Қой экспортына
тыйым
салына ма?

Ән кімге
арналған?

10-бет

Еуродода әлем
чемпиондарынсыз
жалғасады
13-бет

15-бет
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Туған күнімен құттықтады

ЖАҚЫНЫҢА ЖАНАШЫР БОЛ!

«Дельта» штамы
жаңа пандемияға себеп пе?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түрікменстан Президенті
Гурбангулы Бердімұхамедовпен телефон арқылы с$йлесті, деп хабарлады
Президенттің баспас$з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшылары достыққа,
Сонымен қатар тараптар өңірлік
тату көршілікке жəне стратегиялық ықпалдастықты жандандыруға, Орталық
серіктестікке негізделген қазақ-түрікмен Азиядағы тұрақтылық пен қауіпсіздікті
қатынастарының мызғымас сипатын қамтамасыз етуге қатысты алдағы
нақтылап, екіжақты ықпалдастықтың ұжымдық шаралар жайында пікір алысауқымды мəселелерін талқылады.
ты.
Гурбангулы Бердімұхамедов жанҚасым-Жомарт Тоқаев Орталық
жақты ынтымақтастыққа тың серпін Азия мемлекеттері басшыларының кеберу мақсатымен Қасым-Жомарт зекті консультативтік кездесуін ТүрікТоқаевты биыл Түрікменстанға ресми менстанда өткізу жөніндегі Гурбангулы
сапармен келуге шақырды. Аталған са- Бердімұхамедовтің ұсынысын қолдады.
пар аясында бірқатар маңызды келісімге
Қасым-Жомарт Тоқаев Гур банқол қойылмақ.
гулы Бердімұхамедовті туған күніМемлекет басшысы шақыруды қа- мен құттықтап, оның бауырлас Түрікбыл алды жəне биыл күзде Ашхабадта менстанды өркендету жолындағы аса
өтетін VI Каспий саммитіне қатысуға жауапты мемлекеттік қызметіне табыс
тіледі.
дайын екенін жеткізді.

РЕСМИ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бір тәулікте Алматы қаласының 46 тұрғынынан
коронавирустың «дельта» штамы анықталды. Ал елордада коронавирус жұқтырған әрбір екінші науқастан
қауіпті дерттің жаңа түрі табылған.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Светлана
анықталса, қазір əрбір екінші
науқастан табылып отыр.
ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ,
Ресей де дабыл қағу керек«Egemen Qazaqstan»
тігін айтты. ДДҰ-ның РесейМутацияланған вирус дегі өкілі Мелита Вуйнович
елімізге бірнеше апта бұрын
«жеткен». Дəрігерлер мен вирусологтар ел арасында «үнді»
штамы деп аталып кеткен
вирустың бұрынғы түрлеріне
қарағанда қауіпті əрі тез тарайтынын хабарлады. Көршілес
елдердің статистикасына назар салсақ, вирус жұқтыру
дерегі өскенін байқаймыз.
Коронавирустың «дельта»
штамы жаңа пандемияға себеп
деген болжамдар да айтылып
жатыр.
Бұл жалғыз Қазақстанда
байқалған үрдіс емес. Германия Денсаулық сақтау
министрлігі де коронавирус
жұқтырғандардың тең жартысынан жаңа штамның анықталғанын мəлімдеді. Оған қоса
соңғы аптада көрсеткіш екі есе
өскен. Маусым айының 15-20
күндерінде науқастардың 36
пайызынан «дельта» вирус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Мемлекеттік фельдъегерлік байланыс туралы
Осы Заң Қазақстан Республикасы мемлекеттік фельдъегерлік қызметінің (бұдан
əрі – мемлекеттік фельдъегерлік қызмет) мемлекеттік фельдъегерлік байланыстың
көрсетілетін қызметтерін ұсыну саласындағы қызметті жүзеге асыруына байланысты
қоғамдық қатынастарды реттейді, осындай қызметтің құқықтық жəне ұйымдастырушылық негіздерін, сондай-ақ мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлері
мен олардың отбасы мүшелеріне берілетін əлеуметтік кепілдіктерді айқындайды.

жедел шара қолданбаса, локдаун жариялау қажеттігі туындайды деді. Өйткені 28 маусымда «дельта» штамын жұқтыр ған 124 науқас қайтыс
болды. Осылайша, маусым
айында өлім көрсеткіші тағы
бір рет жоғарғы шегіне жетіп
отыр.
Жақында ғана халқының
жартысынан көбі екпе сал-

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне мемлекеттік фельдъегерлік байланыс және
ішкі істер органдары қызметінің мәселелері бойынша
$згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен
толықтырулар енгізілсін:
1. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік
кодексіне:
1) мазмұны алып тасталсын;
2) 61-баптың екінші бөлігі мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:

дырғанын хабарлап, вирус
жұқтыру дерегі айтарлықтай
төмендеді деп қуанған Израиль мемлекеті де «үнді» штамын анықтағандар қатарында.
Үрейленетін тағы бір жайт,
вирус анықталғандардың қатарында коронавирусқа қарсы
вакцина алғандар да бар.
(Соңы 11-бетте)

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Медиасауаттылық –
заманның басты талабы
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Біз білетін сауатты адам әріп танып, қолына қалам ұстай алады. Hріп таныған
адам мәтін оқып, оның мағынасын түсіне біледі. Оқыған адам $зі шимақтап,
біртіндеп жазуды үйренеді. Бұл – мектеп табалдырығын аттаған кез келген
бала машықтанатын қабілеттер. Баршаға аян нәрсені неге тәптіштеп айтып
отыр дерсіздер? Сол оқып отырған мәтіннің түрі мен түпкі мағынасын түсіну
қаншалықты қиын болуы мүмкін? Бір қарағанда, оп-оңай.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Соңы 6-бетте)

(Соңы 7-бетте)
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Инфографиканы жасаған Амангелді ҚИЯС, «ЕQ»
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Меруерт БҮРКІТБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»
Ал мақаламызға арқау болған медиа сауаттылық тұрғысынан келгенде
əріден бастауға тура келеді. Ең алдымен
«медианың» не екенін анықтап алайық.
Бірден газет-журнал, радио, телевизия,
интернет дерсіз. Қолыңыздағы кітап пен

смартфон, көше бойындағы жарнама
тақтайшалары, дүкеннің маңдайшасы,
фильм, көне ескерткіштер, видео ойындар, музыка, аңыз-ертегілер мен ауызекі
сөзге дейін медиаға жатады дегенге не
дейсіз? Медиа – ағылшынша medium
сөзінің көпше түрі, ақпарат жеткізетін
кез келген коммуникация құралын осылай атауға болады. Енді технологияның

қарыштап дамуымен енген ме диасауаттылық ұғымы нені білдіреді?
Біз жоғарыда айтқан ақпарат құралдары арқылы адам күніне қанша ақпарат
алатынын білу үшін, 2020 жылы орташа есеппен күн сайын қанша дерек
пайда болғанын қарап көрейік. Бұл сан
күніне 2,5 квинтиллион байтты құраған.
Квинтиллион деген сан мөлшерін
бірінші рет көріп тұрсаңыз, жалғыз
емессіз. Салыстырып көру үшін 18 нөлі
бар екенін айта кетейік. Əрине, осы
секілді адам күніне, секундына қанша
ақпарат өңдейтінін көрсететін толып
жатқан өзге де статистиканы келтіре
беруге болады.
(Соңы 9-бетте)

Қасым хан

Тарихи фильм қалай түсіріліп жатыр?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бүкіл қазақ қауымы Қасым хан туралы фильмді асыға күтіп отыр.
Бірақ қазақ хандығы тарихында ерекше орын алатын Қасым ханымыз экранға шықпай жатып, елеңдеп отырған елдің к$ңілін күпті етіп,
әлден-ақ әртүрлі ой салып қойды. =зі қалыптастырып кеткен, қара
қылды қақ жарған ақиқат пен әділдіктің айнымас серігіне айналып,
дала Конституциясы атанған «Қасым ханның қасқа жолы» ғасырлар
алмасуы арасында сан түрлі бұралаңды бастан кешіп жүріп о бастағы
мәнінен айырылып, ақыры сиықсыз мағына табады деген ой ол кезде
ешкімнің санасына кіріп-шықпағаны анық, әрине.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Айгүл АХАНБАЙҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»
Құдіретті «қасқа жолдың» бүгінгі
қоғамдағы қулар мен алаяқтардың
сүреңсіз ісін сипаттайтын жұлымжұлымы шыққан сұрқай синониміне
айналғанының айна-қатесіз мысалы сол, кино төңірегінде жүрген
ұлықтар сол баяғы өздері қарпып

үйренген «қасқа жолмен» 30 млннан артық ақшаны фильм түсірілмей
жатып талан-таражға салып жіберді.
Əйгілі алтын заңымыздың авторы Қасым ханнан қалған ұлағатты
ұран ұрпағының қиянатына осылай
ұшырады.
«Түсіріледі» деген дерегі шыққан
күннен бастап, соңы дау-дамай мен
дақпыртқа жалғасып кеткен «Қасым

хан» туындысына бөлінген қаржыға
нұқсан келген соң жасақталған
алғашқы шығармашылық топ таратылып, «тізбектелген тараулардан
тұрады» деп жоспарланған бірнеше
серияның жал-құйрығы күзеліптүзеле келе, бір сериялы толықметрлі
көркем фильммен түйінделетін болып
шешілді. Əйгілі түрік режиссерімен
ара дағы келіс пеушіліктен кейін
фильмге жаңа режиссер бекітілді.
Бəрін басынан қайта бастауға тура
келген жаңа міндет бұрын тарихи туындылар түсірумен танылған Ақан
Сатаевқа жүктелді. «Ұлы дала таңы»
деген атаумен қайта қолға алған
жобаның қалай түсіріліп жатқанын
көрсету үшін «Казақфильм» киностудиясы тілшілердің үлкен тобын
түсірілім алаңына шақырды.
(Соңы 14-бетте)

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

EUR/KZT 509.37

USD/KZT 427.79

RUB/KZT 5.91

CNY/KZT 66.24
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Елшілермен кездесті

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сенат Трағасы Мәулен 8шімбаев Қырғыз Республикасының
Қазақстандағы Ттенше және кілетті елшісі Жээнбек Кулубаевпен
кездесті, деп хабарлады осы Палатаның баспасз қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мəулен Əшімбаев кездесуді Қырғызстанда сайлау өтетіні жəне
аша келіп, тату көршілік, тарихи Жогорку Кенештің жаңа құрамы
ортақ тамырластық, тіл мен мə- қалыптасатыны белгілі. Пар ладениет ғасырлар бойы қазақ жəне менттік байланыстардағы ынтықырғыз халықтарын бауырластық мақтастыққа одан əрі қарқын беру
пен достық қатынастармен байла- маңызды деп санаймын. Екі елдің
ныс тырып келе жатқанын атап өзара қарым-қатынасын дамытуға
өтті. Қазіргі уақытта Қырғызстан Парламенттер ықпал ете алатын
Қазақстанның маңызды стратегия- бір қатар мəселе бар. Осыған
лық əріптестерінің бірі болып табы- байла нысты, парламентаралық
лады. Сенат Төрағасы парламент- қызметті одан əрі арттырудың
тік өзара іс-қимыл қазақ-қырғыз маңызы зор», деп атап өтті Мəулен
қатынастарын нығайту фак тор- Əшімбаев.
ларының бірі болып табылатынын
Мəулен Əшімбаев, сондай-ақ
атап өтті.
Беларусь Республикасының ҚазақМəулен Əшімбаев пен Жээнбек стандағы Төтенше жəне өкілетті
Кулубаев парламентаралық, əлеу- елшісі Павел Утюпинмен де кезметтік-мəдени, сауда-экономикалық десті. Кездесу барысында елдеріміз
өзара іс-қимыл бойынша екіжақты арасындағы екіжақты ынтымақынтымақтастықтың ауқымды мə- тастық жəне парламенттік бағыттағы өзара іс-қимыл мəселелері
селелерін талқылады.
« О с ы ж ы л д ы ң к ү з і н д е сөз болды.

«Кеше ғана Қазақстанға Беларусь Премьер-министрі келіп
кетті. Бұл сапар өнеркəсіп, машина
жасау, құрылыс жəне ауыл шаруашылығы салаларындағы өзара
іс-қимылмен бірге экономикалық
ынтымақтастық пен кооперацияны
одан əрі нығайту тұрғысында аса
маңызды болды», деді Мəулен
Əшімбаев.
Сонымен қатар Сенат Спикері
Қазақстан-Беларусь қа рым-қатынасының маңызды бағыттарының
бірі парламентаралық ынтымақтастық екенін атап өтті.
«Біздің депутаттарымыз арасында екіжақты жəне көпжақты
форматта тығыз байланыс орнады.
Парламенттеріміздің палаталары
арасында Ынтымақтастық жөніндегі комиссия табысты жұмыс істеп
келеді. Екі ел депутаттарының ТМД
ПАА, ҰҚШҰ ПА жəне ЕҚЫҰ ПА
алаңдарындағы белсенді іс-əрекеті
парламенттік дип ломатияның
маңызды бағыты болып саналады»,
деді Сенат Төрағасы.

Ел бірлігі елордадан басталады
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан халқы Нұр-Сұлтан қалалық Ассамблеясының «Тәуелсіздік. Бірлік. Гүлдену»
тақы рыбындағы XIX сессиясы тті. Сессия
елор дадағы Достық үйінде бейнебайланыс
режімінде ұйымдастырылып, бас шаһарда
бұған дейін атқарылған жұмыстар сараланды
және алдағы уақытта атқарылатын міндеттер
белгіленді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Рауан ҚАБИДОЛДА,
«Egemen Qazaqstan»
– Қазақстан тəуелсіздігінің 30
жылында елімізде орасан жұмыстар
іске асырылып, əлеуметтік-экономикалық дамуымыз еселенді.
Бұл ретте Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Қазақстан халқы НұрСұлтан қалалық Ассамблеясының
үлесі елеулі екенін зор ілтипатпен
айтамыз. Жалпы айтқанда, еліміздегі
тұрақтылықтың орнығуына,
ынтымақ, бірлік пен берекенің
нығаюына Қазақстанның Тұңғыш
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан

Назарбаевтың сіңірген еңбегі ұшантеңіз. Осы озық даму жолының сабақтастығын сəтті жалғастырып
келе жатқан Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың да орасан
үлесін лайықты атап өткен жөн, –
деді Нұр-Сұлтан қаласының əкімі,
қалалық Ассамблеяның төрағасы
Алтай Көлгінов.
Қазақстан халқы Ассамблеясы
Төрағасының орынбасары Марат
Əзілханов жиынға қатысушыларға
игі лебізін жеткізіп, ортақ мақсатты
көздеген істер туралы баяндады.
– Біз Нұр-Сұлтан қаласының
этно мəдени бірлестіктерінің

жетекшілерімен əрдайым ерекше
ықыласпен жүздесіп келеміз.
Сіздер өңірлерге үлгі болатындай
қоғамдық келісім мен бірлікті
күшейту мақсатында қызмет етіп
келесіздер. Өздеріңізге мəлім,
Қазақстанның Тұңғыш Президенті
– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
тапсырмасымен Қазақстан халқы
өңірлік ассамблеялары үшін үлгілік модель ретінде Нұр-Сұлтан
қала сының Ассамблеясын 2025
жылға дейін дамыту бағдарламасы
бекітіліп, іске асырылуда. Бүгінгі басқосу астанамыздағы қызметіміздің бұдан əрі дамуының
мей лінше өзекті мəселелеріне
арналады, – деді Марат Əзілханов.
Сессия жұмысының барысында
Нұр-Сұлтан қаласы этномəдени
бірлестіктерінің өкілдері өз қызметтеріне қатысты атқарылған
жұмыстарды баяндады. Сонымен
қатар Қазақстан халқы Нұр-Сұлтан қалалық Ассамблеясы XIX сессиясының Үндеуі жарияланды.

