«тес-Ақдала» шаруашылығы
2 мың гектар алқапқа күріш
егіп, нім клемін еселеді. Айта
кетерлігі, ауданда күріш сіретін
шаруашылықтар жеңілдетілген
жанар-жағармай, тыңайтқыш пен
тұқымға да субсидия алуда.
Жетісудың сулы да нулы бұл
аймағы күріш сіруге те қолайлы.
Оның себебін кешен директоры
Дүйсенбек Нұрланов былай
түсіндірді: «Балқаш ңірінде
сірілген күріш экологиялық
жағынан тазалығымен
ерекшеленеді. Оған бір жылдары
шетелдік қонақтар кз жеткізген.
Бірнеше рет арнайы келіп, топырақ
пен судың, тіпті ауаның да құрамын
мұқият зерттеуден ткізген. Олар
ңірде сірілген німнен балалар
тағамын дайындауға болады деген
тұжырымға тоқтапты. Бұл німге
берілген жоғары баға».
Зауытта 12 адам жұмыс істейді.
Соның бәрі Бақанас ауылында
жұмыссыз жүрген жастар.
Жұмысшылардың жалақысы
шығарған німнің млшеріне
байланысты

беріледі.
Цех ашылғаннан бері жұмыс істеп,
айтарлықтай тәжірибе жинақтап
қалған азаматтардың орташа
жалақысы айына 70 мың теңге
клемінде.
Бұрындары мұндай ндіріс
орындары дайындалған күріштің
бір блігін үлгергендерінше
ақтап, қалған дән астық қабылдау
кәсіпорындарына шала күйінде
ткізілетін. Сол кезде бастырылған
астық толықтай здерінде ақталып,
сауда орындарына дайын нім
күйінде ткізілсе, табыс та еселене
түсер еді-ау деген ой кңілдің бір

«Жалпы елдің
орнықты экономикалық
дамуын қамтамасыз ету
жеке кәсіпкерліктің және,
ең алдымен, шағын және
орта бизнестің даму жайкүйі мен деңгейіне тәуелді.
Мемлекеттің экономикалық
өсуіне ықпалын тигізетін
бәсекелестіктің
дамымауы, материалдық
және материалдық
емес ресурстарды
тиімсіз пайдалану, ішкі
сұраныстың импортқа
тәуелділігі, жұмыссыздық,
кедейшілік және
басқалары сияқты көптеген
проблемаларды шешу
үшін экономиканың нақ
осы секторының әлеуетті
мүмкіндіктері өте зор»

(«Бизнестің жол картасы –
2020» бағдарламасынан)
зауыт директоры: «Бірнеше жыл
бұрын күрішті алыс шетелдерге
экспорттадық. ткен жылдары
крші мемлекеттерге де шығардық.
Алушылардың қатарында еліміздің
облыстары да болды. Бүгінде
дайындаған німіміз Алматы қаласы
мен облыстан артылмайды», –
дейді.
«Ақ маржан» сірумен
айналысатын шаруашылықтардың
ақтауды да қолға алуы
қажеттіліктен туындаған. Қазір
шағын зауыт осы ңірдегі
серіктестіктердің қай-қайсысында
да бар десек, ешбір асырып
айтқандық емес. Кәсіпорын
директорының айтуынша,
ткен жылы 400 тонна
күріш, 100 тонна дән
жармасы мен 80 тонна
күріш ұнын ндірген.
Кейінгі жылдары
Жетісу жерінде
«тес» ЖШС сияқты
ауыл шаруашылық
німін ңдеумен
айналысатындардың
қатары кбейді.
йткені, шикізат
сатудан грі, оның
німін экспортқа
шығарудың пайдалы
екендігі анық.
Нақты дерек-дәйекпен
крсететін болсақ, бүгінде
облыстағы шағын және
орта бизнес субъектілерінің
саны 115,6 мың бірлікті құрап,
шығарған нім клемі 830,6 млрд
теңгеден асты. «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасы
шеңберінде 4,4 млрд теңгеге 265
субъекті қолдау тапты.
Мемлекеттен берілетін
кмекке ризашылығын білдірген
балқаштық күрішшілер: «Бізге
мемлекет тарапынан үлкен қолдау
крсетілуде. Сондықтан алдағы
уақытта күріш алқабын барынша
ұлғайтамыз», – деп білегін сыбанып
отыр.
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Қаржы министрінің есебінше,
былтыр бюджеттің барлық деңгейі
бойынша жоспарланған кіріс
млшері артығымен орындалды.
Жиынтық бюджет – 102,6%, Ұлттық
қор – 102,3%, республикалық
бюджет – 102,3%, жергілікті бюджет
– 102,8%.
Мемлекеттік бюджет кірісі
(       ) 8 208
млрд теңгені немесе жоспардың 102,4
пайызын құрады. Республикалық
бюджет 5 849 млрд теңгемен толықты.
Бұл жоспардан 130 млрд теңгеге және
2017 жылмен салыстырғанда 836,3
млрд теңгеге артық.
<лихан Смайыловтың
айтуынша, жоспарды артығымен
орындаудың з себебі бар. Негізінен
бұл мұнайға экспорттық кеден
бажы есебінен (214  ),
металдардың орташа бағасының
6,5 пайызға ұлғаюы, сондай-ақ 46
млрд теңге клеміндегі пайдалы
қазбаларды ндіруге салынатын
салық (Ө) есебінен болды. Ал
корпоративтік табыс салығынан
түсім – 148, 8 млрд теңге, қосымша
құн салығы бойынша түсім – 370
млрд теңге.
Жергілікті бюджет түсімі 2,4
трлн теңгені құрап, жоспардан 64
млн теңгеге асып түсті. Сйтіп 2017

жылмен салыстырғанда, жергілікті
бюджет түсімі 218 млрд теңгеге
ұлғайды.
Түсімнің бұлайша кбеюіне
елдегі орташа айлық жалақының
суі әсерін тигізді. йткені соған
сәйкес жеке табыс салығы мен
әлеуметтік салық сті. Сондай-ақ
салық және кеден әкімшілендіруді
жетілдіру де з септігін тигізді.
Қаржы министрлігінің есебінше,
соның нәтижесінде 410 млрд
теңге қосымша түсім алынды.
Цифрландырудан қосымша 100 млрд
теңге түсті. Тексерулердің сапасын
арттыру арқылы, қоса есептелген
сомаларды ндіріп алудың сімін
35 пайызға арттыруға мүмкіндік
берді. Нәтижесінде тексеру есебінен
бюджетке қосымша 45 млрд теңге
түсті. Дегенмен бизнеске жасалатын
қысым бірте-бірте азайып келеді.
Мәселен, 2016 жылы тексеру саны 77
мың болса, 2017 жылы – 42 мың, ал
2018 жылы 38 мың болды.
Қаржы министрі бюджет
шығыстары негізінен әлеуметтік
салаға бағытталғанын атап тті.
Шығыстардың басым блігі
халықты ауыз сумен қамтамасыз
ету, әлеуметтік инфрақұрылымды
дамыту, жоғары білімнің
қолжетімділігі мен сапасын арттыру,
шағын несие беруді кеңейтуге
бағытталған. Сондай-ақ «Рухани
жаңғыру», «Нұрлы жер» және
«Нұрлы жол», «Агробизнес – 2020»
бағдарламалары шеңберінде ісшараларды жүзеге асыруға, сондайақ жергілікті маңызы бар жолдарды
жндеуге айтарлықтай қаражат
блінді.

МЕМЛЕКЕТТІК БОРЫШ
2018 жылғы 1 қазандағы жағдай
бойынша, мемлекеттік борыш –
14,5 трлн теңге (40,0  ).
Бұл – ЖІ-нің 24,8 пайызы.
Мемлекеттік борыштың жалпы
клемінің 75,6 пайызы, яғни ол
11 трлн теңге (30,2  )
– үкіметтік қарыз. Үкіметтік
борыштың жалпы клемінде ішкі
борыш 55 пайызды құрайды, 45
пайыз – сыртқы борыш.
Үкіметтің күш-жігері
үкіметтік борыштың абсолюттік
крсеткіштерін қысқартуға емес,
оны қауіпсіз деңгейде ұстауға
бағытталған. Борыштық жүктеме
халықаралық рейтинг агенттіктердің
ұсынысына сәйкес 2018 жылы –

15% лимитте 12,2% деңгейінде
қалыптасты.
Осылайша, қазіргі уақытта
үкіметтік борыш деңгейі мен оған
қызмет крсету және теу бойынша
ағындар рұқсат етілген және қауіпсіз
шекте деп айтуға болады.
Қаржы министрі еліміз орта
мерзімді кезеңде борыштық
міндеттемелерін орындай алады
деген сенімде.