Ұлт жоспарының
орындалу барысы қаралды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Премьер-Министр Асқар Мамин Жаңғырту жніндегі
ұлттық комиссия отырысын ткізді. Онда Тұңғыш
Президент – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Бес
институттық реформасын іске асыру жніндегі «100
нақты қадам» Ұлт жоспарының және Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы 1 қыркүйектегі
Қазақстан халқына арнаған Жолдауының орындалу
барысы қаралды, деп хабарлады Үкімет басшысының
баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Атқарылып жатқан жұ- бағыты бойынша барлық 19
мыс тар туралы Премьер- қа дам, «Индустрияландыру
Министрдің орынбасары – жəне экономикалық өсім» боСыртқы істер министрі Мұхтар йынша 50 қадамның 27-і, «БіТілеуберді, Ұлттық экономи- регейлік жəне бірлік» бағыты
ка министрі Əсет Ерғалиев, бойынша 6 қадамның 3-еуі,
Ауыл шаруашылығы министрі «Есеп беретін мемлекетті қаСапархан Омаров, Энергетика лыптастыру» бағыты бойынша
министрі Нұрлан Ноғаев, барлық 10 қадам орындалды.
Биыл «Кəсіби мемлекеттік
Қаржы министрі Ер ұлан
Жамаубаев, Білім жəне ғылым ап паратты қалыптастыру»
министрі Асхат Аймағамбетов, жəне «Индустрияландыру мен
Индустрия жəне инфрақұры- экономикалық өсім» бағытлымдық даму министрінің тары бойынша 9 қадамды
бірінші орынбасары Қайырбек орындау көзделген.
Отырыста мемлекеттік қызӨскенбаев, Экология, геология
жəне табиғи ресурстар вице- метшілерге еңбекақы төлеудің
ми нис трі Ахметжан Пі рім- жаңа жүйесіне көшу, мектепте
оқыту стандарттарын жаңарту
құлов баяндады.
Қазіргі таңда Ұлт жоспа- жəне функционалдық сауатрының 100 қадамының 72-сі тылықты дамыту, экономиіске асырылды: «Кəсіби мем- каның энергия тиім ділігін
ле кеттік аппаратты қалып- арттыру, жер қойнауын пайтастыру» бағыты бо йынша далану саласының ашықтығы
1 5 қ а д а м н ы ң 1 3 - і , « З а ң мен болжамдылығын арттыру,
үстемдігін қамтамасыз ету» ауыл шаруашылығында су

шығынын азайту, сондай-ақ
салықтық міндеттемелерді
орындауды, оның ішінде цифрландыру арқылы жеңілдету
мəселелері қаралды.
Жаңа инфрақұрылымдық
жобаларды іске асыру, сервисті
же тілдіру жəне транзиттік
тасымал дар жылдамдығын
арттыру арқылы көлік-транзиттік сектордың бəсекеге қабілеттілігін арттыру жөніндегі
жұмыстардың барысы талқыланды.
Премьер-Министр Тұңғыш
Президент – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Бес институттық реформасын іске
асыру жөніндегі «100 нақты
қадам» Ұлт жоспарын жəне
Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаевтың 2020
жылғы 1 қыркүйектегі Жолдауын толық əрі сапалы орындау бойынша белсенді жұмысты жалғастыруды тапсырды.
Экономиканың басым секторларындағы жаңа ірі жобаларға стратегиялық инвесторларды тарту, өңдеу секторы
мен экспорттық əлеуетті дамыту, негізгі азық-түлік тауарлары бойынша ұлттық экономиканың жеткілікті болуын
қамтамасыз ету жөніндегі тармақтарға ерекше назар аударылды.

Алматының мәселесі
азаюдың орнына көбейіп келеді
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ел экономикасын рге сүйреп келе жатқан қаланың бірі –
Алматы. Мегаполис мірі айналасын қоршаған ңірлермен
тығыз байланысты. Алматы облысының есебінен ұлғайып келе
жатқан шаһардың мәселелері жыл ткен сайын азаюдың орнына кбейіп келе жатыр деуге болады. Оның үстіне дүркіндүркін қайталанып отырған дағдарыс, пандемия, қымбатшылық
та үстемдігін жүргізіп отыр. Дегенмен дер кезінде қолға
алынған дағдарысқа қарсы шаралар Алматы экономикасының
тұрақтылығын сақтап қалды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Айнаш ЕСАЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»
Бұл туралы мегаполис əкімі
Бақытжан Сағынтаев Алматының
биылғы жылдың 5 айын дағы
əлеуметтік-эко номикалық дамуы туралы есеп беру барысында баяндады. Əрине, Алматыдай
қаланы басқарып отырған əкімнің баяндамасы құлаш-құлаш,
толған цифр, атқарылған шаруалар мен алдағы жоспарлардан
тұратыны белгілі. Қазіргідей жағдайда ең басты мəселе – халықтың əлеуметтік жағдайы мен
денсаулығы болып қала бермек.
Қысқа мерзімді экономикалық индикатор 5 айда 107,8%ды құра ды. Негізгі капиталға
салынған инвестициялар 32,7%
өсіммен 355,4 млрд теңгеге
жетсе, 1,1 трлн теңге көлемінде
салық (+27,8%) жиналды. Республикалық бюджетке барлығы
791 млрд теңге (+ 26,8%), жергілікті бюджетке 349,3 млрд теңге
(+ 30%) салық түсті. Алматыда
жыл басынан бері ин фляция
3,4%-ды құрады, бұл республика
деңгейінен төмен (ҚР – 3,5%).

Инвестициялық
портфельде
200-ден аса жоба бар
Биыл қолға алынған инвестициялық жобалардың арқасында
Алматыда 10 мың жұмыс орны
құрылған. 2021-2024 жылдарға

арналған 201 инвестициялық
жобадан 4,5 трлн теңгенің пулы
құрылып, 35,4 мың жұмыс орны
ашылмақ.
Жақын арада халықаралық
əуежайдың жаңа терминалының
құрылысы басталады. Терминал
іске қосылғанда жолау шылар
ағыны жылына 6 млн адамға артады əрі өткізу қабілеті 2,5 есе
ұлғаяды.
Алатау ауданында «СамұрықҚазынаның» есебінен жұқпалы
ауру лардың Ұлттық ғылыми
орта лығын (350 орын) салу,
қыркүйек айында Монфорт-Қазақстан университетінің филиалын ашу жоспарланып отыр, бұл
британдық білім алуға мүмкіндік
береді, сонымен бірге алдағы 5
жылдағы инвестиция көлемі 50
млн долларды құрайды.
Сонымен қатар «Алатау»
ин но вация лық технологиялар
паркі» арнайы эконо микалық
аймағында 2 мың студентті оқыту
үшін Nazarbayev University-дің
«Жасанды интеллект мектебі»
мен «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ)
саласында зерттеулер жүргізуге
арналған зертхана» жобаларын
іске асыру қолға алынады.
Бұған қоса кореялық серіктестерді тартып, 300 төсектік
орынды халықаралық клиника
салу жобасы пысықталып жатыр. 250 тұрақты жұмыс орны
құрылады, инвестиция көлемі – 38,7 млрд теңге. Жəне

пəтерлі 14 тозығы жеткен үйді
сүрді, Жетісу, Түрксіб, Бостандық аудандарында ескі үйлер бұзылуда, ал Түрксіб ауданында 16
пəтерлі бір апатты үй сүрілуде.

Азық-түлік бағалары
тұрақтала ма?

аустралиялық VAMED компания сы мен бірге 200 төсектік
орынды көп бейін ді ауру хана
салынады, инвестиция көлемі –
90 млн доллар.

Баспана – қай кезде де
басты мәселе
Жыл соңына дейін Алматыда
2 млн 604 мың шаршы метрден
аса тұрғын үйді пайдалануға
беру жоспарланған, оның ішінде
мемлекеттік бюджет есебінен –
248,5 мың шаршы метр немесе 3
266 пəтер берілмек. Қазіргі кезде
«Шаңырақ» пилоттық бағдарламасына қатысу үшін құжаттар
қабылданып жатыр, жыл басынан
бері жеке пəтер, үй сатып алуға
800-ден аса несие берілді.
«Бақытты отбасы» бағдарламасы бойынша Алматыда
жеңіл детілген несиелер саны
272-ден 1 010-ға дейін өсті. Жергілікті бюджеттен 3,3 млрд теңге
бөлінді, осы бағдарлама бойынша
көпбалалы отбасыларға 220 несие
берілді.
Алматыда екінші жыл қатарынан «Алматы жастары» қалалық бағдарламасы жүзеге асырылуда. Мұнда 35 жасқа дейінгі мың

алматылық жеңілдікпен несие
алып, баспаналы бола алады. 2021
жылы осы бағдарлама бойынша
116 отбасы баспана сатып алған.
Бұдан өзге екі мың азаматқа
алғашқы төлемнің бір бөлігін
жабу үшін тұрғын үй сертификаттарын беруге жергілікті бюджеттен 2 млрд теңге бөлінді. Биыл
31 мамырда қалалық мəслихат
тұрғын үй кезегінде тұрғандарға
тегін жəне қайтарымсыз негізде
1 млн теңге көлемінде берілетін
тұрғын үй сертификаттарының
мөлшері анықтады.
Алматыда ескі үйлердің мəселесін шешу үшін тұрғын үй қорын реновациялау бағдарламасы
қабылданды. Ол тозығы жеткен
708 үйді немесе 6 637 пəтерді
бұзуды жəне 683 үй салуды қарастырады, бірақ қазірдің өзінде
жалпы ауданы 2,3 млн шаршы
метрді құрайтын 34 605 пəтер
салынады. Бағдарлама реновацияланатын пəтерлер иелерінің
толық келісімімен, меншік құқығының кепілдігімен жүзеге асырылады.
Жыл басынан бері бағдарлама
аясында инвесторлардың өздері
ƏКК-мен бірлесе отырып, 126

Азық-түліктің бағасын
тұрақ тандыру үшін Алматы
билігі бірқатар кешенді жəне жедел шаралар қабылдауға мəжбүр
болып отыр. «Магнум» мен
«Тоймарт» ірі сауда желілеріне
ƏМАТ-тың 15 атауымен тіркелген, төмен бағамен сатып алып,
сату үшін жеңілдетілген қарыздар берілді.
Сонымен қатар «айналым»
несиелерін беру арқылы ірі тауар
өндірушілердің сату бағалары
белгіленді. Мəселен, нан жеткізу
үшін «Ақсай» «НТК» ЖШС, сиыр
етін жеткізу үшін Union Products
ЖШС қарыз берді. Бұл да тауық
етін дүкендерге В, С сыныптан белгіленген бағамен сатуға
мүмкіндік береді. «Айналым»
сызбасына басқа да ірі тауар
өндірушілерді тарту қосымша
пысықталып жатыр. Осылайша,
қазіргі уақытта 3 жыл мерзімге
белгіленген шекті баға бойынша
49,6 млн жұмыртқа жеткізуді
ұйымдастыру үшін «Алсад»
ЖШС-не «айналым» заемын беру
мəселесі пысықталды. Сондай-ақ
«Асыл Meat» ЖШС сиыр етін В,
С дүкендеріне белгіленген баға
бойынша жеткізуді ұйымдастыру
үшін 2022 жылдың маусымына
дейін қарыз берілді.
Қаланың 7 негізгі азық-түлік
базарларында «Əлеумет тік
дүкендер» жұмыс істейді. Республика бойынша «форвардтық»
шарттар шеңберінде бар лығы
38 мың тонна көкөніс сатып
алынды, оның 60%-ы Алматы
қаласына тиесілі.

Екі метро стансасы
іске қосылады
Бақытжан Сағынтаевтың айтуынша, метро құрылысының
кідіруіне пандемия ықпал етіп,
жұмысшылар мен мамандардың
жұмысқа шығуы шектелді жəне
шекара жабық болды.
«Метроның бірінші желісінің
екінші кезеңінің екінші іске
қосу кешенінің құрамына енетін
«Сарыарқа» жəне «Достық» бекеттері ұзындығы 3,1 шақырымдық метро желісін қамтитын құрылыс жалғасуда. Қазір мұндағы
дайындық 80%-ды құрайды. Жыл
соңына дейін трафикті тестілік
режімде іске қосу жоспарланған»,
деді Б.Сағынтаев.
Қазіргі кезде бекеттерді ішкі
əрлеу, аумақты абаттандыру, сыртқы жəне ішкі инженерлік желілер
мен автоматика жүйелерін жабдықтау, сигнал беру жəне байланыс, технологиялық жабдықты
орнату жұмыстары жүруде.
Аталған бекеттерден өз ге
2020 жылы ұзындығы 2,5 шақырымға созылған «Қалқаман» бекеті жəне жұмыс істейтін тоннельдерді қамтитын Алматыдағы метрополитеннің екінші кезеңінің үшінші іске қосу кешенінің
құрылысы басталды, оның құрамына Алматы метрополитенінің
екінші кезеңінің «Қалқаман» бекеті
жəне ұзындығы 2,5 шақырымдық
қума тоннельдер енеді.
Сонымен қатар қаланың келешектегі дамуын ескере отырып,
батыс бағытта халықаралық əуежайға, солтүстік жəне оңтүстік
бағытта метрополитен салу жобалары қарастырылуда.
Бұдан өзге 8 жаңа электр пойыз
құрамалары сатып алынған. Екі бекет іске қосылса, онда жолаушылар ағыны тəулігіне 86 мың адамға
артады деп болжанып отыр.
АЛМАТЫ
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Басты назарда – бала қауіпсіздігі
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Премьер-Министр Асқар Маминнің трағалығымен ткен Үкімет отырысында елдегі санитарлық-эпидемиялық жағдай, білім беру нысандарының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері қаралды.
Халықты вакциналау барысы мен қазіргі жағдай туралы Денсаулық сақтау
министрі Алексей Цой, Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Алтай Клгінов,
Батыс Қазақстан облысының әкімі Ғали Есқалиев, Атырау облысының әкімі
Махамбет Досмұхамбетов, Маңғыстау облысының әкімі Серікбай Тұрымов
баяндады.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Өткен аптада вакциналау
қарқыны 1,6 есеге артты
Денсаулық сақтау министрі Алексей
Цойдың айтуынша, əлемде КВИ-дің
182 млн-нан астам жағдайы тіркелген.
Қазақстанда 29 маусымдағы жағдай бойынша COVID – 19-ға оң нəтижемен
421 121 жағдай жəне 56 942 КВИ науқас
тіркелді. Қазақстан Республикасы 26
маусымнан бастап – «қызыл аймақта».
Министрдің айтуынша, соңғы аптада коронавирус инфекциясымен сырқаттанушылықтың 39%-ға өскені байқалады.
Нұр-Сұлтан жəне Алматы қалаларында
эпидемиялық жағдайдың нашарлауына
байланысты қосымша шектеу шаралары енгізілді, олар халық көп жиналатын орындардың қызметін шектеуге бағытталған. Сауда-ойын-сауық орталықтарының, сауда үйлерінің жұмысына сенбі
жəне жексенбі күндері тыйым салына отырып, жұмыс күндері сағат 17:00-ге дейін
шектеледі (осы объектілерде COVID-19ға қарсы жаппай вакциналау пункттерінің
орналасуына қарамастан); қоғамдық
тамақтану объектілерінің (мейрамханалар,
дəмханалар, барлар, асханалар) жұмысына
сенбі жəне жексенбі күндері тыйым салына отырып, үй-жай ішінде сағат 07.0020.00 аралығында жəне ашық ауада сағат
07.00-22.00 аралығында (Ashyq жобасына қатысатын объектілерді қоспағанда);
жабық азық-түлік емес базарлардың жұмысына сенбі жəне жексенбі күндері тыйым салына отырып, сағат 20.00-ге дейін
жұмыс режімі шектелді (осы объектілерде
COVID-19-ға қарсы жаппай вакцинациялау пункттерінің орналастырылуына қарамастан); 100-ден астам адамның ашық
ауада бұқаралық іс-шараларды өткізуіне
тыйым салынды.
А.Цой атап өткендей, Атырау, Батыс
Қазақстан, Қарағанды облыстарында
аталған өңірлердің эпидемиялық тəуекелі
жоғары аймаққа немесе «қызыл аймаққа»
көшуіне байланысты қосымша шектеу шаралары қабылданды. Халықты вакциналау
жалғасуда, шамамен 5,2 млн доза вакцина пайдаланылды, оның ішінде 1-компонентпен 3 246 795 адам егілді, бұл тиісті
халықтың 32,8%-ын құрайды. Екінші

компонентпен 1 954 372 адам қамтылды.
«Бүгінгі күні егу пункттерінде вакцина
дозалары жеткілікті: шамамен бірінші
компоненттің 800 мың дозасы жəне екінші
компоненттің 1,4 млн дозасы бар. Вакцина
жеткізіліп жатыр. Өткен аптада вакциналау қарқынының 1,6 есе, өткен аптада
254 мыңнан 405 мыңға дейін өскенін атап
өткен жөн», деді ведомство басшысы.
Вакциналаудың тиімділігіне талдау
жүргізілді, елімізде вакцинацияланғандар
санының сəуір-маусым айлары аралығында
1,3 млн адамнан 3,2 млн адамға дейін
өсуімен сырқаттанушылықтың 2 есеге төмендегіні байқалады. «Осыған
байланысты, Дельта штамының пайда болуын жəне аталған штамға қарсы
вакциналардың тиімділігін зерделеудің
жалғасып жатқанын ескере отырып, вакциналау елдегі эпидемиялық жағдайға
жағымды əсер ететінін айта кеткен
дұрыс», деді А.Цой.

Вакциналау қарқынын
күшейтуді тапсырды
Мəселені Үкімет басшысы Асқар
Мамин қорытындылады. Оның айтуынша, Қазақстандағы санитарлық-эпидемиялық жағдай өзгеруде. COVID-19-бен
сырқаттану деңгейі өсіп келеді. Алматы қаласында жəне басқа өңірлерде
коронавирустың дельта штамының өсуі
байқалады. Вирустың репродуктивтік
индексі 1,2-ге дейін өсті, инфекциялық төсек орындар 27%, реанимациялық төсектер
24% толы. Коронавирустың таралу
қарқыны бойынша «қызыл аймаққа» НұрСұлтан қаласымен қатар Алматы қаласы,
Атырау, Батыс Қазақстан жəне Қарағанды
облыстары кірді. «Сары аймақта» – 5
өңір: Шымкент қаласы, Ақмола, Ақтөбе,
Қостанай жəне Маңғыстау облыстары.
Қалған 7 өңір – «жасыл аймақта».
Бүгінгі таңда 3,3 млн-ға жуық адам
бірінші компонентті, 2 млн-ға жуық
адам екінші компонентті алды. ПремьерМинистр «қызыл аймақтағы» барлық
өңірде шектеу шаралары қолданылып,
мониторингтік топтардың жұмысы
күшейтіліп, резервтік инфекциялық төсек
орындардың дайындығы, дəрі-дəрмектер
мен медициналық бұйымдардың жеткіліктілігі қамтамасыз етілуі тиіс екенін

Инфографиканы жасаған Амангелді ҚИЯС, «ЕQ»

Сұңғат 6ЛІПБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

атап өтті. «Əкімдер, əсіресе, Маңғыстау,
Атырау, Батыс Қазақстан облыстарында
вакциналау қарқынын күшейтуі қажет.
Еңбек ұжымдарында, қызмет көрсету
жəне білім беру салаларында міндетті
вакциналауды енгізу қажет екені анық
байқалып отыр», деді А.Мамин.

Жасөспірімдер арасындағы
қысым көрсетушілікке
жол берілмейді
Үкімет отырысында білім беру нысандарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету
мəселелері қаралды. Бұл жөнінде Білім
жəне ғылым министрі Асхат Аймағамбетов, Индустрия жəне инфрақұрылымдық
даму министрі Бейбіт Атамқұлов, Ішкі
істер министрі Ерлан Тұрғымбаев, Түркістан облысының əкімі Өмірзақ Шөкеев,
Алматы облысының əкімі Амандық Баталов баяндама жасады.
Білім жəне ғылым министрі Асхат
Аймағамбетов атап өткендей, қауіпсіздікті
одан əрі қамтамасыз ету мақсатында
министрліктің алдында жедел шешуді талап ететін міндеттер тұр. Олар – барлық
бейнебақылау камерасын бекітілген талаптар мен стандарттарға сəйкестендіру;
қала мектептерін арнайы күзетпен
қамтамасыз ету; білім беру ұйымдарын
«дабыл түймелерімен» 100% қамтамасыз
ету; педагогтерге жəне оқушыларға төтенше жағдайлар мен террористік қауіп
төнген жағдайда қабылданатын шаралар мен алгоритмдерді əзірлеу жəне
енгізу; психологиялық қызметтердің рөлі
мен жалпы тəрбие жұмысын күшейту.
Білім беру нысандарын бейнебақылау
жүйелерімен қамтамасыз етуге келетін
болсақ, қазіргі уақытта мектептер 100%
бейнебақылау жүйелерімен қамтамасыз
етілген, олардың 55%-ы стандарттарға
сəйкес келеді. Екіншіден, білім беру
ұйымдарында «дабыл түймелерін» орнату жұмыстары жүзеге асырылып жатыр.
Бүгінгі таңда олардың саны – 648 (9,3%).
Проблеманы шешу үшін жергілікті
бюджеттен 980 млн теңге сомасында
қаражат көзделген. Мамандандырылған
күзет қызметі қала мектептерінің 38% (680)
енгізілген. Осы мақсаттарға жергілікті
атқарушы органдардан 828 млн теңге
бөлінді. Сондай-ақ БҒМ басшысының
мəліметінше, балалардың қауіпсіздігі
мектеп пен үй арасында тегін тасымалдауды ұйымдастыру арқылы да қамтамасыз
етіледі. «Республикада 21 мыңнан астам
оқушы тасымалдау ұйымдастыруды
қажет етеді. Олар үшін 758 автокөлік
жұмыс істейді. Соңғы үш жылда автобус
паркі 203 бірлікке жаңартылды. Бүгінгі
таңда автокөлік сатып алу қажеттілігі 515
бірлікті құрайды», деді А.Аймағамбетов.
Сонымен қатар 7652 педагог-психолог күн сайын қиын өмірлік жағдайға
тап болған балаларға қолдау көрсетеді.
2019 жылдан бастап психолог-педагог мамандардың жалақысы көбейді.
Ұлттық тестілеуден сəтті өткен жағдайда
оларға базалық лауазымдық жалақының
30%-дан 50%-ға дейін қосымша ақы
төленеді. «Оқушыларды психологиялық
қолдаудың тиімділігін арттыру үшін
педагог-психологтардың санын арттыру жоспарлануда. Министрлік үлгілік
штаттар мен лауазымдар тізбесіне өзгерістер енгізіп жатыр. Осылайша, педагог-психологтердің жүктемесі білім алушылардың санына байланысты белгіленеді», деді А.Аймағамбетов.
Сонымен қатар министрлік психологиялық қызметтерге бірыңғай талаптар
мен кəмелетке толмағандар арасында

буллингтің, кибербуллингтің (кəмелет
жасына толмағандар арасындағы бірбіріне қысым көрсетушілік) алдын алу
қағидаларын əзірлеуде. Сондай-ақ мектеп
пен ата-аналардың өзара іс-қимылының
жаңа форматын енгізу жоспарланып отыр.
Индустрия жəне инфрақұрылымдық
даму министрі Бейбіт Атамқұловтың
мəліметінше, бүгінгі таңда мектеп автобустарына қажеттілік 515 автобусты құрайды.
Балаларды, оның ішінде тірек-қимыл
функциялары бұзылған жеткіншектерді
тасымалдауды ұйымдастыру кезінде
барынша қауіпсіздікті қамтамасыз ету
қажеттілігін ескере отырып, жабдықталған
көлік құралдарына қойылатын техникалық талаптар айқындалды: төрт нүктелі қауіпсіздік белдігі бар балаларға
ар налған орындықтар; балаларды салонда қалдырып кетпеудің алдын алу
жүйесі; апаттық жағдайда салонның артқы жағында бір рет басу арқылы ашып
шығуы; санитарлық-эпидемиологиялық
қондырғымен; жүйелер мен агрегаттар
тораптарының қауіпсіздігін интеллектуалды автоматты тексеру жəне т.б.
Мектептерді автобустармен қамтамасыз ету үшін «QazTechna» ЖШС (Саран
қ.), «DaewooBusKazakhstan» ЖШС (Семей
қ.), «HyundaiTransAuto» ЖШС (Алматы
қ.) секілді отандық кəсіпорындар тартылуда. «Өнеркəсіпті дамыту қоры арқылы
автобустарды лизингке сатып алу үшін
биыл 22 млрд теңге көзделген. Сонымен
қатар жергілікті атқарушы органдардың
бюджетіне жүктемені төмендету үшін
автобустарды лизингтік қаржыландыру
шарттарына аванстық төлемді 15% пайыздан 0% пайызға дейін төмендету бөлігінде
өзгерістер енгізілді», деді Б. Атамқұлов.
Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаевтың айтуынша, қазіргі таңда елімізде террористік тұрғыдан осал санатына
жатқызылған 8,8 мыңнан астам білім
беру нысаны бар. Олардың саны осы
жылдың сəуір айында Үкіметтің тиісті
қаулысының қабылдануымен 2,3 мыңға
артты. Қазандағы қайғылы оқиғаларды
ескере отырып, өткен айда Қазақстанның
оқу орындарында барлық жалпы білім
беретін мектептерге жоспардан тыс тексеру жүргізілді, бірқатар кемшіліктер
анықталды. Мектептер 100% бейнебақылау камераларымен қамтамасыз етілген.
Бірақ оның жартысына жуығы стандартқа
сəйкес келмейді. Жұмыс істемейтін, тоққа
қосылмаған жəне дұрыс орнатылмаған
камералар бар. Осындай кемшіліктер
Қарағанды облысында көп тіркелген. 505
мектептің 84%-ында тиісті бейнекамера
орнатылмаған. Түркістан облысындағы
889 мектептің 69,7%-ында бейнекамералар техникалық параметрге сай емес.
«Мектепке кіретін жəне шығатын есікте,
əр қабатта, аулада камералар тұруы керек.
Одан бөлек Жедел басқару орталығына
камералардың біразы қосылмаған. Еліміз
бойынша тек 1085 мектеп қосылған.
Бұндай проблемалар Шымкент, Алматы,
Жамбыл жəне Батыс Қазақстан облыстарында бар», деді ҚР ІІМ басшысы.
Оның айтуынша, жергілікті жерлерде мектептерді шұғыл дыбыстық жəне
сигналдық хабарлау жүйелерімен жабдықтау мəселелері де толық шешілмеген.
Олар əр үшінші мектепте ғана бар. Мұндай
жүйелер қауіпті немесе дағдарыстық
жағдайлар туындаған кезде, балаларды
эвакуациялау немесе ішкі бөлмелерге
бөгде адамдардың кіруіне тосқауыл қою
үшін дереу дабыл беру қажет болған кезде керек. Алматы, Павлодар жəне Батыс
Қазақстан облыстарындағы мектептер

сигнал беру жүйелерімен жабдықталмаған.
«Барлық жерде «дабыл түймелерін» енгізу
қажет. Олар белгілі бір жерде болуы керек. Бұл кез келген қауіп-қатер немесе төтенше жағдайлар туындаған кезде
күзет ұйымдарының орталықтандырылған
бақылау пульттеріне жедел дабыл сигналын беруге мүмкіндік береді. Алайда
мұндай «дабыл түймелері» мектептердің
9,3%-ында ғана бар», деді ол.
Мектептерді турникеттермен жəне
қолжетімділікті бақылау жəне басқару
жүйелерімен жарақтандыруда проблемалар бар. Олармен мектептердің тек 4%
жəне 5% ғана жабдықталған. Мұндай
жүйелер негізгі кіру топтарына орнатылуы керек. Олар мектеп ғимараттарына арнайы электронды карталар арқылы кіруге,
сондай-ақ баланың мектепке кіруі жəне
шығуы туралы ата-аналарды СМС арқылы
хабардар етуге мүмкіндік береді. Қазір
мұндай жүйелер Нұр-Сұлтан мен Алматы
қалаларының бірқатар мектептерінде
жұмыс істеп тұр.

Білім беру нысандарының
қауіпсіздігін қамтамасыз
етуді тапсырды
Мəселені Үкімет басшысы Асқар
Мамин қорытындылады. Оның айтуынша, ел мектептеріне тексеріс жүргізу барысында терроризмге қарсы қауіпсіздікті
бұзу фактілері анықталды. Оқу орындарын
мамандандырылған күзетпен қамтамасыз
ету, турникеттер, «дабыл түймелері» мен
камералар орнату жұмыстары жеткілік сіз деңгейде ұйымдастырылған.
Кəсі би күзетпен қамтамасыз етілген
мектептердің ең көбі Нұр-Сұлтан жəне
Алматы қалаларында, Қарағанды, Шығыс
Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облыстарында. Шығыс Қазақстан облысында мектептердегі барлық бейнебақылау
каме ралары белгіленген талаптарға
толық сəйкес келеді. «Білім беру объектілерінде қолайлы əрі қауіпсіз орта қалыптастыру – басым міндеттердің бірі. Оқу
орындарының қауіпсіздігін қамтамасыз
ету жұмысын айтарлықтай жандандыру
қажет. Жергілікті жерлерде балаларға
қатысты жəне балалар арасында құқық
бұзушылықтардың алдын алу бойынша
салааралық үйлестіруді күшейту талап
етіледі», деді А. Мамин.
Үкімет басшысы өңірлердің əкімдіктеріне жаңа оқу жылының басталуына
дейін білім беру ұйымдарын материалдықтехникалық қауіпсіздік құралдарымен:
ішкі істер органдарының жедел басқару
орталығына шығатын бейнебақылау
жүйелерімен, мамандандырылған күзетпен, турникеттермен жəне «дабыл түймелерімен» қамтамасыз етуді тапсырды.
Білім министрлігіне мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, осы жылғы
10 шілдеге дейін білім беру ұйымдарында
балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
жөніндегі жол картасын бекіту міндеттелді.
Білім, мəдениет, денсаулық сақтау,
ішкі істер министрліктеріне биылғы 20
шілдеге дейін террористік тұрғыдан осал
ведомстволық объектілердің терроризмге
қарсы қорғалуын ұйымдастыру жөніндегі
нұсқаулықты бекіту тапсырылды.
Білім, ішкі істер, төтенше жағдайлар
министрліктеріне жəне өңірлердің əкімдіктеріне биылғы шілде айының соңына
дейін төтенше жағдайлар туындаған
кезде персонал мен оқушылардың ісқимыл алгоритмін бекіту, одан əрі оқу
орындарында терроризмге қарсы оқужаттығуларды тұрақты негізде өткізу
жүктелді. Премьер-Министр əкімдіктерге
девиантты мінез-құлықты балалармен
жүргізілетін жұмыста мектеп психологтері
мен кəмелетке толмағандар ісі жөніндегі
инспекторлар жұмысын үйлестіруді
күшейтуді тапсырды.
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Елбасының сара жолын
жалғастыру – асыл парызымыз
––––––––––––––––––––––––
Азаттық – ата-бабаларымыздың
ғасырлар бойғы асыл арманы.
Сондықтан да бүгінгі ұрпақ
үшін тәуелсіздік – ең басты
құндылық, ал Тәуелсіздік күні – ең қастерлі күн болуы тиіс.
Егемен ел болған 30 жылдай уақыт ішінде тәуелсіз ел ретінде
дүние жүзіне танылдық. Оның бір айғағы – 2010 жылы $ркениеті
биік Батыс елдерінің басын қосқан Еуропадағы қауіпсіздік пен
ынтымақтастық ұйымына т$рағалық етуіміз. Ал 2011 жылы
қазақ жерінде VII Қысқы Азия ойындарының туы желбіреді.
Т$рт жылда бір келетін дүбірлі доданы абыроймен атқарып қана
қоймай, еліміздің саңлақ спортшылары намысқа басып, тәуелсіз
ел болғалы тұңғыш рет жалпы командалық есепте бірінші орын
алды. Ал әлемдік және дәстүрлі діндер к$шбасшыларының съезі
дүрдараз болып жүрген дінбасылардың бастарын қосып, сындарлы диалогқа жол ашты.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бұған біздің еліміздің моральдық құқығы һəм өнегесі де бар
еді. Өйткені Қазақстандағы конфессиялардың өзара сыйластығы
мен тату қарым-қатынасы əмбеге
аян. Бейбітшіліктен артық құндылық, тыныштықтан артық рахат
болмайтынын əрбір саналы адам
бағамдаса керек. Сондықтан да,
қазақ елі əлем халықтарының да
бейбітшілік пен келісім аясында
өмір сүргенін қалайды.
Елорда мен еліміздің барлық
өңірі күш жұмылдырғанының
арқасында EXPO-2017 көрмесі
де ойдағыдай өтті. «Болашақтың
энергиясы» аясында озық идеялар мен технологиялардың дамуына түрткі болған жəне əлемде
ғылымның өзара ықпалдастығын
нығайтуға септігін тигізген көрменің бірқатар жағымды тұсы
бар. Осы жетістіктердің барлығы
Тұңғыш Президентіміз – Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев салған сара
жолы екенін барша жұрт біледі.
Елбасы тəуелсіздік таңы атқан
алғашқы күннен бастап этносаралық келісімді, ел бірлігін басты
қағида ретінде ұстанып келеді.
Жүзден астам ұлт пен ұлыстың
басын біріктірген Қазақстан халқы
Ассамблеясының дүниеге келуі
осыған айғақ.
Жалпы, Елбасының əлемдік
деңгейдегі парасат-пайымына,
саяси аренадағы беделіне, жауапты шешім қабылдаудағы көреген дігіне, ат тепкендей есеңгіреген экономиканы өркендету
жолындағы тиімді саясаты на,
уақыт талабына қарай ойластырылған əдіс-тəсілдеріне, стратегиялық ұстанымдарына қапысыз
сенген қазақстандықтар үнемі
қолдау білдіріп келді. Көзге көріне
бермейтін кедергілерді байсалды
саясаттың арқасында жеңіп, еңсере білдік.