САЛЫҚ РАҚЫМШЫЛЫҒЫ
Салық рақымшылығы
шеңберінде 2018 жылғы 1 қазандағы
жағдай бойынша берешегі тленген
жағдайда, салық тлеушілердің
дербес шоттарында есептелген
сімпұл мен айыппұл кешіріледі.
Бүгінге дейін 28 мың салық
тлеуші 5,9 млрд теңгеден астам
қарызын теді. Соған орай 1 млрд
теңге сім және 0,1 млрд теңге
айыппұл есептен шығарылады.
Салық рақымшылығына 210 млрд
теңге қарызы бар 90 мың шағын және
орта бизнес субъектілерінің салық
тлеушісі ілігеді. Бұл қарыз тленген
кезде қаржы министрлігі 130 млрд
теңге сімақы мен айыппұлды
алып тастайды. Ал жеке тұлғаларға
қатысты салық рақымшылығын
жүргізу мақсатында Салық кодексіне
тиісті згертулер енгізу керек. Қазір 1

млн 387 мың адамның 21 млрд теңге
клемінде салық берешегі бар. Оның
6,6 млрд теңгесі – сім.
2019 жылдың 1 қаңтарындағы
жағдай бойынша, қарызын теген
азаматтардың сімі жойылатын
болады. Сондай-ақ оңалту және
банкроттық бойынша заңға
түзетулер мен толықтырулар енгізу
жұмысы қолға алынды. йткені
қолданыстағы заңда оңалту мен
банкроттық процестеріне кіру
бойынша нақты шарттардың
жоқтығы және сол процестердің
ұзақтығы қиындық тудырады. Бұл
заң жобасы Парламент Мәжілісінің
қарауына жіберілді.

КӨМЕК НЕ ҮШІН
КӨРСЕТІЛДІ?
Қаржы министрінің айтуынша,
мемлекеттің «Цеснабанкке» кмек
қолын созуының зіндік себебі бар.
Бұл агронеркәсіп кешенін қолдау
үшін керек болды. йткені ауыл
шаруашылығы бойынша берілген
несиенің 65 пайызы «Цеснабанктің»
үлесінде. Мұндай жәрдем
крсетілмеген жағдайда кктемгі
егіс жұмыстарын тиісті деңгейде
жүргізу және ауыл шаруашылығы
ндірісіндегі жұмыс орындарын
сақтау қиынға соғар еді.
Банк бірінші траншта 450 млрд
теңгенің несие қоржынын, ал екінші
траншта 604 млн теңгенің несие
қоржынын иеленді. Айта кету керек,
бұл республикалық бюджеттен емес,
қайтарым негізінде тартылған қаржы.
Ол қалай жүзеге асты? Түйткілді
несиелер қоры з облигацияларын
қор биржасына орналастырды.
Осы облигацияларды Ұлттық
банктің еншілес мекемесі Қазақстан
тұрақтылық қоры сатып алды. Одан
кейін сол қаржыға «Цеснабанктің»
аграрлық қоржыны сатып алынды.
<лихан Смайыловтың
айтуынша, уақыт те бұл қоржын
жеке бизнеске сатылады. Сонда
бүкіл қаржы Қазақстан тұрақтылық
қорына қайтады.
Қорыта айтқанда, еліміздің
қаржы министрлігі Мемлекет
басшысының тапсырмаларын іске
асыру, бюджет арқылы барлық
әлеуметтік міндеттемелерді орындау
және бизнес мүдделерін қолдауды
қамтамасыз ету бағыттарына
басымдық беруді жалғастырады.
!" #$%

№7 (735) 15 ақпан 2019 жыл
«Қазақстан 2020: болашаққа жол» деп
аталатын мемлекеттік жастар саясатының 2020
жылға дейінгі тұжырымдамасымен танысқан әр
азамат өміріне өзгеріс енгенін айқын сезінеді.
Өйткені мұнда дамудың даңғыл жолы айқын
көрсетілген. Тұжырымдамаға Елбасының биылғы
жылды – Жастар жылы деп жариялауы тың серпін
берді. Біз осы орайда «Jas Qadam» қоғамдық
қорының төрағасы, Алматы қаласы бойынша
«Жас Отан» жастар қанаты кеңесінің мүшесі
Мәди Ахметовпен ой бөліскен едік.
Jas qazaq: «Қазақстан 2020:
болашаққа жол» Қазақстан
Республикасы мемлекеттік жастар
саясатының 2020 жылға дейінгі
тұжырымдамасы бүгін мен ертеңге
ерекше серпін берген, саяси,
әлеуметтік, экономикалық және
рухани жағынан алғанда бағалы
құжат. Ал 2019 жылдың Жастар жылы
болып жариялануы келешек иелерінің
к&кжиегін кеңейтті. Бұл т&ңіректе
замандастарыңның ойы, пікірі
қандай?
. : Елбасы Тәуелсіздік
алған тұстан бері мемлекеттік маңызы
бар әрбір құжатта жастардың р&лін
ерекше атап к&рсетіп келеді. Жастар
жылының жариялануы – осының
дәлелі. Осыған байланысты Астанада
&ткен салтанатты жиында Мемлекет
басшысы «Жастар – еліміздің қазіргі
әлемдегі бәсекеге қабілеттілігінің
негізгі факторы. Қазақстанның
болашағы сіздерге – сіздердің
білімдеріңізге, энергияларыңыз бен
патриотизмдеріңізге байланысты.
Біз қазір жасап жатқанның бәрі
сіздердің бақытты &мірлеріңіз
үшін, сіздер &з әлеуеттеріңіз бен
мүмкіндіктеріңізді толық мәнде
жүзеге асыра алуларыңыз үшін
жасалып жатыр» деген пікірді текке
айтқан жоқ. Демек, «Қазақстан
2020: болашаққа жол» Қазақстан
Республикасы мемлекеттік жастар
саясатының 2020 жылға дейінгі
тұжырымдамасы жалпы ұлттық
стратегиямен ұштасып отыр.
Айта кеткен ж&н, 2017
жылы Алматыда жастар саясаты
аясында бірқатар ауқымды
шаруа атқарылды. Қалада 39
жоғары оқу орны, соның ішінде 7
ұлттық университет орналасқан.
Еліміздегі студенттердің үштен бірі
– Алматыда білім алады. Қалада
14 пен 35 жас аралығындағы
азаматтар саны 684 мың адамға
жуық. Шаһарға жыл сайын
35 мыңнан аса жастар келеді.
Сондықтан мұнда алуан түрлі
шаралар ұйымдастыру бір сәтке де
дамылдамайды. Соның бірі – қала
жастарын қолдауға бағытталған
«Алматы жастары – 2020» арнайы жол
картасы. Соған сәйкес жастардың
түйткілді мәселелері қамтылған
96 мақсатты индикаторына қол
жеткізу үшін қалалық әкімдіктің
12 басқармасы жұмылдырылып,
негізгі 5 бағыты айқындалды. Олар
жастардың сапалы білім алуы,
жұмыспен қамтылуы, тұрғын үй және
жас отбасыларды қолдау, мәдени және
салауатты демалысын ұйымдастыру
және белсенді жастарды қолдау
болатын.
Бірінші. Сапалы білім: бүгінде
39 жоғары оқу орнында 145 мың
студент білім алса, оның 65 пайызы
&ңірлерден келгендер. Сондай-ақ
65 мыңға жуық студент білім алып
жатқан 81 колледж бар.
Жастарды жатақханамен
қамтамасыз етуге байланысты Елбасы
тапсырмасын орындау барынша
ықтиятты жүргізілуде. Мысалы,
елімізде студенттерді орналастыру
үшін 89386 т&сек орны, соның ішінде
ЖОО-да 64436 орын, колледжде
24950 орын қажет. Алматы мен
Астана, Шымкент қалаларында
орын тапшы. Осы мәселені шешуде
атқарылған жұмыстар туралы айтар
болсақ, біріншіден, қаржыландыру
мәселесі шешілді. Жалпы, қалада
95 жатақханада 31 мың студент
тұрақтаса, әлеуметтік сауалнамалар
негізінде қосымша 27 мың студенттің
жатақханаға мұқтаж екендігі
анықталды. Осы ретте, 10 мың орынға
арналған 21 жаңа жатақхананың
құрылысы үшін қалалық әкімдік 7,65
га аумақты қамтитын 11 жер телімін
пайдалануға берілді.
Қазіргі таңда 1 мың орынға
арналған 2 жатақхананың құрылысы
мен 200 орынға арналған 1 жатақхана
күрделі ж&ңдеу жұмыстарынан &тті.
Жалпы, 2020 жылдың соңына дейін
21 мың орынға арналған 40 жатақхана
құрылысын аяқтау к&зделіп отыр.
Екінші. Жастарды жұмыспен
қамту: 2018 жылдың қорытындысы
бойынша «Халықты жұмыспен қамту

орталығы» арқылы 10 мыңға жуық
жастар жұмысқа орналасты. Биыл 23
мың ЖОО түлектері немесе барлық
түлектердің 69 пайызы жұмысқа
орналасты.
Жастар арасындағы жұмыссыздық
деңгейін т&мендету бойынша жүйелі
жұмысты қамтамасыз ету мақсатында
жастармен жұмыс жасаудың жобалық
тәсілі қолданылады. Былтыр 29 жастар
жобасы іске асырылса, оның 50 %
бюджеті жастарды жұмыспен қамтуға
бағытталған. Олардың қатарына «SelfMade», «Жасыл ел», Жас кәсіпкер»,

шаралар «Еріктілер
лигасы», G38
клубы, «Студенттер
альянсы» және «Нұр
Отан» партиясының
«Жас Отан» жастар
қанаты, «Жастар үні»,
«Жайдарман» сияқты
белгілі ұйымдармен
бірлесе атқарылуда.
Jas qazaq:
Жақында бір топ
жастар қатарында
Парламент Сенатының
т&рағасы Қ.Тоқаевпен
кездесіп, Жастар
жылы т&ңірегінде пікір алмастыңдар.
Басқосуға келгендер қандай мәселе
к&терді? Nзің қандай да бір ұсыныс
айта алдың ба?
. : Жастар – қоғамдағы
&згерістердің басты факторы.
Қоғамның саяси, экономикалық және
әлеуметтік құрылымын айқындайтын
негізгі стратегиялық ресурс.
Қазақстанның болашағы негізінен
жастардың білім деңгейіне, олардың
құндылықтарына, мінез-құлқына,
әлеуметтік қызметке, қоғамдық
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ӨҢІРЛЕРГЕ ДЕ
ӨЗГЕРІС КЕРЕК

«Дүйсенбілік спорт» жобаларын
жатқызуға болады.
Жыл сайын «Мобильді жұмыспен
қамту орталығы» жобасы Алматы
қаласының барлық аудандарының
&зін-&зі қамтитын жастар к&п
шоғырланатын орындар, яғни
базарларда, мешіттер маңында,
теміржол және авток&лік
вокзалдарында іске асырылып келеді.
Аталған жоба бойынша 8 ауқымды
акция &ткізіліп, 16 мың жастар
қамтылды.
Үшінші. Баспана және жас
отбасыларды қолдау: Жол картасы
аясында жастардың баспана мәселесін
реттеу мақсатында қала жастарына
жеңілдетілген тетіктер арқылы тұрғын
үй алу бойынша «Алматы Жастары»
бағдарламасы жүзеге асырылып
келеді. Аталған бағдарлама
бойынша екі жыл ішінде 2
млрд аса қаржы к&леміне
238 жас отбасы жеке
пәтерлерге ие болды.
Т&ртінші. Мәдени
және салауатты
демалыс ұйымдастыру:
Оның бірі ретінде
бұрынғы трамвай
паркінің орнына «Depo
Evolution Park» лофторталығының I кезегі
қолданысқа берілді. 1300
шаршы метр аумақ пен 5
қабатты ғимаратта жастарға
қызмет ету аймағы, коворкинг
орталық, 5 шеберхана, еріктілер
корпусы жұмыс жасайды. Аталған
орталық жастар ұйымдарына жүйелі
түрде жұмыс жасауға әрі жиі бас
қосуға зор мүмкіндік туғызып отыр.
Бесінші. Белсенді жастарды
қолдау: Қалада 45 жастар ұйымы
және «Еріктілер лигасы» белсенді
еріктілердің бірлестігі жұмыс
жасайды. 200-ден астам студенттік
ұйымдар «G39» ұйымымен бірлесе
қызмет етуде.
Барлық жұмыс, атап айтсақ,
жастардың білім алуы, жоғары
оқу орындарындағы білім сапасы,
жемқорлықпен күрес, спортпен
шұғылдану, бос уақытты тиімді
пайдалану мәселелері бойынша

үрдістерге қатысу дәрежесіне
байланысты. Бұл орайда Сенат
т&рағасымен кездесуіміз бәрімізге ой
салды. Ашық әңгіме барысында қызжігіттерге артылып отырған міндеттер
жан-жақты с&з болды. Айталық,
мемлекет басшысының бастамасымен
жүзеге асқан «Болашақ», «Жасыл ел»,
«Дипломмен – ауылға!», «Серпін»,
«Бес әлеуметтік бастама» сынды
ауқымды бағдарламалар &скелең
ұрпаққа үлкен жол ашты.
Жастар саясаты, оның қарқыны
мен тиімділігі мемлекеттің
мүмкіндіктеріне тәуелді. Екінші
жағынан, мемлекеттің &здігінен
дамуы мүмкін емес. Бұл жастарға
қатысты саясаттың озық сипатын,
оның мемлекет қызметінің басқа
бағыттары арасында к&ш басында
орын алуымен түсіндіріледі. Ал
«Мемлекеттік жастар саясаты туралы»
арнайы заңның қабылдануы жастар
саясатында маңызды оқиға болды.
Бірақ аталған заңды толықтырып,
ең бастысы, жастар үшін әлеуметтік
лифт жүйесін қалыптастырып, бекіту
заман талабына сай сұраныс деп
білемін. Осы орайда, «Мемлекеттік
жастар саясаты туралы» заңнамада
мүмкіндігі шектеулі жастарды
әлеуметтік оңалту, оларды қоғамға
тарту, құқықтарын қорғау бойынша
арнайы бапты еңбек және әлеуметтік
қорғау министрлігімен бірлесе
отырып, енгізу қажет. Екіншіден,
«Мемлекеттік жастар саясаты
туралы» заңнаманың 21-бабында

к&рсетілген мемлекеттік органдар
жанындағы жастар ісі ж&ніндегі кеңес
жұмысын жүйелі түрде жүргізіп,
нақты нәтиже беретін жолға қою
қажет. Үшіншіден, «Жас Отан» жастар
қанаты мемлекеттік жастар саясатын
іске асырудың негізі қозғаушы
күші. Бірақ жас ұрпақты кезеңкезеңмен және үздіксіз патриоттық
тәрбиелеу «Жас қыран» және «Жас
ұлан» сияқты жастар ұйымдарының
&зара іс-қимылының нәтижесінде
ғана жүзеге асатын болады. Сол
себепті жоғарыда айтылған жастар
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ұйымдары арасында &зара байланыс
механизмін қайта жаңғырту
қажет. Себебі к&птеген қарапайым
құндылықтар мектеп жасынан
қалыптасады.
Басқосуда жастар арасындағы
&зекті мәселелер т&ңірегінде бірнеше
www.ja
ww
w.jasqazaq.kz
sqazaq.kz
ұсыныс жасадым.
Біріншіден, қазіргі жастардың
басты мәселелерінің бірі –
баспана. Алматыда бұл мәселе
оң шешімін тауып отыр.
ЖАЛПЫҒА ОРТАҚ ЕҢБЕК
Жастарға «Жол картасы»
ҚОҒАМЫНДА
ЖАСТАРДЫҢ АСА
аясында «Тұрғын үй құрылыс
жинақ банкімен» бірлесе
МАҢЫЗДЫ НЕГІЗГІ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ
отырып, 10 млн теңгеге
ЖАСТАРДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ-ЕҢБЕК
дейінгі несие жылына 5
ҚЫЗМЕТІНЕ ТАРТУҒА НЕГІЗДЕЛГЕН
пайыз жеңілдікпен 20 жылға
дейінгі мерзіммен беріледі.
ЕҢБЕКСҮЙГІШТІК ПЕН ЕРЕКШЕ ЕҢБЕК
Осы бағдарламаны Жастар
ЭТИКАСЫ БОЛУЫ КЕРЕК. ОСЫҒАН
жылы аясында еліміздің басқа
БАЙЛАНЫСТЫ, «ҚАЗАҚСТАННЫҢ
&ңірлерінде жүзеге асыруды
ӘЛЕУМЕТТІК ЖАҢҒЫРУЫ: ЖАЛПЫҒА
ұсынамын.
Екіншіден, бас
ОРТАҚ ЕҢБЕК ҚОҒАМЫНА ҚАРАЙ ЖИЫРМА
бостандығынан айырылған,
ҚАДАМ», ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫН
түзету мекемелеріндегі
ҮДЕМЕЛІ ИНДУСТРИЯЛЫҚжастардың қоғамға қайта
бейімделуіне қолайлы жағдай
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМЫТУДЫҢ
жасау, тегін психологиялық
МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРЫН

ЖАСТАРҒА ӨЗДЕРІН КӨРСЕТУГЕ АЙРЫҚША
МҮМКІНДІК БЕРУ ҮШІН ҰСЫНАДЫ.