Елбасы тəуелсіз ел мүддесі
үшін жəне оның өркенді жолмен дамуына қажетті деген
небір өте ауыр реформаларды
тиімді жүргізе білді. Тіпті қажет
болған жағдайда төтенше шаралар қолдануға да барды. Өзіне
сенім артқан, жауапкершіліктің
бар жүгін өзіне ғана артқан
халқына сенді. Өзі атқарып
жатқан қызметінің əділ сыншысы деп тек халқын ғана таныды. Серіктестеріне: «Əркім
айтқан сынға мəн бермеңіздер!
Егер біз табысқа жетер болсақ,
халық бізге бағасын береді, сол
кезде барлық сын бос сөз болып қалады да, біз үстем болып
шығамыз. Табысқа сеніп жұмыс
істейік, табыс сонда келеді», деп
айтудан танбаған Елбасы нелер
қисынсыз сындар мен популистік
байбаламдарға елең етпей, елді
тірелген тұйықтардан аман-есен
алып шығып, алға бастай білді.
Нұрсұлтан Назарбаевтың сонау 1994 жылы астананы Сарыарқа
өңіріне көшіру жөніндегі ұсынысы
жұртшылық үшін күтпеген жайт
болды. Себебі, халқымыз ауыр
кезеңді бастан өткеріп жатты.
Экономикалық дағдарыс та жанжақтан қыспаққа алып тұрды. Дəл
сол бір қиын-қыстау кезде астананы көшіру жөніндегі Елбасының
бұл бастамасын батылдық пен
батырлық демеске амалың жоқ.
Жаңа əсем астананы тұрғызуы
Елбасының жасампаз саясатының
басты жетістігінің символына
айналып, ерке Есіл бойында бой
көтерген кербез қала жаңа дəуір
шаһары атанды. Бүгінде еліміздің
бас қаласының төрткүл дүниені
тамсандырған тарихи құбылысқа
айналғаны ақиқат. Арқа төсіндегі
сəні мен салтанаты жарасқан елорда бүгінде озық идеяларды, жаңа
ғылыми шешімдер мен сəулет

ХАЛЫҚ БІЗГЕ БАҒАСЫН БЕРЕДІ, СОЛ КЕЗДЕ БАРЛЫҚ
СЫН БОС СӨЗ БОЛЫП ҚАЛАДЫ ДА, БІЗ ҮСТЕМ
БОЛЫП ШЫҒАМЫЗ. ТАБЫСҚА СЕНІП ЖҰМЫС
ІСТЕЙІК, ТАБЫС СОНДА КЕЛЕДІ», ДЕП АЙТУДАН
ТАНБАҒАН ЕЛБАСЫ НЕЛЕР ҚИСЫНСЫЗ СЫНДАР
МЕН ПОПУЛИСТІК БАЙБАЛАМДАРҒА ЕЛЕҢ ЕТПЕЙ,
ЕЛДІ ТІРЕЛГЕН ТҰЙЫҚТАРДАН АМАН-ЕСЕН АЛЫП
ШЫҒЫП, АЛҒА БАСТАЙ БІЛДІ.
өнерінің озық үлгілерін өмірге
əкелген жерұйық іспетті.
Жаңа бағыт-бағдарға тыңнан
жол салу, алғашқы ұмтылыстар,
мемлекеттік шекараны айқындау
– қашан да қиын əрі күрделі болатыны ақиқат. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Нұр
мен көлеңке» («Свет и тень»)
кітабында аталған мəселелермен
қатар, дипломатиялық қызметтегі
тосқауылдарды Қазақстан басшылығының табандылықпен шешуін
зор жетістік санайды. Өзі куə
болған саяси оқиғаларды əсерлі
əңгімелей отырып, кітаптың атауына сəйкес саясатта кездесетін
түрлі қарама-қайшылықтың мəнін
ашып, ой толғайтын туындысында
еліміздің сыртқы саяси бейнесін
қалыптастыру мен дамуына Елбасының сіңірген еңбегі жайлы

айтылады. Бүгінгі тəуелсіз қазақ
мемлекетінің қандай асулардан
асып, белестерді бағындырғаны,
мақсатқа жету жолында қандай
кедергілерді еңсергені хақында
сыр шертеді.
Өз тарихын терең ұғынып,
ұлттық құндылықтарын шын
бағалай білетін халықтың ғана
болашағы мəңгі болмақ. Бүгінгі
жаһандану дəуірінде кез келген
ұлтты сақтап қалатын дүниелер –
сол ұлттың төл тарихы, мəдениеті
мен тілі екені анық. Елбасының
«Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру», «Ұлы даланың жеті
қыры» бағдарламалық мақалалары,
Президентіміз Қасым-Жомарт
Кемелұлының «Қазіргі міндет –
халқымыздың жаңа болмысын
қалыптастыру, тұтас ұлт сапасын арттыру» тұжырымы, «Абай

жəне ХХІ ғасырдағы Қазақстан»
мақаласы осынау аз ғана уақыттың ішінде жоғымызды түгендеп,
санғасырлық құндылық та рымызды қайта қалпына келтіруімізге
өз септігін тигізу үстінде.
Елбасының сындарлы саясатының арқасында мемлекеттік
тілдің дамуына ерекше мəн берілді. Біз озық елдердің қатарына
мемлекеттік тілімізбен енуіміз
керектігі баса айтылды. Осыған
байланысты Нұрсұлтан Назарбаев:
«Дауға салса, алмастай қиған, ойға
салса, қорғасындай балқыған,
өмірдің кез келген орайында əрі
қару, əрі қалқан болған, əрі байырғы, əрі мəңгі жас, отты да ойнақы
ана тілінен артық, қазақ үшін бұл
дүниеде қымбат не бар екен!» дей
келе, «Қазақстанның болашағы –
қазақ тілінде» деп ұран тастаған.
Қазақ тілінің жаңа деңгейге,
халықаралық дəрежеге шығуына
жол ашатын бірден-бір жол – латын əліпбиіне көшу. Себебі, түбі
бір түркі халқының ортақ дүниесі
бұл. Рухани, ғылыми, мəдени,
экономикалық қарым-қатынасты,
тығыз байланысты нығайтып,
жаңа технологиялар арқылы
халықаралық ақпарат кеңістігіне
енуге тиімді мүмкіндіктер ашылады. Елбасының «Болашаққа

бағдар: рухани жаңғыру» іргелі
мақаласында жарияланған бұл
мəселе басты жобалардың біріне
айналып отыр.
Бұдан бір жарым ғасыр бұрын
Шоқан Уəлиханов: «Халықтың
кемеліне келіп, өркендеуі үшін, ең
алдымен, азаттық пен білім керек»
деген екен. Азаттыққа қолымыз
жетті. Енді тəуелсіздік туын биік
тұғырға асқақтатқан еліміздің
бүгіні мен ертеңі, тынысы мен
тіршілігі оның ең басты қазынасы
– Қазақстан Республикасы азаматының біліміне, біліктілігіне
тікелей байланысты болып отыр.
Халқымыз адалдық пен əділдікті көрсеткен мерейі үстем, ұрпағы ұлағатты жұрт болатыны
сөзсіз. Тəуелсіз елдің ұланы əрі
құрдасы ретінде мен де Қазақстанымның озық дамыған отыз елдің
қатарына қосылуы үшін өз үлесімді қосуға күш салып келемін.
Біз осынау сын кезеңде «бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарған» ынтымақ-бірлігімізбен жұдырықтай жұмыла білсек, бүгінгі
таңдағы бүкіл адамзаттың басты
жауы – пандемияны да жеңетін
боламыз.

Дидархан
ҚҰРМАНҒАЗЫҰЛЫ

«Қазақстанның жетістіктері адамға рух береді»
– дейді норвегиялық саясаткер

Кәрібай МҰСЫРМАН,
«Egemen Qazaqstan»
Іс-шараға Норвегияның бұрынғы
Премьер-Министрі Къелл Магне Бондевик, белгілі журналист əрі тарихшы
Ханс-Вильхельм Штейнфельд, сондайақ Қазақстан тарапынан Нұрсұлтан
Назарбаев қоры Халықаралық бағдарламалар орталығының басшысы Қайрат
Əбусейітов, Қазақстанның Норвегиядағы
елшісі Еркін Ақынжанов, Сыртқы істер
министрлігі Инвестициялар жөніндегі
комитеті төрағасының орынбасары Ерлан
Зейнешев қатысты.
Іс-шараның модераторы норвег
журналисі, «TV2» телеарнасы жаңалықтар
бөлімінің басшысы Томас Хеншен болды.
Семинар Оле Йохан Бьернойдың
бейнеүндеуімен жəне Қазақстанды
құттықтауымен ашылды. Ол біздің елде
2017-2020 жылдары елші болып істеген.
«Тəуелсіздіктің қысқа ғана тарихи кезеңінде Қазақстанның экономикадағы, саясаттағы даму барысы, елдің
жетістіктері адамға рух береді», деді норвегиялық дипломат. Ол Қазақстанның
тəуелсіздік жолында еңсерген қиындықтары мен жалғастырып жатқан саясатына ерекше назар аударды. Бұл ретте көршілес мемлекеттер – Ресей жəне
Қытаймен өзара тиімді қарым-қатынас

орнатылғаны, сондай-ақ геосаясат пен
халықаралық қауіпсіздік тұрғысынан
өте маңызды аймақ – Орталық Азиядағы
Қазақстанның рөлі айқындалғаны атап
өтілді. У.Й.Бьернойдың ойынша, бұл
Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «амбициялы көпвекторлы сыртқы саясатын ойдағыдай жүзеге
асырудың» арқасында мүмкін болды.
Осы орайда семинардың Қазақстанның
«Алдымен экономика, сосын саясат»
даму формуласына сəйкес түзілгендігін
айта кеткен жөн. СІМ Инвестициялар
жөніндегі комитеті төрағасының орынбасары Е.Зейнешев макроэкономикалық
көрсеткіштері 30 жыл бойы тоқтаусыз өсіп
келе жатқан жас мемлекетіміздің экономикалық жүйесіндегі ауқымды өзгерістер
туралы егжей-тегжейлі айтып берді.
Сондай-ақ ол Қазақстанның дамуы
үшін тікелей шетелдік инвестицияларды тартудың маңызды рөліне тоқталды.
Е.Зейнешев еліміз тəуелсіздік алған алғашқы күндерден бастап-ақ қолайлы инвестициялық ахуалды жетілдірудің негізгі
міндеттері айқындалғандығын атап өтті.
СІМ өкілі Қазақстанның Еуразия континентінің Шығысы мен Батысын байланыстыратын көлік-логистикалық хаб
жəне «көпір» ретіндегі геосаяси əлеуетін
жүзеге асыра білгенін жеткізді. Бұл «Жаңа
Жібек жолы» жəне «Бір белдеу, бір жол»

Суреттерді түсірген Ерлан ОМАР, «EQ»

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұрсұлтан Назарбаев Қоры, Қазақстанның Норвегиядағы елшілігі және
норвегиялық серіктестер бірлесіп, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің
30 жылдығына арналған онлайн-семинар $ткізді.
Қазақстан мен Норвегия астаналарын байланыстырған телек$пір барысында екі аймақ – Орталық Азия мен Еуропа арасындағы диалогты тереңдетуге
шақыру туралы айтылды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

бастамалары аясында іске асырылды.
Қазақстан, Орталық Азия жəне Еуропа
елдерінің қарым-қатынасы тақырыбын
Норвегия үкіметінің экс-басшысы
К.М.Бондевик жалғастырып, екі аймақ
арасындағы өзара іс-қимылды арттырудың маңызды екенін атап өтті. «Біз ортақ
нəрселері көп көршілерміз. Олардың
ішінде халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде ортақ мүдделеріміз бар»,
деді ол.
Тəуелсіз Қазақстан тарихының Тұңғыш
Президент – Елбасы тұлғасымен тығыз
байланысты екені сөзсіз. Норвегиялық
саясаткер 20 жылдай бұрын Давоста
өткен Дүниежүзілік экономикалық

форум аясында Нұрсұлтан Назарбаевпен
алғаш кездескені туралы естелік айтып
берді. «Мен үлкен тəжірибесі мен өз
елінің болашағына қатысты амбициясы
бар көшбасшыны таныдым. Сондай-ақ
Қазақстанның əлемдік аренада сенімді
серіктес жəне ойыншы болуға деген
ұмтылысын көрдім», деді ол.
Қазақстанның Норвегиядағы елшісі
Е.Ақынжанов елдің экономиканы əртараптандыруға жəне саяси жаңғыртуға күш салып келе жатқаны туралы айтты. Тұңғыш
Президент – Елбасының басшылығымен
Қазақстанның Орталық Азиядағы ең ірі
экономикаға жəне əлемдегі беделді мемлекетке айналғаны баса айтылды. Қазақстан