(«Қазақстан – 2020: болашаққа жол» Қазақстан
Республикасы мемлекеттік жастар саясатының
2020 жылға дейінгі тұжырымдамасынан)

к&мек к&рсету жолдарын қарастыру
керек.
Үшіншіден, қазіргі таңда Қазақстан
аумағында цифрландыру бағытында
ауқымды жобалар жасалып, ақпараттық
технологиялар даму үстінде. Сол
себепті, еліміздегі барлық жастар
ұйымдарын біріктіретін және студент
жастар арасында кең қолданысқа
ие болатын, бір платформада
жастарға қажетті барлық ақпаратты
шоғырландыратын арнайы мобильді
қосымшаны дайындау заман
талабының сұранысы деп білемін.
Т&ртіншіден, «Рухани жаңғыру»
бағдарламасы аясында еліміз бойынша
алғаш рет Алматы қаласындағы
күрделі жаңғыртудан &ткен Жамбыл
атындағы кітапхана ғимараты
заманауи коворкинг пен классикалық
кітапхананың симбиозына айналып,
жастар &з уақытын тиімді әрі пайдалы
&ткізетін орталық ретінде жұмыс
жасауда. Осы үлгіні басқа аймақтарға
таратуды ұсынамын.
Бесіншіден, ауыл жастарын
мегаполиске бейімдеу мақсатында
түрлі құқықтық к&мектер, мемлекеттік
бағдарламаларды түсіндіру
жұмыстарымен қатар, компьютерлік
сауаттылық, дизайнерлік шеберлік,
базалық ағылшын тілін оқытуды
тегін жүргізетін, жыл он екі ай
жұмыс жасайтын орталықтар
басқа &ңірлерден к&шіп келген
жастардың к&п шоғырланған Алматы
қаласындағы Наурызбай және Алатау
аудандарында ашылған. Осындай
жұмыстарды &ңірлерде жүзеге
асыруды жеткіздім.
Jas qazaq: Тұжырымдамадағы
«Қазақстандықтар – жасампаз
және жас ұлт: республиканың әрбір
екінші тұрғыны 30 жасқа толмаған
жастар. Қазақстанның болашағы
Қазақстан жастарының даму
деңгейімен, олардың қоғамға
ықпалдасуымен байланысты,
болашақтың негізі бүгін
қаланады» деген жолдар
келешек иелеріне қандай
міндеттер жүктейді?
. : Елімізде 29-ға
дейінгі жастардың саны 4,5
миллионға жетеді. Бұл халық
санының 30 пайызға жуығы.
Қазақстан – әлем бойынша ең
жас ұлттардың бірі. Осы мүмкіндікті
барынша тиімді пайдалануымыз керек.
Жастар жылына арналған шарадан
кейін жастар бойында ерекше серпіліс
пайда болды. Бұрын белсенді жастар
дегенде сықиып киінген қыз-жігіттер
к&з алдыңызға келетін еді, қазір ол
к&зқарас &згерді. Барлық салада
жанталаса жұмыс істеп жүрген &рімдей
азаматтар елдің іргетасын нығайтып,
шаңырақты биіктете түсу жолында
қызмет істеуде. Стартап жобаларда,
ғылымда, инновация саласында
елімізді әлемге танытып жүрген
жастар бар. Айталық «Жас Отан»
жастар қанатының аясында «Жастар
– Отанға!» бағдарламасы табысты
іске асып жатыр. Айналып келгенде,
жастар қолға алған шаруалардың
мақсаты бір, мүдде ортақ.

Jas qazaq: Жастар қашанда к&ш
басында жүр. «7-20-25» тұрғын
үй бағдарламасы, «Дипломмен
– ауылға!», «Жастар – ел тірегі»,
«Жастар практикасы», «Сәтті қадам»
бағдарламалары да замандастарыңа
арналған. Осы тұрғыда не айтар едің?
. : Қазір жастар
ұйымдарының қоғамдық қорлары да
к&п. Олардың барлығы мемлекеттік
тендерге қатысып, &з жұмыстарын
алға жылжыту үшін қаржы іздеуге
ұмтылады. Сондықтан болар, кейде
жұмыс жоспарында үлкен &згерістер
болмауы да мүмкін. Бұл олардың
жұмыс сапасын арттыруға к&ңіл
б&луді қалайды. Біздің к&п нәрсені
қамтуға назар аударатын кезіміз келді.
Мәселен, «Жасыл ел», «Студенттер
альянсы» секілді республикалық
деңгейде жұмыстар жүргізіп жатқан
ұйымдардың қызметін бағалау
к&рсеткіштерін қалыптастырған ж&н.
Мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс шеңберінде жастар
ұйымдарының бастамаларын
қолдау – мемлекеттік жастар
саясатының басым бағыттарының
бірі. Білім және ғылым министрлігінің
құрылымынан Жастар ісі комитеті
мен Астана, Алматы қалаларының
және облыс әкімшіліктерінен
жастар саясаты мәселелері бойынша
басқармаларының құрылуы мемлекет
пен жастардың &зара іс-қимыл жасау
мүмкіндігін жетілдірді. Жоғары
білімді жастардың саны соңғы он
жылда 3 есе, арнаулы орта білімі
бар жастар саны 2 есе &сті. Жоғары
білімді ауыл жастарының саны 6
есе, қала жастарының саны 4 есе
к&бейді. Тұтастай алғанда, Қазақстан
жастарының 40 пайызының жоғары,
аяқталмаған жоғары және арнаулы
орта білімі бар. Бұл – үлкен күш.
Енді оларды жұмыс және баспанамен
қамтамасыз ету жағына келгенде,
жаңа үрдістер пайда болғанын да айта
кеткеніміз орынды болар.
Жастар жылының аясында Үкімет
жол картасын әзірлеп жатыр. Онда
жұмыспен, қолжетімді баспанамен
қамту мәселелері қарастырылған.
Мысалы, Алматы, Астана және
Шымкент қалаларында жастарға
арналған әрқайсысы 1000 пәтерден
үй салу бұрын-соңды болмаған
нәтиже. Жастар &мірінде ерекше
назар аударатын мәселелер осы екеуі.
«7-20-25» тұрғын үй бағдарламасы,
«Дипломмен – ауылға!», «Жастар – ел
тірегі», «Жастар практикасы», «Сәтті
қадам» деген бағдарламалары, жержерде ұйымдастырылып жүрген еңбек
жәрмеңкесі қыз-жігіттердің к&ңілінен
шығатын шаруа.
Енді бір мәселе еңбек &тіліне
келіп тіреледі. Бірақ оны айналып
&тудің жолы бар. Еңбек нарығында
жұмыс істеймін деген адамға бәрі
табылады. Тек мамандықты жетік
меңгеріп, &мірге бейім болу, іскерлік
пен ұйымдастырушылық қабілеттің
мықты болуы, бірнеше тілді меңгеріп
алу – табысқа жетудің тамаша жолы.
Бойыңызда осындай ерекшеліктер,
талант болса, ешкім сізден еңбек
&тілін сұрамайды.
–    !
   
   

ЖАҢАЛЫҒЫН КӨРСЕТТІ
Алматыда «Жас ғалымдардың отандық
агроөнеркәсіптік кешенінің индустриалды-инновациялық
дамуына үлесі» атты I халықаралық форум өтті.

Қазақ ұлттық аграрлық университетінде Жастар жылына орай
ұйымдастырылған форумға ерекше дайындалған аталған білім
ордасының жас ғалымдары мен студенттері болды. Nйткені,
олар Түркия, Польша, Сербия, Италия, Ресей, Украина,
Тәжікстан, Tзірбайжан, Қырғызстан, Nзбекстан секілді
елдерден келген әріптестеріне жақсы жаңалықтарын к&рсетуге
құмартты. Бұл туралы «IT технологиялар, автоматтандыру және
агро&неркәсіптік кешенін механикаландыру» факультетінің
3-курс студенті Оразәлі Қамалхан былай деді: «Осы шараға
ерекше дайындалдық. Nзім «Ірі қара малды азықтандыру
үшін жұмсақ вакуумдалған контейнерлерде сүрленген ш&пті
дайындаудың, сақтау технологиясы мен құралдары» деп аталатын
жобамды ұсындым. Мақсатым – тасымалданатын ықшам жұмсақ
вакуумдық контейнерлерді әзірлеу арқылы сүрленген ш&птерді
дайындау мен сақтаудың технологиялық процесін жетілдіру.
Сүрлем – аса құнарлы азық. Сондықтан оны ұзақ уақыт сапалы
түрде сақтаудың жолын табуды жан-жақты зерттедік. Біз жасаған
&нертапқыштық жаңалық сүрлемді сақтауда к&п орын алмайды,
сапасын жоғалтпайды, қаржылық жағынан тиімді».

Сүрлемде пішенге қарағанда қоректік заттар
&те к&п, каротин толық сақталады. Осындай
табыстар азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз
етуге, агро&неркәсіптік кешенді дамытуға кептігін
тигізеді. Осындай жиындар жігерлі, ынталы,
білімді жас ғалымдарға к&п мүмкіндік береді.
Оразәлі Қамалхан секілді жастардың жасаған
&нертабысы қонақтар назарын аударды.
Форумда агротуризм, &сімдік
шаруашылығындағы агроинновация, табиғи
ресурстарды басқару, жаңа технологиялар және
агротехникалық құралдар, мал шаруашылығы
&німдерін &ндіру технологиясы, ветеринария,
жасыл экономика, су ресурстарын басқару
бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу және
тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар
нәтижелері мен жастардың «start-up» жобалары
таныстырылды. Осылайша, еліміздегі аграрлық
ғылымы мен агро&неркәсіптік кешенінің маңызды міндеттерін
шешуде жас ғалымдардың шығармашылық белсенділігін дамыту
және интеллектуалды күштерін біріктіруге бағыт-бағдар берілді.
Бұл форум Жастар жылындағы жағымды жаңалық болды.
Тәжірибе алмасу алаңында агробизнес-инкубатордың 80-нен астам

стартап жобаларының нәтижесі таныстырылды. Жас ғалымдардың
кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға мүмкіндік беретін пікір
алмасулар, шеберлік сыныптары ұйымдастырылды.
   "#
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Алматы облысында 9 мың шақырымға жуық
автокөлік жолының 6 мың шақырымнан астамы
республикалық, қалғаны облыстық, аудандық
маңызы бар жол. Оның 250 шақырымы қауіпті
жолдар қатарында. Бұл топқа Алтынемел, Кеген
және Арқарлы асуы мен қыстыгүнгі қалыпсыз ауа
райы мен қатты желдің әсерінен күртік қар басып
қалып, көлік қозғалысын қиындататын кейбір
жол бөліктері кіреді. Сонымен қатар Алматы –
Бішкек автожолының 786-790 шақырымы және
Қарасай, Іле, Талғар сияқты үш ауданның аумағын
кесіп өтетін айналма жолда көлік кептелісі жиі
қайталанып, жүргіншілердің мазасын алатын. Енді
бұл қиындықтар артта қалатын сияқты.

Алматы – Бішкек
автожолының бойында
орналасқан «Апорт» сауда
орталығы, «Алтын Орда»
базары мен «Асыл Арман»
тұрғын үй кешенінің
маңынан тетін күре
жолдағы клік кептелісі
жұрттың жүйкесін
жұқартқанына біраз жыл болды. Күніне 52
мың клік тетін жолда үнемі айқай-шу,
талас-тартыс, текетірес болып жататын. Қазір
де солай. #йтсе де, алдағы уақытта осының
барлығы сап тыйылатын тәрізді. Бүгінде аталған
жобаның құрылыс жұмысымен бас мердігері
«Дәулет-Дорстрой» ЖШС айналысуда.
Жол салуға республикалық бюджеттен
9,1 млрд теңге блінген. Жалпы ұзындығы
4 шақырым жолдың Алматы қаласынан
шығаберісі 10 жолақты болады. Райымбек
ауылына жақындағанда сегіз, одан кейін
алты жолаққа ауысады. Одан кейінгі күре
жол әдеттегідей трт жолақты болып жалғаса
береді. «Алтын Орда» базарының жанындағы
он жолақты жолдың трт жолағы транзиттік
клікке, екі жолағы жолаушылар автобусына,
екі жолағы ауылдан келетін кліктерге, екі
жолағы базарда жұмыс істейтіндердің темір
тұлпарларының жүріп-тұруына арналады.
Құрылыс барысында жаяу жүргіншілер
үшін 3 жер үсті жолы, бір кпір және Абай,
Іргелі ауылдарының қиылысында 700 метрге
созылатын кірме жол салу жоспарланған. Жоба
толық аяқталып, пайдалануға берілгенде бұл
жолмен күніне 70 мың клік кептеліссіз жүретін
болады.
Аталған жоба басталған тұста «ДәулетДорстрой» ЖШС директоры Берік Тілеукеев:
«Жолдың құрылысы 2020 жылы шілдеде
аяқталады. Біз жоспарды мерзімінен бұрын
орындауға бел буып отырмыз. Себебі құрылысқа
қажетті материалды зіміз ндіреміз, зауытымыз
құрылыс аумағына жақын жерде орналасқан.
Осындай қолайлы жағдай жұмысты уақытынан
бұрын аяқтауға мүмкіндік береді», – деп уәде
еткен болатын.
Олар уәдесінде тұрды. Мердігер компания
2017 жылы «Ақсай» зенінің үстінен тетін
кпір және жаяу жүргіншілер үшін жер үсті
жолын салуды қолға алумен қатар, құрылыс
аумағына су, электр, газ, жылу желілерін
тартуға кірісіп кетті. >ткен жылғы қарқындары
да жаман емес. Жер үсті жолы салынатын
қадалар орнатылып, жер тегістеліп, кліктердің
іркіліссіз қатынауына арналған қосалқы жолдар
жасалып, біраз шаруа атқарылды.
Десе де, құрылыс жұмысы басталған тұста
біраз қиындық туындағаны белгілі. Жол
жиегіндегі ағаштарды кесу мен қызыл сызыққа
кірген нысандарды сатып алуға қатысты дау
туындады. Тіпті жол құрылысын жүргізу үшін
Қарасай ауданына қарасты 48 жер телімін сатып
алу жағынан да келіспеушілік болды. #лі де
жекенің қолындағы 18 жер телімін мемлекет
меншігіне қайтару жоспарда тұр. Дейтұрғанмен,
жол жндеу жұмыстары з ырғағы, тәртібінен
жаңылмай, тоқтаусыз жүргізіліп келеді.

Ойсалар

Жақында көңілді елең еткізетін
бір хабар тарады. «СырдарияТүркістан мемлекеттік аймақтық
табиғи паркінен» Алматы
облысының аумағындағы ІлеБалқаш резерватына тоғайлық
деп аталатын 5 бас бұхар
бұғылары әкелініпті. Бұл бұғылар
көбіміздің көзіміз үйренген
мүйіздері қарағайдай, Сібір
жағының бұғыларына ұқсай
бермейді. Бұлардың нәзік,
кермарал деген де атаулары
бар. Дене тұрқы шағындау, тіпті
киіктерімізді де еске түсіреді.
Мұндай мекендейтін жерінің
көркін өсіретін жануардың өрісі
кеңейгеніне қуанасың. Бірақ бұл
хабардың екінші жағы көңіліңді
өсіре қоймайды.
#ңгіме мынада. Бір ақпараттарға
қарағанда, осы әсем жануар сонау
тайгада мір сүретін амур жолбарысы
дейтін жыртқыштың тамағына
арналмақ екен. Бір газеттер бұл хабарға
«Жолбарыстың жемі үшін» деп те
тақырып қойды. Сол жолбарыстарды
осында, атап айтқанда «Іле-Балқаш
резерватына жіберетін крінеді.
Мұнда әкеліп не қажеті бар еді, сол
адам аяғы кп баспайтын тайгасында
жүре бермей ме дейсің. Сйтсек, олар
осында бұдан 70 жылдай бұрын соңғы
тұяғы жойылған тұран жолбарысының
орнына жіберілмек екен. Бір ғана
бұхар бұғысы ғана емес, сол орыс
орманының жыртқышына арнап
жабайы шошқаларды, жерсінген
бұғыларды, құландарды, тіпті еліктерді
де кбейтпек.
#рине, табиғатқа жанашырлық
керек. Оны қорғау керек. Сол үшін
әлемнің жер-жерлерінде табиғиұлттық парктер бар. Африкада пілдер,
керік, тіпті жыртқыш арыстандар
сияқты аңдар қамқорлыққа алынып,
сондай парктерде мір сүріп жатыр.
Біздің елімізде де сондай мақсатта
парктер ашылған. Басқасын
айтпағанда, кең даламызды жайлаған
құландардың елімізге қайта оралуы