елшісі сонымен қатар Президент
Қасым-Жомарт Тоқаев бастаған жаңа
жүйелік реформалар, яғни саяси трансформацияны жүзеге асыру жəне «Халық үніне
құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын
іске асыру мəселелеріне тоқталды.
Нұрсұлтан Назарбаев Қоры Халықаралық бағдарламалар орталығының
жетекшісі Қ.Əбусейітов өз сөзін Қазақстанның əлемдегі рөліне арнады. Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаевтың еліміздің сыртқы саясатын дамытып, қауіпсіздігін
қамтамасыз етуі өз бетінше бір ғажап
тарих екенін айтып өтті. «Бұл тарих
бəрін нөлден бастап, кейін халықаралық
істерде өзін жетекші орны бар мемлекет
ретінде өте тез танытқан ел туралы баян
етеді», деді ол. Оның айтуынша, Тұңғыш
Президентіміздің Семей ядролық полигонын жабу туралы шешімі кейіннен əлемдік
қоғамдастыққа енген кезде еліміздің өзіне
тəн ерекшелігіне айналды.
Сондай-ақ Қ.Əбусейітов К.М.Бондевиктің Орталық Азия мен Еуропа
арасында біріктіруші күн тəртібін құру
қажеттілігі туралы мəлімдемесімен келісетінін жеткізіп, саяси сенім мен жүйелі экономикалық диалогты қалпына
келтіру мəселесі Елбасының жаңа геосаяси «Үлкен Еуразия» құрылымын құру
идеясының негізі болып саналатынын айтты. «Нұрсұлтан Назарбаев болашақты болжай алатын ғаламдық деңгейдегі саясаткер
жəне дипломат ретінде «Үлкен Еуразия»
идеясының төңірегінде топтасуға жəне
осы «суперконтиненттің» əлеуетін іске
асыруға шақырды», деді ол.
Семинар соңында норвегиялық спикерлер Қазақстан Тəуелсіздігінің 30 жылдығымен құттықтап, елдің одан əрі дамуына жəне өркендеуіне тілектестік білдірді.
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Пандемия және саяси шешім
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
СТЕНФОРД/ЖЕНЕВА. COVID-19 пандемиясы түрлі басқару жүйелеріндегі
қоғамдық денсаулық сақтау саласын сынға салды. Нәтижесінде, елде
жіберілген кемшіліктер анықталды. Мысалы, Шығыс Азиядағы елдер (Қытай,
Тайвань, Оңтүстік Корея және Жапония) пандемияны Америка мен Еуропаның
к5птеген мемлекетіне қарағанда жақсырақ бақылай білді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Бірақ бұл нəтиже кей сарапшылар айтқандай, авторитарлық үкімет
пен демократия туралы емес. Шығыс
Азияда індетпен күресте табысқа
жеткендер қата рында авторитарлық
мемлекеттер, сондай-ақ күшті жəне
қарқынды демократиялық елдер бар.
Вьетнам секілді кедей елдер көптеген
бай мемлекеттен гөрі тиімді əрекет
еткенін ескерсек, айырмашылық экономикалық ресурстарға немесе денсаулық сақтау саласындағы білікке байланысты емес.
Ендеше, індетпен күрестегі алшақтықтың артында не жатыр? Оны түсіндіру күрделі екеніне қарамастан, мəселе мынада. Басқару тұрғысынан үш
маңызды факторды атап өту керек: мемлекеттік əлеует, əлеуметтік сенім жəне
саяси көшбасшылық.
Індетпен күресте мемлекеттің қабілеті анық болуы мүмкін, бірақ бұл
маңызды мəселе. Қоғамдық денсаулық
сақтау жүйесі күшті емес ел пандемияға
ұшырайды. Бұл фактор Шығыс Азия
елдеріне үлкен артықшылық берді. Бірақ
бəрі мемлекеттің қабілетіне ғана байланысты емес. Денсаулық сақтау саласында кейінгі жылдары үлкен жетістіктерге
жеткен Бразилияда қолда бар медициналық мүмкіндік дағдарыстың алдын
алуға төтеп бере алған жоқ.
Екінші фактор, əлеуметтік сенім екі
мəселеге байланысты. Халық өз үкіметіне
сенуі керек. Əйтпесе, денсаулық сақтау саласына ауырлық түседі əрі карантинге қатысты шаралардың орындалуы
төмен болады. Өкінішке қарай, мұндай
«институттық сенім» соңғы он жылда Латын Америкасы мен Кариб теңізі
бассейні елдерінде төмендеп келеді.
Сонымен қатар азаматтардың арасындағы
сенім, яғни əлеуметтік сенімнің екінші
өлшемі бар. Пандемия кезеңінде көптеген
елде əлеуметтік сенімнің төмендігі мен

əлеуметтік айырмашылық салдарынан
індет өршіп, зардабы ауыр болды.
Үшінші фактор – саяси көш басшылық. Қоғамда туындаған төтенше
жағдай кезін де иерархия бойынша
мемлекеттік институттардың жоғары
жағындағы адамдар шешуші шаралар
қабылдауға құқылы. Олардың кім екені
жəне қандай мақсат көздейтіні аталған
саясаткерлер əрекетінің тиімділігін
анықтауға əсер етеді. Кей саяси лидерлер
пандемияны, негізінен, өздерінің саяси
тағдырларына қауіп ретінде қарастырды
жəне соған сəйкес əрекет етті. Басқалары
өздерінің қоғамдық мүдделерді қорғаушы ретіндегі рөліне байыппен қарады.
Осы əртүрлі саяси қадам дар дың
нəтижесіне қарап отырып, пандемияға
қарсы күрестің тиімділігі мен тұрақтылығын анық аңғарамыз. Саяси көшбасшылық бүкіл салада кездеседі. Бірақ
үкіметтен бастап, жергілікті атқарушы
органдарға дейінгі мемлекеттік мекемелер үйлесімді жəне бірлескен іс-қимыл
жасамаса, індетпен күресу тиімсіз
болмақ.
Мемлекет əлеуетін шек теулілігі,
əлеуметтік сенімнің төмендігі жəне саяси жетекшіліктің нашарлығы – демократиялық тұрғыда тозғанның белгісі.
Жалпы алғанда, пандемия əлемнің
демократиялық рецессияға кезігетінін
көрсетіп, бұрыннан бері қалыптасып
келген қиындықтардың бетін ашты.
Біздің ойымызша, бұл қиындықтар бұған
дейін қалыптасқан. Соның салдарынан
мемлекеттер пандемияға қауқар көрсете
алған жоқ.
COVID-19 басталғанға дейін Латын
Америкасы мен Кариб теңізі бассейні
елдері əлеуметтік наразылық пен саяси тұрақсыздыққа белшесінен батып,
жаппай наразылықтар мен популизм
қарқын алып келе жатқан. Аймақтағы
тұрақсыздық «саяси ыдырау» деп

аталатын құбылысты аңғартады. Соған
сəйкес, саяси жүйе оң экономикалық
жəне əлеуметтік табыстан кейін күнделікті қажеттілігі өскен халықтың талаптарын қанағаттандыра алмаса, заңды
күшін жоғалтады жəне тұрақсыздыққа
түседі.
Латын Америкасының жаңа орта
тап өкілдерінің тұрақты экономикалық
өсім кезеңінен кейін бұрынғыша
қажеттіліктері өтелмей келеді. Оның салдары енді толықтай көрінді. Сыбайлас
жемқорлықтың кең тарағанына наразылық пен элита билікті өздерін байыту үшін пайдаланады деген пікір тұрақсыздықты күшейтті.
Басқарудағы бұл мəселенің оңай
шешімі жоқ. Мемлекеттік əлеуетке
инвестиция салу жəне əлеуметтік
сенімді арттыру ұзақ уақытты қажет
етуі мүмкін. Əрі оған жақсы саяси көшбасшылық керек. Соған қарамастан,
пандемия кезінде тиімсіз басқаруға тап
келген елдердің саяси көшбасшылары

өзара байланысты үш салада сындарлы əрекет ете алады. Біріншісі жəне ең
жеделі – мемлекеттік саясат. Пандемияның денсаулық сақтауға, экономикалық
жəне əлеуметтік сала ларға түсірген
салдарларын жою жөніндегі шараларды жетілдіруге немесе кеңейтуге əлі
де кеш емес.
Екіншіден, Латын Америкасы мен
Кариб теңізі бассейні елдері кеңірек
ойланып, «ойын ережелерін» қайта
қараулары керек. Яғни кірістерді қайта
бөлу үшін бюджеттік саясатты жүргізу,
бірнеше субъектінің нарықты басып алуына жол бермейтін ережелер қабылдау
жəне азаматтық қоғам ұйымдарының
саясатты құруға жəне басқаруға қатысуына тиімді жол қалыптастыру қажет.
Бұл ұзақ мерзімді жоба, бірақ келесі
пандемиядан сақтануға керекті бүкіл
мүмкіндікті жасауға жол ашады.
Соңғысы, өзгерістерді демо кратиялық жолмен жүзеге асыруға қажет
тұлғалардың коалицияларын түсіну

маңызды. Өзгеріс саяси жұмылдыруды
қажет етеді. Бастысы, «институттар» деп
атаған ережелер мен саясатты жасайтын
жəне қолдайтын адамдар, яғни бəріміз
екеніміз анық.
Фрэнсис ФУКУЯМА,
Стэнфорд университетінің Фриман
Спогли атындағы Халықаралық
зерттеулер институтының аға
ғылыми қызметкері, FSI-дің
Демократия, даму және заң үстемдігі
орталығының директоры және
Стэнфордтың халықаралық саясат
бағдарламасы бойынша магистрі,
Луис Фелипе ЛОПЕС-КАЛЬВА,
Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму
бағдарламасы жетекшісінің
к/мекшісі және Латын Америкасы
мен Кариб теңізі бассейні бойынша
аймақтық директоры
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Инклюзивті, көп салалы БҰҰ құру қажет
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
КИТО/МАДРИД. Ұлы державалар бәсекесі, ксенофобиялық
ұлтшылдық, қазіргі таңдағы экологиялық қатерлер, коронавирус
пандемиясы секілді заманауи қатерлер жаһандық басқару проблемаларын к5рсетеді. Осындай мәселелерге қарсы тұру үшін
Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысы Антонио Гутерриш
былтыр Бас Ассамблеяның отырысында әлем лидерлерін
«бақытты болашақты» қамтамасыз етуге шақырып, БҰҰ-ның
75-ші декларациясында қамтылған ауқымды міндеттемелерді
ілгерілетуге қадам жасауды ұсынды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Бас хатшының көптен күткен
«Ортақ күн тəртібіміз» атты есебі
алдағы қыр күйек айына жоспарланған. Есеп беруде айтылған ұсынымдарды таразылап,
оны жүзеге асыруда ең тиімді
идеяларды ойластыра отырып
қабылдау қажет. Сондықтан
көптеген қатысушыны тартатын
Инклюзивті жаһандық басқару
жөніндегі Дүниежүзілік саммит
өткізу туралы ұсынысты қолдаймыз.
Былтырғы қыркүйек айында

Бас Ассамблеяның 75 жылдық
ме рейтойлық жиналысында
сөз сөйлегеннен бері Гутерриш
«желілік көпжақтылықтың»
қажетін бірнеше рет атап өтті.
Онда «Біріккен Ұлттар Ұйымының отбасы, ха лықаралық
қаржы институттары, аймақтық
ұйымдар, сауда блоктары жəне
бас қалары бірлесіп əрі тиім ді
жұмыс істейді», деді ол. Биылғы 24 сəуірде Халықаралық көпжақтылық пен бейбітшіл дипломатия күнінде ол «азаматтық

қо ғамға, бизнеске, жергілікті
жəне аймақтық билік органдары мен бас қаларға сүйенетін,
сондай-ақ билікті кеңірек жəне
əділ бөлетін инклюзивті көпжақтылыққа» шақырды.
Көпжақты жүйенің шиеленісуін жəне БҰҰ-ның əлемдегі
шұғыл жаһандық мəселелерді
ше шу үшін 193 мүше-елден
бөлек таланттар тартып, тың
ресурстар пайдалануы қажеттігін
ескерсек, Гутерриштің өтініші
дəл уақытында айтылып отыр.
Бірақ COVID-19 пандемиясынан кейін ахуалды қалпына келтіруге талпыныс пен əлемдік
көш басшылардың ережелерге
негізделген халықаралық тəртіпке
сүйенуге шақыруының көбейгеніне қарамастан, əлі де көп нəрсе
жасау керек.
Атап айтқанда, кейбір саяси лидерлердің қоғамның алаңдаушылығын күшейтетін жəне

жаһандық ынтымақ тастықтың ережелері мен институттарына нұқсан келтіретін шешімдерінің əсеріне қарсы тұру
үшін көпжақтылық кеңінен қолданылуы керек. Бұл көш басшылар көбіне өз елдерінің проблемаларына басқаларды кінəлайды. Немесе ұлтаралық проблемалармен күресудегі тиімсіз,
оқшау тəсілдері үшін басқаларды
кінəлайды. Сөйтіп, қоғамды
жіктей түседі. Əлем көпжақты
жүйеге түскен қысымды бұлыңғыр қағидаттар немесе орындалмайтын саяси мақсаттар арқылы
жеңілдете алмайды.
Бақытымызға орай, Бас хатшының жаңаша түрдегі желілік
жəне инклюзивті көпжақтылыққа
шақыруы осылайша əлемдік
басқару нормаларын, саясаттарын, институттары мен операцияларын байсалды жəне нəтижелі
түрде қайта қарауға итермелейді.

Осындай реформаларды жүзеге
асы рудың жол кар тасы жанжақты үкіметаралық жəне көп
мүдделі тараптардың дайындық əрекеттерін қамтып, 2023
жылы Дүние жүзілік саммитте қабылдануы тиіс. Мұн дай
жиын БҰҰ жүйесін бейбітшілік
пен қауіпсіздік, орнықты даму
мəселелеріне, адам құқықтарына
қатысты қазіргі таңда кездесіп
отырған қиындықтар мен мүмкіндіктерге ілесуге көмектесуге
бағытталған.
Дүниежүзіндегі үкіметтер
мен үкіметтік емес топтардың
көшбасшыларына сенім артып,
саммит ғаламдық басқару жүйесін
қайта құруға жəне мекемелердің,
саясаткерлердің жəне адамдардың
бірлескен жаңа ортасын құруға
тырысады. Стимсон орталығы
таяуда жариялаған Beyond UN75:
A Roadmap for Inclusive, Networked
& Eﬀective Global Governance деп
аталатын есебінде осы стратегия
жөнінде егжей-тегжейлі мəлімет
ұсынады.
«Көпжақтылық альянсы»
секілді мемлекеттердің жаһандық коалициялары жəне азаматтық қоғам желілері, сонымен
қатар «Бізге қажет БҰҰ» коалициясы жəне «Бəріміз бірге» бастамалары əлемге қажет іс-қимылдарды жүзеге асыру үшін
қажетті көшбасшылықты, шығармашылық идеяларды жəне дипломатиялық дағдыларды қамтамасыз етуге көмектеседі. Осы
орайда, біздің «Өзгерістер мен
инклюзивті қолдайтын əйел
көшбасшылар тобы» мен «Мадрид
клубы» да БҰҰ-ның 75-ші декларациясында айтылған мəселелерді
жүзеге асыру үшін берік əрі мағыналы күн тəртібін қолдайды.
COVID-19 қозғаған əлеуметтік-экономикалық мəселелерді
шешу ретінде «Мадрид клубы»
БҰҰ Бас хатшысының «Ортақ
күн тəртібіміз» баяндамасына орай 2030 жылға дейінгі
тұрақты даму күн тəртібіндегі
əлеуметтік көмекті күшейту
үшін екінші Дүниежүзілік əлеуметтік даму саммитін шақыруды
ұсынды. Адамдардың басты
қажеттіліктеріне назар аудару,
денсаулық сақтау, білім беру,

əлеуметтік қорғау жəне лайықты жұмыс бойынша əлеуетті,
бірлескен əрекет жасау БҰҰ-ның
өзектілігін арттырып, бұрынғыдан бетер маңызды ете түсті.
Тұрғындардың қажеттіліктерін
шұғыл түрде шешуден басқа,
БҰҰ əйел лидерлер тобы таяуда жариялаған «Əйелдер көпжақтылығы» мəлімдемесінде
«үлкенді-кішілі мемлекеттерде ерлер мен əйелдердің тең
құқығын сақтауы керек» екенін
атап өтті.
Əлемдегі жалғыз шынайы
əмбебап ұйым – БҰҰ бүкіл
адамзат пен елдер үшін бұрынсоңды осыншалықты өмірлік
маңызды болған емес. Бірақ оған
жаңартылған қиял, өзгермелі
жаһандық жағдайларға жігерлі
бейімделу мен мемлекетке жұмыс
істейтін жəне басқа да ұйымды
қолдайтындар қажет.
Дүниежүзі 26 маусымда БҰҰ-ның Жарғысы күнін
атап өткенде қыркүйекте жыл
сайынғы жоғары деңгейдегі Бас
Ассамблеясының отырысына
жиналатын халықаралық көшбасшыларды БҰҰ-ның жоғары
лауазымды тұлғаларының ұсыныстарына құлақ асуға жəне
«арнайы үкіметаралық процесті»
қолдауға шақырамыз. Сондайақ БҰҰ жүйесінің институттық
механизмін нығайту жəне реформалау қажет. Əлемдегі түрлі
көшбасшыларды, соның ішінде академиктерді, практиктерді,
белсенділер мен саясаткерлерді
жұмылдыру арқылы халықаралық
қоғамдастық «бақыт ты болашақты» шындыққа айналдыра
алады.
Мария Фернанда
ЭСПИНОСА,
БҰҰ Бас Ассамблеясының
бұрынғы президенті,
Эквадордың бұрынғы сыртқы
істер министрі және қорғаныс
министрі,
Данило ТҮРК,
Словенияның бұрынғы
президенті, «Мадрид
клубының» президенті
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Мемлекеттік фельдъегерлік байланыс туралы
(Соңы. Басы 1-бетте)