>ткен жылдан бері жолды кеңейту жұмысы
қолға алынды. Қазіргі қарқыны да тмен дей
алмаймыз. Тезірек бітіп, клік кептелісінен
құтыла алсақ, кңіліміз жайланар еді», –
дейді.
Бүгіндері бұл құрылыста 380-400 адам
еңбек етеді. Жоспар бойынша нысанды
2020 жылы аяқтау керек болса, мердігерлер
биылғы жылдың соңына дейін құрылыс
жұмыстарын толық аяқтауды мақсат етіп
отыр. Тосын кедергілер болмаса, ойларының
орындалатынына сенімді.
Жетісулықтардың тағы бір бас ауруы
Батыс Қытай – Батыс Еуропа күре жолымен
керуен тартып, Алматы қаласы арқылы тетін
кліктердің іркіліссіз қатынауын қамтамасыз
ететін Үлкен Алматы айналма автомобиль

және Кореяның «Жобалау және құрылыс ҚК»,
«Корея Экспресс» құрылыс компаниялары
серіктесіп жүзеге асырады. Олар күрделі
инженерлік жұмысты атқаратын мамандардан
басқа 90 пайыз жұмысшыны жергілікті
тұрғындардан алғалы отыр.
Жол құрылысына жауапты мердігер
«Алсим Аларко» АҚ-нің вице-президенті
Аббас Шахинй: «Жоспар бойынша 2018 жылы
дайындық жұмыстарын аяқтап, биылдан бастап
жол салуға қарқынды кірісеміз. Бәрі ойдағыдай
болса, 2021 жылы жолды тапсырамыз. Оған
қуатымыз да, мүмкіндігіміз де жеткілікті.
Мұндай ауқымды жобаны Қазақстанда бірінші
рет қолға алып отырмыз. Бірақ басқа елдерде
де жұмыс істегенбіз, тәжірибеміз жеткілікті», –
дейді.

ЖОЛДЫҢ ЖАЙЫН
ЖҮРГЕН БІЛЕР
Жобаның бас инженері, «ИПЦ «Альянс»
ЖШС-нің кілі Рәтбек Қошқаров: «Жоба
бойынша осы шағын учаскеде эстакадалар мен
айналма жолдар (таға) салу жұмысы жүргізілуде.
Сонымен қатар құрылыс материалын сататын
«Леруа Мерлен» гипермаркеті мен «Асыл
Арман» тұрғын үй кешенінің және Райымбек
ауылының маңында жаяу жүргіншілерге
арналған жер үсті тпелері тұрғызылып, «Алтын
Орда» базарының тұсындағы жүргіншілер
кпірін салу жұмысы қызу жүріп жатыр», –
дейді.
«Асыл Арман» тұрғын үй кешені
тұрғындарының негізінен, Алматы қаласында
жұмыс істейтіні белгілі. Олардың қалаға
кедергісіз шығуы үшін күре жолдың үстімен
тетін клік жолын салу кзделген.
«Асыл Арман» тұрғын үй кешенінің
тұрғыны Қасира Шәмерханқызы: «Тұрғын үй
кешенінің аумағында бір ауданның тұрғыны
тұрады десек те болады. Тұрғындардың дені
Алматы қаласында жұмыс істейді. Балалары
да қаладағы мектептерде оқиды. Күн сайын
сауда-саттық, жұмыс бабымен қалаға бірнеше
рет барып-келетіндердің крер азабы кп.

сондай шаралардың арқасы. #йтпесе,
адамдардың аяғы баса қоймайтын
қарлы тау шыңдарын мекендейтін
барысымызды қамқорлыққа
алғанымыз, санын кбейтіп
жатқанымыз құптарлық қадамдар ғой.
Бірақ...
Иә, бұл мәселенің «бірағы» кп.
Жойылған аңды қалпына келтіру
игілікті іс. Сол тұран жолбарысын зі
мекендеген жеріне қайтару туралы

жолы еді. Кп тпей бұл қиындықта шешілетін
түрі бар. Қарасай, Іле, Талғар сияқты үш
ауданның аумағын кесіп тетін айналма
жолдың жобасы 2013 жылы қолға алынған еді.
Алматы қаласының аумағы ұлғайып, крші
аудандардың жер телімдері қаланың аумағына
кіруіне байланысты жоба қайта қарастырылды.
Қазір айналма жол тетін аумаққа орналасқан
722 жер телімі мемлекет меншігіне қайтарылды.
Бұл жерде тұрғын үй, сауда орталықтары, егіс
алқабы, мекемелер ғимараты, ндіріс орталығы
сияқты нысандар орналасқан.
Жолды салып, бітіру мерзімі – 2018-2021
жылға, пайдалану мерзімі 2036 жылға дейінгі
15 жылға жоспарланған. Жалпы ұзындығы 66
шақырымға созылатын алты жолақты, 1 «а»
категорияға жататын жол бойында 41 кпір,
7 жол айырығы салынады. Жоба пайдалануға
берілгенде айналма жолдан тәулігіне 38 мың
клік тсе, толық қосылғанда 104 мың кліктің
іркіліссіз қатынауына мүмкіндік туады.
Инвестиция және даму министрлігінің
автоклік жолдары комитетінің тапсырысы
бойынша қолға алынған жобаны түркиялық
«Алсим Аларко» АҚ мен «Макйол Иншаат» АҚ

міріне қауіп тндіретін аңдарды
жібере салсақ, ол аңға қамқорлық
крінгенмен, адамға деген қатігездік
емес пе?
Балқаш клінің маңы, әсіресе
оған Іле зенінің құяр сағасы қопалы
қамысты, тоғайлы болып, біраз
жабайы аңдардың мекендеуіне аса
қойлайлы. Бірақ осыдан шамалы
бұрынырақ, алды-артымызды
тереңірек ойламайтын заманда

Осы жобаны іске асыру үшін облыстық
әкімдік жол құрылысына керекті қосалқы
материал дайындайтын, тас үгітіп, цемент пен
асфальт шығаратын зауыттарды орналастыруға
қажетті жерлерді анықтап береді. Осы арқылы
мердігер компанияның жұмысқа батыл
кірісуіне барынша жағдай жасауда. Алматы
– Талдықорған жолы қолданысқа берілгелі
жүргіншілердің жүгі жеңілдеді. Бұрындары
4-5 сағатта әзер жететін жерге енді оның
жартысындай ғана уақыт кетеді. Бүгінгі
заман талабымен салынған тақтайдай жол
тұрғындардың талабынан шықты. Мердігер
компания кілдері уәдесінде тұрса, жыл
соңына дейін Алматы-Бішкек жолының 786790 шақырымындағы жол жндеу жұмысы
аяқталады. Кп тпей Үлкен Алматы айналма
автомобиль жолымен де кліктер іркіліссіз
қатынайды. Демек, қолға алынған жоба
уақытында бітсе, кептелістен қиындық кріп
жүрген жүргіншілер жүйкесін жұқартпайтын
болады.

жасағанымыз аса құптарлық. Сйтсе
де бұл мәселеде жан-жақты ойлап,
парасаттылық деңгейде шешетін
жайлар кп.
Енді бұрын осы маңды мекендеген
бұхар бұғысын, нәзік бұғыны осы
ңірге әкеліп, сірмекпіз дегенге
қуанып жатсақ, оның бір жат жердің
жыртқышына жем болуы мүмкін
екендігіне жаның түршігеді. Сол амур
жолбарысынан тұран жолбарысының

ЖОЛБАРЫСҚА
ЖЕМ БОЛМАЙЫҚ!
әңгіме болғанда, бәріміз желпініп
қалғанбыз. Қазақ жерінде, басқа
аймақтарда кездеспейтін аң қайта
оралса, ол үлкен мақтаныш. Тіпті, оны
Дүниежүзілік жабайы табиғат қоры
(WWF) да қолдайтынын мәлімдеді.
Демек, қаржылай кмек те беріледі.
Бірақ бұл жыртқыштың бірде-бір
тұқымы қалмаған екен. Оның орнын
осы аймаққа амур жолбарысын әкеліп,
соны жерсіндіру арқылы толтырмақ
крінеді. Бұған себеп: жойылған
тұран жолбарысы амур жолбарысына
айтарлықтай жақын болса керек. Бірақ
оны осы аймақтың аңы деп қабылдауға
бола ма? Ресейдің қиыр шығысындағы
аса суық аймақтың жыртқышы
Балқаш ңірінің жұмсақтау табиғатын
қабылдай ма? Тіпті, қабылдаған
күнде, басқа бір елдің жыртқышын з
ауылымызда сірдік, ол енді біздікі деп
мақтана аламыз ба?
Мәселенің тағы бір жағы бар. Сол
жыртқышты Балқаш-Іле резерватына
жіберсек, ол адамдарға қауіп емес пе?
Қазір бұрынғыдай заман емес. Ұшы
қиырсыз бос жатқан жер жоқ. Тұран
жолбарысының жойылуы да содан
ғой. Ол тіпті адамдардың қолында кп
қаруы жоқ, техника-механизмдердің аз
кезінде-ақ жойылған. #рине, жерімізді
жайлаған аңдардың, тіпті жыртқыш
болса да сақталғаны жн десек те,
кеше мен бүгінгінің ерекшеліктерін
ескермесек болмайды ғой. Адам

сол табиғатымызға үлкен қиянат
жасалды. Қамыс-тоғай ртеніп, сол
жерге басқадай ауыл шаруашылығы
жұмыстарын жүргіздік. Бұдан
аймақтың фаунасына да, флорасына
да үлкен зиян келді. Енді з билігіміз
зімізге тиіп, есімізді жиып, ткеннің
кемшіліктерін түзетуге қадам

түрін шығарады деген болжам алға
тосылатын крінеді. Олай болуы үшін
сол тұран жолбарысынан бір жұғын
қалуы керек қой. Ол жоқ! Сонда ол
түрді қалай жасамақ?
Бізде де жолбарыс бар деп мақтану
керек болса, сол амур жолбарысына
емешегіміз үзіліп бара жатсақ, оның

   ,
   

басқа жолы бар. Сол Балқаш-Іле
резерватынан 5 гектар, 10 гектар, тіпті
50 гектар болсын, бір жерді биік темір
тормен қоршап, соған жіберіп, аштан
ліп қалмас үшін оған үйреншікті асы
шошқаларды жіберіп отырса, жетпей
ме? #йтпесе, үйреншікті зоопаркімізге
кіргізіп қойсақ, болмай ма? Ал,
даланың кркі нәзік бұғыларды,
еліктерді сол тайга тағысына жеуге
бола сіру – қасиетіңді қорлау екенін
ұққанымыз жн шығар.
Бұл аң-жануарларға
қатысты әңгіме. Ал
адамға қатыстысы
қиындау. Балқаш-Іле
резерваты әжептәуір
аймақ. Оған амур
жолбарысындай тажал
жыртқыш жіберілер
болса, бұл жерге адам
қалай барады. Қазір
сол аймақта тұрып
жатқандар қайтпек?
Оларды кшіріп
жібереміз бе? Тіпті,
сақтық жұмыстары
жүргізіледі деген күнде,
бұл ңірге жыртқыш
жіберілді деген соң, ол
жаққа есі дұрыс адам аяқ
баса ма? Мұны еліміздің
крікті, демалуға
қолайлы саналатын
Балқаш жағалауынан,
оған Іле сияқты сұлу
зеніміздің құяр
сағасынан кріне кзге
бас тарту демеске шараң
жоқ.
Таратылған
ақпаратқа қарағанда,
сол орыс орманының
жыртқышы жерімізге
2023 жылы жіберілмек
крінеді. Сол үшін
әлемдік жабайы
табиғат қоры 10 млн
еуро бледі екен деп
қуанып жатқандар да
бар. Соған бола крікті
бір аймағымыздан
айрылғанымыз, әйтпесе
адамдарымызға қауіп тндіргеніміз
жақсы болғаны ма? Азырақ ойлансақ,
қайтеді осы?
   ,
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15 ақпанда кеңес
әскерінің соңғы бөлігі
Ауғанстан жерінен
кеткеніне 30 жыл толады.
Жатжұртта шайқасуға мәжбүр
болған жандарға қатысты пікір сан
қилы. Дегенмен жазушы Эрих Мария
Ремарктің сөзімен айтқанда, олардың
«түбіне соғыс жеткен, снарядтан аман қалса
да, соның құрбанына айналған буын»
екенін ұмытуға бола ма?
Теміртауда тұратын тәжірибелі
журналист, талантты ақын Руза
Алдашева осы тақырыпта
толғанып, қалам тербеген
екен. Бағасын оқырман
берсін.
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байқауында «КNркемсурет Nнері»
аталымы бойынша Гранпри жүлдесін иелендім.
Ал 2008 жылы «Шабыт»
жастар шығармашылығы
байқауында Гран-при
бұйырды. Студенттік
шақта түрлі байқауларға
қатысып, оқу
ордасындағы ең олжалы
студент атандым.
Jas qazaq: Сурет
салу барысында
ерекшелігіңіз неден
байқалады? Бейнелеу
Nнерінде сізді не
шабыттандырады?
.Ә68:
КNбінесе Алматы мен
Астананың пейзажын
салғанды жақсы кNремін.
,йткені қаланың тыныстіршілігі, ағаштары, тіпті
кNшедегі мәшинелері

Анар ӘБЖАНОВА:
Бүгінгі кейіпкеріміздің
тағдыры ерекше. 2017 жылы
«Қазақстанның 100 жаңа есімі»
қатарына енген суретші – Анар
Әбжанова. Анар кішкентайынан
есту қабілетінен айырылған. Нәзік
қыз қиын тағдырына қарамастан,
көркемсурет өнерінде өз
қолтаңбасымен ерекшеленіп
келеді. Бүгінде елімізді әлемдік
деңгейде танытып жүрген кәсіби
суретші. Қылқалам шебері Анар
Әбжанованың өмірі бейнелеу
өнерімен тығыз байланысты.
Ол әлемді үнсіз күйінде
қабылдағанымен, айналадағы
сұлулықты ерекше туындылары
арқылы көрсетеді. Бейнелеу
өнерінде өзіндік орны бар
Анармен сұхбат барысында оның
өнерге деген ғажап құштарлығын
байқадық.



Мектеп қабырғасында жүрген кезімде,
1998 жылдан есту қабілеті нашар балаларға
арналған кNркемсурет студиясына барып, 7
жыл білім алдым. Мұнда суретшіліктің қырсырын меңгердім. Мектептен кейін Т.Жүргенов
атындағы Қазақ ұлттық Nнер академиясының
колледжіне түстім. ,нердегі алғашқы қадамым
осында оқып жүргенде басталды. 18 жасымнан
бастап кәсіби түрде суреттер салатын болдым.
Сурет салуды жүрегім қалағандықтан, бар
күш-жігерімді оқуға арнадым. КNркемсурет
шебері Қанафия Телжановтан білім алдым.
,нердегі ең алғашқы табысыма 2006 жылы қол
жеткіздім. Астанада Nткен «Жұлдыз-ай» атты
мүмкіндігі шектеулі балалар шығармашылығы

(Елбасының «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» мақаласынан)

сенімін ақтағым келеді. Ол үшін алдағы уақытта
да кNп еңбектенуім керек. Ал таза ауадан бойыма
жаңа энергия жинаймын.
Jas qazaq: Сіздің бала кезіңізден түрлі байқау
жүлдесін иеленіп келдіңіз. Ал халықаралық
байқауларға қатыстыңыз ба?
.Ә68: Мен Елбасына, мәдениет және
спорт министрі А.Мұхамедиұлына, ақпарат
және коммуникация министрі Д.Абаевқа
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын сәтті іске
асырғандарына алғыс айтамын. Бағдарлама
арқылы кNп нәрсені білдім. «Рухани жаңғыру»
бағдарламасы қазақ еліне серпіліс әкелді. Мен
елге танылып қана қоймадым, Nзім де кNп
мен адамдары шабыт сыйлайды.
,йткені қаланың тынысы ауа
райы мен уақыт мезгілдеріне қарай
ерекшеленіп отырады. Адам сияқты
қала да ауа райымен бірге кNңілкүйін Nзгертеді. Осы Nзгерістерді
жаныммен сезініп, қағаз бетіне
түсіргенді ұнатамын. Менің кNңілкүйімді, Nмірге деген қуанышымды,
әсерлі эмоцияларымды «Қазақ
сакурасы» атты топтамамнан кNре
аласыздар. Мен сурет салғанда
кNбінесе майлы бояу мен акрилды
қолданамын. Бұған дейін акварель,
гуашь, түсті қарындаштарды да
қолданып кNргенмін. Ал жан
дүниемдегі туындыларымды іске
асыруға майлы бояу мен акрил
кNмектеседі. Шығармашылығымның
кNбісі қазақ даласындағы құлпырған
гүлдерге арналады. Топтамамның
«Қазақ сакурасы» аталуы да тегін
емес. Күнделікті жұмыс істегенімнің арқасында,
жаңа идеялар пайда болды. Ал жаңа дүниені
Nмірге алып келу үшін тынымсыз жұмыс
істеуің керек. Ол үшін Nзіңді дамытып, Nзіңмен
жұмыс жасағаның жNн. Айналамда мені
шабыттандыратын нәрсенің бәрі бар. Tсіресе,
шығармашылығым жағынан сәттілік болып
жатса, одан сайын шабыттана түсемін. Біздің
табиғатымызды, әсем қала Алматыны қатты
жақсы кNремін. Қаланың тынысы мен тіршілігі
– менің туындыларымның басты тақырыбы.
Маған ескі әрі жаңа ғимараттарды, аллея мен
саябақтарды, биік ағаштарды бейнелеген Nте
ұнайды. Мен үшін саяхат деген – бір жұтым таза
ауа.
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АРМАНЫМ – ЕЛІМДІ
ӘЛЕМГЕ ТАНЫТУ