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі
ұғымдар
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар
пайдаланылады:
1) құпия емес жөнелтілімдер – «Қызмет
бабында пайдалану үшін», «Үкіметтік»,
«Қызметтік», «Жасырын», «Бағалы»
шектеу белгілері бар жөнелтілімдер;
2) құпия жөнелтілімдер – «Аса маңызды»,
«Өте құпия» жəне «Құпия» құпиялылық
белгілері бар жөнелтілімдер;
3) мемлекеттік фельдъегерлік байланыс
– хат-хабарды қабылдауды, жинауды,
өңдеуді, жинақтауды, қарулы күзетуді,
сақтауды, алып жүруді, тасымалдауды
жəне жеткізуді қамтамасыз ететін үкіметтік
курьерлік байланыс;
4) мемлекеттік фельдъегерлік байланыстың көрсетілетін қызметтері – хат-хабарды
қабылдау, жинау, өңдеу, жинақтау, қарулы
күзетуді жүзеге асыру, сақтауды, алып
жүру ді, тасымалдауды жəне жеткізуді
қамтамасыз ету жөніндегі қызмет;
5) уəкілетті орган – мемлекеттік фельдъегерлік қызметке қатысты уəкілетті
органның функцияларын жүзеге асыратын
мемлекеттік орган;
6) фельдъегерлік маршрут – мемлекеттік фельдъегерлік қыз мет қызмет керінің мемлекетаралық (қалааралық) жəне
қалалық маршруттарда хат-хабарды тасымалдау жəне жеткізу үшін белгіленген
жүру тəртібі;
7) хат-хабар – адресатқа жеткізілетін
құпия жəне құпия емес жөнелтілімдер
(пакеттер, постпакеттер, жіберілімдер, бумалар, метиздер).
2-бап. Мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің мақсаты
1. Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет осы
Заңға сəйкес Қазақстан Республикасының
мем лекеттік органдарын жəне өзге де
ұйым дарды мемлекеттік құпияларды
құрайтын мəліметтерді қорғай отырып,
мемлекеттік фельдъегерлік байланыспен
қамтамасыз етуге арналған.
Осы Заңның 3-бабында айқындалған
Қазақстан Республикасының лауазымды
адамдарының жəне мемлекеттік органдарының хат-хабарына қол сұғылмайды
жəне ол Қазақстан Респуб лика сының
заңдарында көзделген жағдайлардан
басқа жете тексерілуге жəне кідіртілуге
жатпайды.
Мемлекеттік фельдъегерлік байланыстың бірыңғай жүйесін мемлекеттік фельдъегерлік қызмет жəне оның филиалдары
құрайды.
Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет
рес публикалық мемлекеттік мекеменің
ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды
тұлға болып табылады, Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оның шынайы атауы, Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөрі,
қазақ жəне орыс тілдерінде белгіленген
үлгі дегі мөртабандары, бланкілері, өз
рəмізі, сондай-ақ банктік, оның ішінде
шетелдік валютадағы шоттары болады.
Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет рəмізін
сипаттауды жəне бекітуді уəкілетті орган
жүзеге асырады.
2.Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет
туралы ережені, мемлекеттік фельдъегерлік
қызметтің жұмысын ұйымдастыру жəне
мемлекеттік фельдъегерлік байланыстың
көрсетілетін қызметтерін ұсыну қағида ларын, сондай-ақ мемлекеттік фельдъегерлік байланыстың көрсетілетін қызметтерін пайдаланушылар тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
3. Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет өз
өкілеттіктерін жүзеге асырған кезде оның
қызметіне араласуға тыйым салынады.
4. Мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің
құрылымы мен штаттарын уəкілетті орган
бекітеді.
3-бап. Мемлекеттік фельдъегерлік байланыстың міндеттері
1. Мемлекеттік фельдъегерлік байланыстың міндеттері мыналар болып табылады:
1) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Тұңғыш
Президенті – Елбасының, Қазақстан
Рес пуб ликасы Парламенті Палаталары
төрағаларының, Қазақстан Республикасы
Қауіпсіздік Кеңесі Төрағасының, Қазақстан
Рес публикасы Премьер-Министрінің,
Қазақ стан Республикасы Мемлекеттік
хатшысының, Қазақстан Республикасы
Президенті Əкімшілігі, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы
Кеңсесі жəне Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрі Қеңсесі басшыларының
атынан жөнелтілетін (атына жіберілетін)
хат-хабарды аталған лауазымды адамдардың тұрған орны бойынша табыстай
отырып, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерге жеткізу;
2) мемлекеттік фельдъегерлік байланыстың көрсетілетін қызметтерін пайдаланушылар тізбесінде айқындалған
Қазақстан Республикасы мемлекеттік
органдарының жəне өзге де ұйымдардың
хат-хабарын жеткізу;
3) Үкіметаралық фельдъегерлік байланыс туралы келісімге сəйкес Тəуелсіз
Мем лекеттер Достастығына қатысушы
мемлекеттердің мемлекет басшыларының,
үкімет басшыларының, билік жəне басқару
органдарының атынан жөнелтілетін (атына
жіберілетін) хат-хабарды жеткізу;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзыреті шегінде
құпия жөнелтілімдерді қарулы күзетуді
жүзеге асыру жəне олардың сақталуын
қамтамасыз ету;

5) мемлекеттік фельдъегерлік байланыстың қарауына жатқызылған мəселелер
бойынша халықаралық ынтымақтастықты
жүзеге асыру.
2. Мемлекеттік фельдъегерлік байланыстың өзге де міндеттері Қазақстан Республикасының заңдарында жəне Қазақстан
Республикасының өзге де нормативтік
құқықтық актілерінде белгіленуі мүмкін.
4-бап. Мемлекеттік фельдъегерлік байланысты ұйымдастырудың құқықтық негізі
1. Мемлекеттік фельдъегерлік байланысты ұйымдастырудың құқықтық негізін Қазақстан Республикасының Конституциясы, осы Заң жəне Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық
актілері құрайды.
2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы
Заңда қамтылғаннан өзгеше қағидалар
белгіленсе, онда халықаралық шарттың
қағидалары қолданылады.
5-бап. Мемлекеттік фельдъегерлік байланысты ұйымдастыру қағидаттары
Мыналар мемлекеттік фельдъегерлік
байланысты ұйымдастыру қағидаттары
болып табылады:
1) заңдылық;
2) хат-хабарды жеткізу кезінде оны кепілдік беріп сақтау;
3) хат-хабарды жеткізу кезіндегі жеделділік;
4) мемлекеттік фельдъегерлік байланыс
жүйесінің ұйымдастырушылық бірлігі;
5) мемлекеттік құпияларды жəне заңмен
қорғалатын өзге де құпияларды сақтау;
6) дара басшылық пен субординация
(бағыныстылық).
6-бап. Мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің басшылығы
1. Мемлекеттік фельдъегерлік қызметті
уəкілетті органның басшысы лауазымға
тағайындайтын жəне лауазымнан босататын мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің
бастығы басқарады.
2. Мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің
бастығы:
1) мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің
бірыңғай жүйесіне басшылықты дара
басшылық пен субординация (бағыныстылық) қағидатында жүзеге асырады;
2) уəкілетті органның қарауына мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің құрылымы
мен штаттарын өзгерту туралы ұсыныстар
енгізеді;
3) мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің
қызметкерлері мен жұмыскерлерін тағайындайды, қызметі бойынша ауыс тырады,
лауазымынан босатады, тəртіптік жаза
қолданады, көтермелейді жəне наградтайды;
4) уəкілетті органның басшысына
мемлекеттік фельдъегерлік қызмет бастығының орынбасары лауазымына тағайындау
үшін кандидатура бойынша ұсыну енгізеді;
5) уəкілетті органның басшысы алдында
мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің жұмысы туралы есеп береді;
6) өз өкілеттіктері шегінде орындалуы
міндетті бұйрықтар шығарады жəне нұсқаулар береді;
7) өз орынбасарларына, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің құрылымдық бөлімшелері мен филиалдарының басшыларына
өкілеттік береді;
8) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында жəне халықаралық
ұйымдарда мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің атынан өкілдік етеді;
9) мемлекеттік фельдъегерлік қызметте
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;
10) осы Заңмен жəне Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық
актілерімен өзіне жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
7-бап. Мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен жəне көлік ұйымдарымен өзара іс-қимылы
1. Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет өзінің алдына қойылған міндеттерді Қазақстан
Республикасының мемлекеттік органдарымен өзара іс-қимыл жасау арқылы орындайды.
2. Мемлекеттік фельдъегерлік байланыстың көрсетілетін қызметтерін пайдаланушылар тізбесіне кіретін Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен
олардың аумақтық бөлімшелері өз өкілеттіктері шегінде мемлекеттік фельдъегерлік
қызметпен хат-хабардың тасымалдануы
мен жеткізілуін ұйымдастыру жəне оларды кепілдік беріп сақтау жағдайларын
қамтамасыз ету мəселелері бойынша өзара
іс-қимыл жасауға, сондай-ақ өз міндеттерін
атқаруы кезінде мемлекеттік фельдъегерлік
қызметтің қызметкерлеріне көмек көрсетуге
міндетті.
Өзара іс-қимыл жасау мемлекеттік
фельдъегерлік қызметтің жəне Қазақстан
Республикасының тиісті мемлекеттік
органдарының бірлескен шешімдерімен
жүзеге асырылады.
3. Халықаралық жəне республикаішілік
қатынастар үшін белгіленген жүру маршруттары бойынша ұдайы тасымалдауды жүзеге
асыратын көлік ұйымдары Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес
тасымалдау жөніндегі қызметтер көрсету
мүмкіндігі болмайтын жағдайлардан басқа,
хат-хабарды тасымалдауға арналған шарттарды жасасудан бас тартуға құқылы емес.
2-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК
ФЕЛЬДЪЕГЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ
ӨКІЛЕТТІКТЕРІ
8-бап. Мемлекеттік фельдъегерлік
қызметтің құқықтары
1. Мемлекеттік фельдъегерлік қызметке:

1) көлікте белгіленген тарифтер бойынша
хат-хабарды жəне оны алып жүретін
мем лекеттік фельдъегерлік қызметтің
қызметкерлерін əуе, теміржол, автомобиль
көлігінің жəне өзге де көлік түрлерінің
жұмыс істеп тұрған маршруттары бойынша
тасымалдау;
2) хат-хабарды жəне оны алып жүретін
мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің
қызметкерлерін уақытша орналастыру
үшін меншік нысанына қарамастан,
қызметін көлік саласында, əуежайларда,
теңіз порт тарында жəне вокзалдарда
жүзеге асыратын ұйымдардың жекелеген
үй-жайларын шарт негізінде пайдалану;
3) «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Қазақ стан Республикасының Заңында
көзделген ерекшеліктерді ескере отырып,
көліктің тиісті түрінде белгіленген тарифтер
бойынша ақы төлей отырып, көліктің
барлық түріне жол жүру құжаттарын
кезектен тыс броньға қою жəне сатып алу
құқығы беріледі.
Мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің
қарулы қызметкерлерін əуе, теңіз, өзен
кеме леріне жəне поездарға отырғызу
жолау шыларды жалпы отырғызу басталғанға дейін жүзеге асырылады;
4) жасырын сипаттағы көк жəне қызыл
түсті жарқылдауық маяктармен, арнайы
ды быс сигналдарымен жəне байланыс
құралдарымен жарақтандырылған қандай
да бір айырым жазбалар мен арнайы
түсті- графикалық бояуларсыз автомобиль
көлік құралдарын пайдалану құқығы
беріледі. Мемлекеттік фельдъегерлік
қызметтің автомобиль көлiк құралдары
қандай да бiр айырым жазбаларсыз
«арнаулы» санатқа жатқызылады жəне
соғыс жағдайы мен соғыс уақытын,
сондай-ақ төтенше жағдай ен гiзу жағдайларын қоспағанда, оларды мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің келiсiмiнсiз Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының жəне мемлекеттiк
ұйымдардың мүдделерiне пайдалануға
болмайды;
5) хат-хабарды жеткізу кезінде кепілдік
беріп сақтауды қамтамасыз ету үшін
арнаулы қорғау жəне байланыс құралдарын
өз құзыреті шегінде пайдалану құқығы
беріледі. Мемлекеттік фельдъегерлік
қызмет пайдаланатын арнаулы қорғау
жəне байланыс құралдары, сондай-ақ
оларды қолдану əдістері адамдардың
өміріне жəне (немесе) денсаулығына қатер
төндірмеуге жəне (немесе) экологиялық
залал келтірмеуге тиіс;
6) мемлекеттiк фельдъегерлік байланыстың көрсетілетін қызметтерін
пайдаланушылар тізбесіне сəйкес
ұйымдардың хат-хабарын жеткізу
жөніндегі жұмысты шарт негізінде жүргізу
құқығы беріледі.
2. Мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің өзге де құқықтары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленуі мүмкін.
9-бап. Мемлекеттік фельдъегерлік
қызметтің міндеттері
1. Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет:
1) осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1,
2) жəне 3) тармақшаларында айқындалған
Қазақстан Республикасы мемлекеттік
орган дарының жəне лауазымды адамдардың хат-хабарын жеткізуді ұйымдастыруға жəне қамтамасыз етуге;
2) тұрақты жұмыс істейтін фельдъегерлік
маршруттарды белгілеуге жəне жетілдіруге;
3) жеткізілетін хат-хабарды қарулы
күзету жəне кепілдік беріп сақтау жөніндегі,
оны кепілдік беріп сақтауды қамтамасыз
ету мүмкіндігі болмаған кезде оны жоюға
дейінгі іс-шараларды жүзеге асыруға;
4) өз қызметінде мемлекеттік құпиялардың жəне заңмен қорғалатын өзге де
құпиялардың сақталуын қамтамасыз етуге;
5) жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңінде
жəне соғыс уақытында жұмыс істеу үшін
мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің
жұмылдыру даярлығын қамтамасыз етуге;
6) өз құзыреті шегінде Үкіметаралық
фельдъегерлік байланыс туралы келісімге
қатысушы мемлекеттердің фельдъегерлік
қызметтерімен өзара іс-қимыл жасауға;
7) мемлекеттік фельдъегерлік қызмет
қызметкерлерінің кəсіби қызметтік жəне
физикалық даярлығын ұйымдастыруға;
8) мемлекеттік фельдъегерлік қызмет
қыз меткерлерінің жеке қауіпсіздігін
қамтамасыз ету жөніндегі шараларды
жүзеге асыруға;
9) Қазақстан Республикасының Үкіметі
бекітетін, хат-хабарды қабылдау, жинау,
өңдеу, жинақтау, қарулы күзетуді жүзеге
асыру, сақтауды, алып жүруді, тасымалдауды жəне жеткізуді қамтамасыз ету тəртібін,
оның шекті көлемдерін, нормалары мен
түрлерін əзірлеуге міндетті.
2. Мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің
өзге де міндеттері Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленуі мүмкін.
3-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК
ФЕЛЬДЪЕГЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ МЕН
ЖҰМЫСКЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ
ЖАҒДАЙЫ
10-бап. Мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің кадрлық құрамы
1. Мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің
кадрлық құрамын ішкі істер органдарының
кадрларында тұратын қызметкерлер жəне
жұмыскерлер құрайды. Мемлекеттік
фельдъегерлік қызметтің қызметкерлері
атыс жəне өзге де қарумен, арнаулы
қорғану жəне байланыс құралдарымен
қамтамасыз етіледі.
2. Мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің
қызметкерлері мен жұмыскерлерінің