«Еліміздің Тәуелсіздік
жылнамасы жазыла
бастағанына небәрі
25 жыл болды. Бұл – тарих тұрғысынан қас-қағым сәт
десек те, еліміз үшін ғасырға бергісіз кезең. Әрине,
жасалған жұмыстардың маңызы мен ауқымына ешбір
күмән жоқ. Дегенмен, осы қыруар істі атқарған,
ел дамуына зор үлес қосқан азаматтардың өздері
мен олардың табысқа жету тарихы әдетте құрғақ
фактілер мен цифрлардың тасасында қалып қояды.
Шын мәнінде, Қазақстанның әрбір жетістігінің артында
алуан түрлі тағдырлар тұр. «Қазақстандағы 100 жаңа
есім» жобасы – Тәуелсіздік жылдарында табысқа
жеткен, еліміздің әр өңірінде тұратын түрлі жастағы,
сан алуан этнос өкілдерінің тарихы»

Jas qazaq: Анар, суретші болуды
кішкентай кезіңізден армандадыңыз ба?
,нерге қызығушылық неден басталды?
.Ә68: Сурет салуға деген
талпынысым тым ерте басталды. 3-4
жасымнан бастап-ақ қарындашқа
жақын болыппын. Еңбектеп жүрген
сәтімде, анамның сNмкесінен қарындаш
іздеуді әдетке айналдырыппын. Қолыма
түскен қарындашпен еденді, қабырғаны
шимайлап, Nзімше Nрнектер салады
екенмін. Осыны бірден байқаған анам
маған сурет салатын альбом әкеліп береді.
Кейіннен мультфильм кейіпкерлері мен
құттықтау қағаздарын бейнелей бастадым.
Бірте-бірте акварель, гуашь, түрлі-түсті
қарындаш, қаламсапты пайдаланып
сурет салдым. Менің болашақта суретші
болатыным осыдан-ақ түсінікті еді.

  ) жауапты хатшы

Jas qazaq: Сіз «Қазақстанның 100 жаңа есімі»
байқауының жеңімпазысыз. Байқауға қалай
қатыстыңыз, жеңімпаз болғаныңызды естігенде
қандай күйде болдыңыз?
.Ә68: Шынымды айтсам, мен бұл
байқау туралы естімеппін. Журналист қыз
менің атымнан анкета толтырып жіберіпті.
Кейіннен сол қыздан аты-жNнім тізімге енгенін
естідім. Осындай ауқымы кең жобада кейіпкер
болатынымды ойламаппын. Бір күні Алматы
қаласының әкімшілігінен «100 есім» жобасының
жүлдегері атандыңыз» деп қоңырау шалды.
Алғашында сенбедім. Желтоқсан айында
Елбасымен кездесуге баратын туралы Астанада
хабарлама алдым. Осылайша, Елбасымен кездесу
барысында бір туындымды сыйға тарттым. Бұл
– Алланың қалауы. Студенттік кезімде Елбасын
түсімде кNргенім бар. СNйтсем, ол жай түс емес
екен, керісінше менің арманыма бастар жол
екен. Тіпті 2014-16 жылдары Nнер саласына
бNлінген Елбасының мемлекеттік шәкіртақысын
алғанмын. Енді «100 есім» жобасының бір
бNлшегі болғанымды мақтанышпен айта аламын.
Бұл үлкен жауапкершілік. Мен адамдардың

нәрсені осы бағдарлама шеңберінде кNріпбілдім және бұдан кейін Nнер әлемінде табысқа
жететінім даусыз.
2018 жылдың күзінде халықаралық екі
байқауға қатыстым. Алматыда Абай атындағы
опера және балет театрында Nткен «Жыл
таңдауы – Алтын Адам» және халықаралық
«Мондо арт» ғылым және мәдениет
қауымдастығының атынан ұйымдастырылған
Италияның Лечче қаласындағы Аполло
антикалық театрында Nткен «Пабло
Пикассо» премиясы. Сонымен қатар бірнеше
халықаралық ұйымдардан шақырту алдым.
Франция, Германия, Италия (, ),
Испания (), Канада (), АҚШ
(-!, "#$-%) жас суретші ретінде
беделді кNрмелерге шақырды. Қаржылық
қиындықтарға байланысты кейбіреулерінен
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бас тартуға тура келді. Мадридте маған
тұңғыш рет Софонисба Ангвиссола атындағы
премия берілді. Ол – Ренессанс кезеңінің
атақты суретшілерінің бірі. Испанияда король
отбасының ресми суретшісі болған. Күтпеген
жерден «Леонардо да Винчи – әмбебап суретші»
екінші халықаралық премиясының жоғарғы
жүлдесін иелендім. «Mondial Art Academia»
халықаралық француз Nнер қауымдастығы 2016
жылдан бері «Халықаралық галерея мен арт
кәсібилерін таңдау» халықаралық конкурсын
Nткізіп келеді. Осыған қатысу мен үшін ең
қиыны болатын. Алайда осы қауымдастықтың
мүшесі болып танылдым және күллі әлем
бойынша «Қазақстан елшісі» деген атақ берілді.
Мен «Горный пейзаж с маками» картинасын
ұсынған болатынмын. Тау мен дала – біздің
Отанымыз. Мен Nз туындыларым арқылы бүкіл
әлемге Nз елімді кNрсетуді армандадым және
бұл менің қолымнан келді. Мұндай марапатқа
қол жеткіземін деп ойламаппын. Менің
әрбір жұмысым маған дауыс берген жанның
жүрегінен орын алғанына қуаныштымын.
Алдағы уақытта елші ретінде отандық тәжірибелі
суретшілерден команда жинақтап, Францияда
Nтетін халықаралық конкурсқа дайындалудамыз.
Оған А. Сүйіншалинов, Б.Бүрдесбеков,
Г.Маханбетжанова, Д.Нұргер, Б.Тұрғынбай,
С.Тайнов, М.Жүнісбаев, Д.Кәдірова, Л.Дроздова
сынды суретшілер қатысады.
Jas qazaq: Отбасыңыз туралы айтып берсеңіз?
. Ә68: Менің анам – Базаркүл
Tбжанова бұрын физика пәнінің мұғалімі
болған. Кейін балабақшада тәрбиеші болып
жұмыс істеді. Қазір анам үйде, 3 жасар Аяла
есімді қызымның тәрбиесіне кNмектесуде.
Жолдасым – Тимур Исраилов.
Jas qazaq: Болашаққа жоспарыңыз қандай?
.Ә68: «Рухани жаңғыру»
жобасы аясында ең үздік картиналарымды
жинап, кNктемде Астанада Nтетін
шығармашылығымның 15 жылдығына арналған
кNрмеге дайындық жасаудамын. Сонымен қатар
«100 есім» жобасының жүлдегері ретінде АҚШ,
Еуропа және Азия елдерінде Nтетін кNрмелерге
әзірленіп жатырмын. Онда «Табиғат жарығы»,
«Астананың 100 пейзажы», «,мір түстері» атты
кішкентай қызыма арналған туындыларымды
кNрсетемін. Ең бастысы, Қазақстанды әлемге
танытуды жалғастырамын.
9;'
'0" )*#

 % &!5 6!:
050012, Алматы қаласы, Мәуленов, 85 үй, №61 кеңсе, 3-қабат
(ө  ө     )
Телефондар: 8(727) 272-43-39; 272-43-25
Бухгалтерия: тел.факс: 8(727) 272-46-22 (жарнама бNлiмi)
Газет «Дәуір» ЖШС РПИК
(Алматы қаласы, Қалдаяқов кNшесі, 17-үй)
тел: (727) 273-12-04, 273-12-54
Тапсырыс – №2152;
Бағасы келiсiм бойынша

Апталық таралымы – 8 000 дана
Газет Қазақстанның барлық аймақтарында таралады,
сондай-ақ «AirAstana», «Turkish Airlines», «QazaqAir» əуежолдарының ұшақтарында бар.
Газет 2004 жылы 14 желтоқсанда тiркелген.
2018 жылдың 14 ақпанында ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлiгi
Ақпарат комитетінде қайта есепке тұрып, №16904-Г куәлiгін алды.
Мақала авторының пiкiрi редакция кNзқарасын бiлдiрмейді.
Жарнама мәтініне тапсырыс беруші жауапты.
Газетте жарияланған материалдар мен суреттердi сiлтемесiз кNшiрiп басуға болмайды.