штат санын Қазақстан Республикасының
Үкіметі бекітеді.
11-бап. Мемлекеттік фельдъегерлік
қызметтің қызметкерлері
1. Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет
қызметкерлерінің қызмет өткеру тəртібі
мен жағдайлары «Құқық қорғау қызметі
туралы» Қазақстан Республикасының
Заңына сəйкес айқындалады.
2. Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет
қызметкерлерінің еңбек қатынастары
«Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ерекшеліктермен Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде реттеледі.
12-бап. Мемлекеттік фельдъегерлік
қызметтің жұмыскерлері
Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет жұмыскерлерінің еңбек қызметі Қазақстан
Республикасының Еңбек кодексінде
жəне «Қазақстан Республикасының
мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан
Республикасының Заңында реттеледі.
13-бап. Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің құқықтық жағдайы
1. Мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің
қызметкерлері қызметтік міндеттерін
орын дау кезінде билік өкілдері болып
табылады жəне мемлекеттің қорғауында
болады.
2. Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет
қызметкерлерінің атыс қаруын жəне өзге де
қаруды, арнаулы құралдарды алып жүруге,
сақтауға жəне қолдануға, дене күшін,
оның ішінде жауынгерлік күрес тəсілдерін
қолдануға құқығы бар. Мемлекеттік
фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің
атыс қаруын жəне өзге де қаруды, арнаулы
құралдарды жəне дене күшін қолдану
тəртібі «Құқық қорғау қызметі туралы»
Қазақстан Республикасының Заңында
айқындалады.
3. Мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің
қызметкеріне оның жеке басы мен өкілеттіктерін растау үшін қызметтік куəлік
беріледі.
4. Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет
қызметкерлерінің заңды талаптарын орындамау, оларды қорлау, қарсылық көрсету,
күш қолдану қатерін төндіру немесе
олардың өміріне, денсаулығына, арнамысы мен қадір-қасиетіне, мүлкіне
қол сұғу, оларға жүктелген міндеттерді
орындауына кедергі келтіретін басқа
да іс-əрекеттер, сондай-ақ мемлекеттік
фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің
қызметтік міндеттері мен қызметтік
борышын орындауына байланысты
олардың отбасы мүшелерінің, жақын
туыстарының өміріне, денсаулығына, арнамысына, қадір-қасиетіне жəне мүлкіне
қол сұғу Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген жауаптылыққа
алып келеді.
5. Қазақстан Республикасының
заңдарына көрінеу қайшы келетін бұйрықтар, нұсқаулар алған кезде мемлекеттік
фельдъегерлік қызмет тің қызметкері
Қазақстан Республи касы ның заңдарын
басшылыққа алуға міндетті.
6. Мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің
қызметкерлеріне «Құқық қорғау қызметі
туралы» Қазақстан Республикасының
Заңында жəне Қазақстан Республикасының
өзге де заңдарында белгіленген шектеулер,
міндеттер мен тыйым салулар қолданылады.
7. Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет
қызметкерлерінің өз қызметтік міндеттерін орындауы кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шекте
жəне тəртіппен:
1) Қазақстан Республикасының
мемлекеттік органдарына жəне ұйымдыққұқықтық нысанына қарамастан ұйымдарға, хат-хабарды жеткізу орындарына,
əуе кемелері, теміржол составтары, автомобиль, теңіз жəне өзен көлігі тұрақтарының орындарына қызметтік куəлікті
көрсету арқылы кедергісіз, өтеусіз жəне
бірінші кезекте, оның ішінде мемлекеттік
фельдъегерлік қызметтің көлік құралдарымен кіруге;
2) халықаралық жəне республикаішілік
қаты настар үшін белгіленген жүру
маршрут тары бойынша тұрақты тасымалдауды жүзеге асыратын көлік ұйымдарына тиесілі көлік құралдарының барлық
түріне жолаушыларды жалпы отырғызу
басталғанға дейін атыс қаруымен жəне
өзге де қарумен, арнаулы құралдармен
кедергісіз отыруға құқығы бар.
Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің əуе көлігінде атыс жəне
өзге де қаруды, арнаулы құралдарды алып
жүру тəртібін Қазақстан Республикасының
Үкіметі айқындайды;
3) «Құқық қорғау қызметі туралы»
Қазақ стан Республикасының Заңында
белгіленген өзге де құқықтары бар.
14-бап. Мемлекеттік фельдъегерлік
қызмет қызметкерлерінің жеке қауіпсіздігінің жəне құқықтық қорғалуының
кепілдігі
1. Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет
қызметкерінің хат-хабарды жеткізу
жөніндегі қызметтік міндеттерін орындауы
кезінде оны əкімшілік ұстап алуға, сондайақ жете тексеруге жəне мемлекеттік
фельдъегерлік қызметтің қызметкері
пайдаланатын арнаулы көлік құралдарын
жете тексеруге жол берілмейді.
2. Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет
қызметкерінің қызметтік міндеттерін орындауына байланысты мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерінің, сондайақ оның отбасы мүшелерінің денсаулығы
мен мүлкіне келтірілген залал Қазақстан
Респуб ликасының заңнамасына сəйкес
өтеледі.

15-бап. Мемлекеттік фельдъегерлік
қызмет қызметкерлерінің жауаптылығы
Мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің
қызметкерлері өздерінің қыз меттік
міндет терін орындамағаны немесе
тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан
Респуб ликасының заңдарында белгіленген қылмыс тық, əкім шілік, азаматтық-құқық тық, тəртіп тік жауап тылықта
болады.
4-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК
ФЕЛЬДЪЕГЕРЛІК ҚЫЗМЕТ
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ
ОТБАСЫ МҮШЕЛЕРІНЕ ƏЛЕУМЕТТІК
КЕПІЛДІКТЕР
16-бап. Мемлекеттік фельдъегерлік
қызмет қызметкерлеріне жəне олардың
отбасы мүше леріне əлеуметтік кепілдіктер
1. Осы Заңда жəне Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген,
мемлекеттік фельдъегерлік қызметте қызмет атқарудың ерекше сипаты жəне қызметкерлердің жауаптылығы қосымша əлеуметтік құқықтармен жəне жеңілдіктермен
өтеледі.
2. Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет
қызметкерінің бiр елді мекеннен кемінде
елу километрден асатын қашықтықтағы
екiншiсіне көшуiне байланысты қызмет
бабымен орын ауыстыруы жəне ілгерілеуі
кезінде қызметкердің өзiне екi айлық
ақшалай қам тым мөлшерінде жəне
онымен бiрге көшкен əрбiр отбасы
мүшесiне оның айлық ақшалай қамтымының жартысы мөлшерінде көтерме
жəрдемақы төленедi.
Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерінің қызмет бабымен орын ауыстыруы жəне ілгерілеуі кезінде оған он
тоннаға дейінгі жеке мүлкін тасымалдауға,
сондай-ақ онымен бiрге көшкен отбасы
мүшелерiнің жол жүруін қоса алғанда,
теміржол, су, автомобиль көлігімен жол
жүруіне арналған шығындар бюджет
қаражаты есебінен өтеледі.
Қызмет бабымен орын ауыстыруы жəне
ілгерілеуі кезінде көтерме жəрдемақыға,
көлікпен жол жүруге жəне жеке мүлкін
тасымалдауға арналған шығындардың
өтелуіне құқығы бар мемлекеттік
фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің
лауазымдар тізбе сін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
3. Қызмет өткеру кезеңінде мемлекеттік
наградалар - ордендермен наградталған
мемлекет тік фельдъегерлік қызмет
қызметкерлеріне қызметтен босатылған
кездегі бір жолғы жəрдемақы мөлшері
олардың айлық ақшалай қамтымының екі
айлықақысына ұлғайтылады.
4. Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет
қызметкерлерінің, оның ішінде қызмет өткеру кезеңінде қаза болған, қайтыс болған
немесе хабарсыз кеткен қызметкерлерінің
балаларына жергілікті атқарушы органдар
тұрғылықты жері бойынша мектепке
дейінгі ұйымдардан кезектен тыс орын
береді.
5. Мемлекеттік фельдъегерлік қызмет
қызметкерлерін зейнетақымен қамсыздандыру, мүгедектігі бойынша мемлекеттік
əлеуметтік жəрдемақылар төлеу Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне шарттарда жүзеге
асырылады.
5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
17-бап. Мемлекеттік фельдъегерлік
қызметті қаржыландыру жəне материалдық-техникалық қамтамасыз ету
1. Мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің жұмысын қаржыландыру жəне
материалдық-техникалық қамтамасыз ету
Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тəртіппен бюджет қаражаты
есебінен жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік фельдъегерлік қызметті атыс қаруымен жəне өзге де қарумен, арнаулы құралдармен, заттай
мүлікпен қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары үшін
белгіленген нормаларға сəйкес жүзеге
асырылады.
3. Мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің
филиалдарын немесе қызметкерлерін осы
Заңның 3-бабы 1-тармағының 1), 2) жəне
3) тармақшаларында айқындалған органдардың тікелей үй-жайларында орналастыру кезінде материалдық-техникалық
қамтамасыз ету, оның ішінде оларды
осындай органдардың мем лекеттік
фельдьегерлік байланыстың көрсетілетін
қызметтеріне қажеттіліктерін қана ғаттандыру үшін қажетті үй-жайларды, көлік
құралдары мен байланыс құралдарын
бөлу, оларды беру, күтіп-ұстау жəне оларға
қызмет көрсету жөніндегі шы ғыстар
ескеріле отырып, осы органдардың қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
4. Мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің
бюджет қаражаты есебінен құралған жəне
сатып алынған мүлкі мемлекеттік меншік
болып табылады. Осындай мүлікті жедел
басқаруды мемлекеттік фельдъегерлік
қызмет Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жүзеге асырады.
18-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу
тəртібі
Осы Заң алғашқы ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
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Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік
фельдъегерлік байланыс және ішкі істер органдары қызметінің мәселелері
бойынша !згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Соңы. Басы 1-бетте)
«11) өртке байланысты қылмыстық құқық
бұзушылықтар туралы істер бойынша – мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары.»;
3) 189-баптың екінші бөлігі «екінші – он
екінші» деген сөздерден кейін «, жиырма бесінші жəне жиырма алтыншы» деген
сөздермен толықтырылсын;
4) 191-бапта:
бірінші бөлік «екінші – он екінші» деген
сөздерден кейін «, жиырма бесінші жəне
жиырма алтыншы» деген сөздермен толықтырылсын;
екінші бөліктегі «204 (екiншi бөлiгiнде),»
деген сөздер жəне «292,» деген цифрлар алып
тасталсын;
мынадай мазмұндағы жиырма бесінші
жəне жиырма алтыншы бөліктермен толықтырылсын:
«25. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары анықтауды Қазақстан Республикасы
Қылмыстық кодексінің 292-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы
істер бойынша жүргізеді.
26. Қазақстан Республикасы Қылмыстық
кодексінің 204-бабында (екінші бөлігінде)
көзделген қылмыстық құқық бұзу шылықтар туралы істер бойынша анық тауды
сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бас таған
ішкі істер органдары немесе мем лекеттік
өрт ке қарсы қызмет органдары жүр гізеді.».
2. «Шетелдiктердiң құқықтық жағдайы туралы» 1995 жылғы 19 маусымдағы Қазақстан
Республикасының Заңына:
31-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Осы Заңның 28-бабы төртінші бөлігінің
қолданысы 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін
тоқтатыла тұрсын.».
3. «Қазақстан Республикасының ұлттық
қауiпсiздiк органдары туралы» 1995 жылғы 21
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының
Заңына:
27-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Осы Заңның 12-бабы 13-1) жəне 13-2)
тармақшаларының қолданысы 2023 жылғы
1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.».
4. «Төтенше жағдай туралы» 2003 жылғы
8 ақпандағы Қазақстан Республикасының
Заңына:
13-баптың 1-тармағының төртінші бөлігінде:
үшінші абзацтағы «; табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар» деген
сөздер алып тасталсын;
төртінші абзацтағы «Қорғаныс министрлігінің өкілі тағайындалады.» деген сөздер
«Қорғаныс министрлігінің;» деген сөздермен
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы бесінші
абзацпен толықтырылсын:
«табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің
өкілі тағайындалады.».
5. «Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 2-бапта:
6) тармақшадағы «фельдъегерлік қызмет
жəне», «фельдъегерлердің алып жүруімен»
деген сөздер алып тасталсын;
40-2) жəне 69) тармақшалар алып тасталсын;
2) 7-баптың 11) тармақшасы алып тасталсын;
3) 22 жəне 22-1-баптар алып тасталсын;
4) 30-бапта:
1-тармақта:
«Фельдъегерлiк жəне арнаулы пошта байланысы қызметтерiне» деген сөздер «Арнаулы пошта байланысы қызметiне» деген
сөздермен ауыстырылсын;
«фельдъегерлiк жəне» деген сөздер алып
тасталсын;

3-тармақтағы «Фельдъегерлік қызметтің
жəне арнаулы» деген сөздер «Арнаулы» деген сөзбен ауыстырылсын.
6. «Қазақстан Республикасының қорғанысы
жəне Қарулы Күштері туралы» 2005 жылғы
7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының
Заңына:
22-баптың 2-тармағының 26-3) тармақшасындағы «басқару органдарына» деген
сөздер «басқару органдары мен əскери бөлімдеріне» деген сөздермен ауыстырылсын.
7. «Əскери полиция органдары туралы»
2005 жылғы 21 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:
7-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«7-бап. Қазақстан Республикасы Қарулы
Күштерінің əскери полиция органдарының
өкілеттіктері
Қарулы Күштердің, азаматтық қорғау
саласындағы уəкілетті органның азаматтық
қорғанысты басқару органдары мен əскери
бөлімдерінің əскери қызметшілеріне қатысты
сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуді Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің
əскери полиция органдары жүзеге асырады.».
8. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі
Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 1-баптың 3-2) тармақшасы «Ішкі істер
министрлігіне,» деген сөздерден кейін «Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігіне,» деген сөздермен
толықтырылсын;
2) 5-1-бапта:
тақырып «Ішкі істер министрлігінің,» деген
сөздерден кейін «Қазақстан Республикасы
Төтенше жағдайлар министрлігінің,» деген
сөздермен толықтырылсын;
бірінші абзац «Ішкі істер министрлігі,»
деген сөздерден кейін «Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі,»
деген сөздермен толықтырылсын;
3) 45-баптың 2-тармағы «Ішкі істер
министрлігі,» деген сөздерден кейін «Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі,» деген сөздермен толықтырылсын.
9. «Босқындар туралы» 2009 жылғы 4
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының
Заңына:
21-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«2023 жылғы 1 қаңтарға дейін:
1) осы Заңның 8-бабының 2-тармағы 6)
тармақшасының;
2) осы Заңның 10-бабы 6-тармағының
қолданысы тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла
тұрған кезеңде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
«6. Пана іздеген адамға Қазақстан Республикасында босқын мəртебесін беру туралы өтінішхат тіркелген күні пана іздеген адамның куəлігі беріледі жəне оның
өтiнiшхаты бойынша шешiм қабылданғанға
дейiнгі мерзімге осындай адамды тіркеу
жүргізіледі.»;
3) осы Заңның 11-бабының 1-тармағы
бірінші бөлігінің қолданысы тоқтатыла
тұрсын, тоқтатыла тұрған кезеңде осы бөлік
мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
«1. Уəкілетті орган босқын мəртебесін беру
туралы шешімді босқын мəртебесін беру туралы өтінішхат тіркелген күннен бастап үш
ай ішінде қабылдайды.»;
4) осы Заңның 12-бабы 10) тармақшасының
қолданысы тоқтатыла тұрсын.».
10. Құқық қорғау қызметі туралы» 2011
жылғы 6 қаңтардағы Қазақ стан Республикасының Заңына:
1) 3-бап «ішкі істер» деген сөздерден кейін
«, мемлекеттік өртке қарсы қызмет» деген
сөздермен толықтырылсын:
2) 22-бапта:
3-тармақта:
2) тармақшадағы «, «азаматтық қорғау»
деген сөздер алып тасталсын; мына дай

мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
«8) азаматтық қорғау органдарына –
«азаматтық қорғау».»;
7-тармақтың екінші бөлігіндегі «5-тармағының» деген сөздер «2-тар мағының
бірінші бөлігі 3) тармақшасының» деген
сөздермен ауыстырылсын;
3) 22-1-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай
мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
«3) жоғары басшы құрам:
3-санатты біліктілік сыныбы – болу мерзімі белгіленбейді.»;
2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай
мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
«3) жоғары басшы құрам:
3-санатты біліктілік сыныбы – генералмайор, 3-сыныпты мемлекеттік кеңесші.».
5-тармақ алып тасталсын;
4) 23-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«23-бап. Бірінші жəне кезектi арнаулы атақтарды, сыныптық шендерді жəне
біліктілік сыныптарын беру тəртібі»;
8-тармақтағы «немесе сыныптық шендері»
деген сөздер «, сыныптық шендері жəне
біліктілік сыныптары» деген сөздермен ауыстырылсын;
5) 84-бап мынадай мазмұндағы бесінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Осы Заңның 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 33-1, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46-1, 46-2, 47,
47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53-1, 54, 54-1, 55,
56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68-баптарының,
69-бабы 1, 2, 4 жəне 5-тармақтарының, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 (1-тармағының
12-1) тармақшасын қоспағанда)-баптарының,
81 жəне 82-баптарының күші табиғи
жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардың алдын алу жəне оларды
жою, халыққа шұғыл медициналық жəне
психологиялық көмек көрсету жөніндегі
функцияларды жүзеге асыратын азаматтық
қорғау органдарының қызметкерлеріне
қолданылады.».
11. Халықтың көші-қоны туралы» 2011
жылғы 22 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 43-2-бап мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
«3-1. Еңбекші көшіп келушіге рұқсаттар
беру кезінде уақытша тұруға рұқсат
ресімделеді, еңбекші көшіп келушінің дакто-, фотоесептерін қалыптастыру жүргізіледі.
Еңбекші көшіп келушінің дакто-,
фотоесептерін қалыптастыру жəне жүргізу
тəртібін Қазақстан Республикасының Ішкі
істер министрлігі айқындайды.»;
2) 63-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Осы Заңның 43-1-бабының 1-тармағы
7) тармақшасының, 48-бабы ның бірінші
бөлігі 10-1) тармақшасының, 49-бабының
бірінші бөлігі 10-1) тар мақшасының
қолданысы 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін
тоқтатыла тұрсын.».
12. «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы» 2013 жылғы 16
қаңтардағы Қазақстан Республикасының
Заңына:
80-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен
толықтырылсын:
«1-1. 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін мыналардың:
1) осы Заңның 23-бабының 2-тармағы
1) тармақшасының қолданысы тоқтатыла
тұрсын, тоқтатыла тұрған кезеңде осы
тармақша мынадай редакцияда қолданылады
деп белгіленсін:
1) Мемлекеттік шекараны кесіп өту заңдылығын айқындау, Мемлекеттік шекараны
кесіп өту тəртібін бұзушыларды, сондай-ақ
өздеріне қатысты Қазақстан Республикасына

Құжатың болмаса,
вакцина да салдыра алмайсың
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елімізде 4686 адам осы уақытқа дейін құжатсыз !мір сүріп келсе, тағы 2 мыңға жуығы КСРО-ның бұрынғы қызыл т!лқұжатын
ұстап жүрген. Бұл деректер республика к!лемінде !ткізілген
құқықтық мәртебесі реттелмеген, жеке басын куәландыратын
құжаттарсыз тұратын адамдарды анықтау және оларды
құжаттандыру науқаны кезінде белгілі болып отыр.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бану #ДІЛЖАН,
«Egemen Qazaqstan»
Орталық коммуникациялар
қызметі алаңында өткен брифинг барысында ІІМ Көші-қон
қызметі комитеті төрағасының
орынбасары Сабыржан Сейтжанов пен азаматтығы жоқ
мəсе лелер жөніндегі өңірлік
кеңесші, БҰҰ БЖКБ Орталық
Азия бойынша өкілдігі Роман
Марин ауқымды акцияның
алғашқы қорытындысы жөнінде
жан-жақты мəлімет берді.
Акция нəтижесінде құжатсыз
жүргендердің көбі, негізінен,
Алматы, Қарағанды, Түркістан,
Ақмола жəне Жамбыл облыстарында анықталған. ІІМ өкілінің
хабарлауынша, науқан кезінде
осы азаматтардың 3408-не жеке
басын куəландыратын куəлік
берілсе, қазіргі таңда 1278 тұрғынға қатысты құжаттандыру
мəселесі аяқталып қалды.
Баспасөз мəслихатында
Көші-қон қызметі комитетінің
өкі лі құжатсыз жүргендерге

жеке куəлікті қалай алуға болатындығы туралы ақпаратты
бөлісті. «Азаматтығы жоқ адамдарды анықтау жəне құжаттандыру науқаны қазір де жалғасып
жатыр. Акция аясында мүлдем
құжатсыз жүрген азаматтар
өздерінің құқықтық мəртебесін
анықтау жəне жеке басын куəландыратын құжат алу үшін
жер гілікті көші-қон қызметі
бөлімшелеріне жүгіне алады»,
деп атап өтті спикер.
«Өмірдегі түрлі жағдайға
байланысты адамдар құжатсыз
қалуы мүмкін. Алайда қандай
жағдайда болсын кез келген
адамның жеке куəлігі болуы
қажет. Онсыз ешқандай əлеуметтік көмек, жəрдемақы ала
алмайды, тіпті жұмысқа да тұра алмайды. Құжатсыз адам не
істеу керек? Еліміздің барлық
аймағында Көші-қон комитетінің бөлімшелері бар. Алдымен сол жерге барып, азамат
өзінің құжатсыз жүргенін айту
керек. Сол жердегі мамандар ол
азаматтың мəртебесін анықтап,

уақытша құжат бере алады.
Кейіннен бұл азаматқа қатысты
толық жағдай анықталып, оның
неліктен құжатсыз жүргені
анық талған соң ресми түрде
Қазақстанның азаматы екенін
дəлелдейтін жеке куəлік беріледі», деді ол.
Ал «Елімізде жеке куəлігі
жоқ азаматтар коронавирус індетіне қарсы вакцина салдыра ала
ма?» деген сұраққа С.Сейітжанов жеке куəліксіз вакцина алу
мүмкін емес екенін де айтып өтті.
«Вакцина алған кезде азаматқа
қатысты жеке мəлімет базаға
енгізіледі. Сондықтан да кез келген адамның жеке сəйкестендіру
нөмірі болуы шарт. Ал ЖСНсіз, жеке куəліксіз вакцина алу
мүмкін емес. Яғни ол вакцина алған азаматтардың есебіне
кірмейді. Сондықтан да азамат,
ең алдымен, жеке құжатын реттегені дұрыс», деп түсіндірді ол.
Естеріңізге сала кетейік, жеке
құжатсыз жүрген азаматтарды
анықтауды мақсат тұтқан кең
ауқымды акция ел аумағында
2020 жылдың қазан айынан бастап ұйымдастырылып келеді. Ісшараға ұйытқы болғандар – ІІМ,
үкіметтік емес ұйымдар, Адам
құқығы жəне заңдылықты сақтау
жөніндегі халықаралық бюро
жəне «Сезім – əйелдер бастамасы» құқық орталығы.

кіру жəне Қазақстан Республикасынан шығу
бойынша Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген шектеулері бар
адамдарды анықтау мақсатында құжаттарды
жəне адамдарды тексеруді, оның ішінде
биометриялық дербес деректерді өңдеу
рəсімі арқылы тексеруді, адамдарға сауал
жүргізуді;»;
2) осы Заңның 66-бабы 9-1) тармақшасының:
3) осы Заңның 66-бабы 10) тармақшасының
қолданысы тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла
тұрған кезеңде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
«10) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес Қазақстан Республикасына
кіруге рұқсат етілмеген шетелдіктер мен
аза маттығы жоқ адамдардың, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген мерзімде айыппұл салу туралы
сот шешімдерін жəне уəкілетті органдардың
(лауазымды адамдардың) қаулыларын
орындамаған шетелдіктер мен азаматтығы
жоқ адамдардың кіруін шектеуге;»;
4) осы Заңның 67-бабының 1-тармағы 111) тармақшасының қолданысы тоқтатыла
тұрсын.».
13. «Жеке басты куəландыратын құжаттар туралы» 2013 жылғы 29 қаңтардағы
Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 22-баптың 1-тармағының 1-1) тармақшасындағы «2021» деген цифрлар «2023»
деген цифрлармен ауыстырылсын;
2) 31-бап мынадай мазмұндағы екінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Осы Заңның 7-бабы 2-1-тармағының
қолданысы 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін
тоқтатыла тұрсын.».
14. «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы
11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының
Заңына:
1) бүкіл мəтін бойынша «Ведомствоның
білім беру», «ведомствоның білім беру»,
«Ведомствоның аумақтық», «ведомствоның
аумақтық» деген сөздер тиісінше «Уəкілетті
органның білім беру», «уəкілетті органның
білім беру», «Уəкілетті органның аумақтық»,
«уəкілетті органның аумақтық» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) 12-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Уəкілетті органның жалауы мен рəмізі
болады. Оның аумақтық бөлімшелері мен
білім беру ұйымдарының жалаулары болады,
азаматтық қорғаныстың əскери бөлімдерінің
жауынгерлік жалаулары болады.
Уəкілетті органның жалауы мен рəмізінің,
уəкілетті органның аумақтық бөлімшелері
мен білім беру ұйымдарының жалауларының,
азаматтық қорғаныстың əскери бөлімдерінің
жауынгерлік жалауларының сипаттамасын
Қазақстан Республикасының Президенті
бекітеді.»;
3) 59-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«59-бап. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет
органдары
1. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары өрттің алдын алуды жəне оны сөндіруді,
авариялық-құтқару жəне кезек күттірмейтін
жұмыстар жүргізуді, өрт қауіпсіздігі саласында мемлекеттік бақылауды жəне өртке байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтар
туралы істер бойынша анықтау жүргізуді
жүзеге асырады.
2. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары өрт қауіпсіздігі саласындағы уəкілетті
органнан, оның ведомствосынан, уəкілетті
органның аумақтық бөлімшелерінен,
мемлекеттік мекемелерінен жəне білім беру
ұйымдарынан тұрады.».
15. «Қазақстан Республикасының iшкi
iстер органдары туралы» 2014 жылғы 23
сəуірдегі Қазақстан Республикасының
Заңына:
1) 4-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы
алып тасталсын;

2) 5-баптың 20-1) тармақшасы алып тасталсын;
3) 6-баптың 1-тармағының 14) тармақшасы жəне 2-тармағының 16) тармақшасы
алып тасталсын;
4) 7-бапта:
1-тармақтағы «, азаматтық қорғау органдары» деген сөздер алып тасталсын;
5-1-тармақ алып тасталсын;
5) 8-баптың 2-тармағындағы «облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың төтенше жағдайлар
департаменттерінің,» деген сөздер алып
тасталсын;
6) 9-1-бапта:
1-тармақ «учаскелік полиция инспекторлары» деген сөздерден кейін «жəне олардың көмекшілері» деген сөздермен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
«4. Учаскелік полиция инспекторы бекітіліп берілген əкімшілік учаскеде құқық
бұзу шылықтарды жасауға ықпал ететін
себептерді немесе жағдайларды анықтаған
кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жеке жəне
заңды тұлғаларға осындай себептер мен жағдайларды жою бойынша шаралар қабылдау
туралы ұсыну енгізеді.».
16. «Қазақстан Республикасының Ұлттық
ұланы туралы» 2015 жылғы 10 қаңтардағы
Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 4-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы «төтенше жағдайлардың салдарларын» деген сөздер «төтенше жағдайларды
жəне олардың салдарларын» деген сөздермен
ауыстырылсын;
2) 5-баптың 1-тармағында:
5) тармақша алып тасталсын;
6) тармақша «кесуге жəне» деген сөздерден кейін «əлеуметтік сипаттағы» деген
сөздермен толықтырылсын;
9) тармақша алып тасталсын;
12) тармақшадағы «Ұлттық ұланның
күзетілетін объектілеріндегі табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар
мен олардың салдарларын» деген сөздер
«табиғи жəне техногендік сипаттағы, оның
ішінде Ұлттық ұланның күзетілетін объектілеріндегі төтенше жағдайлар мен олардың
салдарларын» деген сөздермен ауыстырылсын;
14) тармақша алып тасталсын;
3) 6-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы
алып тасталсын;
4) 10-баптың 3-тармағы алып тасталсын;
5) 14-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы «жəне азаматтық қорғау жөніндегі
іс-шараларды орындаған» деген сөздер алып
тасталсын.
17. «Дактилоскопиялық жəне геномдық
тіркеу туралы» 2016 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:
39-бап мынадай мазмұндағы екінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Осы Заңның 2-тарауының қолданысы
2023 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла
тұрсын.».
2-бап.
1. Осы Заң, 2021 жылғы 1 қаңтардан
бастап қолданысқа енгізілетін 1-бап тың
2, 3, 9-тармақтарын, 11-тармағының 2)
тармақшасын, 12, 13 жəне 17-тармақтарын
қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
2. Осы Заңның 1-бабы 11-тармағының 1)
тармақшасы 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін
қолданылады деп белгіленсін.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 29 маусым
№ 58-VІI ҚРЗ

Әскерде ұжымдық иммунитет
қалыптастырылды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қорғаныс министрлігінің аппарат кеңесінде Қарулы Күштерге
жаңа әуе шабуылына қарсы қорғаныс кешенін жеткізу
жоспарланғаны ж!нінде айтылды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Əскери оқу орындарын бітіру рəсімдеріне байланысты,
шілдеде жас офицерлер мен сержанттар əскерде қызмет атқаруға барады. Қолбасшыларға
олардың қызметтік міндеттерге
бейім делуін жəне əлеуметтік
мəселелерін шешуді қарастыруға
нұсқау берілді.
Қарулы Күштерде COVID19-ға ұжымдық иммунитет қалыптасқанын ескере отырып,
жауынгерлік даярлық шаралары толық деңгейде өткізілуі
тиіс. Бас əскери-медициналық
бас қарманың бастығы жеке
құрамның 82 пайызы екпенің

екі компонентін алғанын баяндады. Сонымен қатар əлеуметтік
қашықтық пен бетперде режімін
сақтау өзекті күйінде қалып
отыр.
Қорғаныс министрі Нұрлан
Ермекбаев елдегі санитарлықэпидемиялық жағдайға байланысты өңірлер əкімдіктерінің
алдын алу шараларына Қарулы
Күштерді қатыстыру мəселесін
қарауды тапсырды. Атап айтқанда, бұл объектілерді дезинфек циялауға, əскери-далалық
госпитальдерді ашуға, азаматтарға көмек көрсету үшін медицина топтарын құруға қатысты.

Кеңесте əскерді қайта жарақтандыру барысы қаралды. Бүгінде əуе шабуылына қарсы қорғаныс құралдары – басты назарда.
2019-2020 жылдары Қазақстан
əскерінің қарулануына Ресейдің
«Бук» зениттік-зымыран кешендері, Беларусьтің «Роса» радиолокациялық станциялары (РЛС),
сондай-ақ еліміздің əуе шептерін
қорғауда тұрған отандық «Нұр»
РЛС-тары жеткізілді.
Жуырда заманауи «ТорМ2К» зениттік-зымыран кешендерін жеткізу жоспарлану да.
«Тор-М2К» кез келген үл гідегі ұшақтар мен тікұшақтарды, соның ішінде «көрін бей тін» технологиямен жасалған
тікұшақтарды жəне ұшқышсыз
ұшу аппаратта рын, жоғары
дəлдіктегі қаруды, радиолокацияға қарсы жəне қанатты зымырандарды, басқарылатын авиациялық бомбаларды анықтап,
жоюға қабілетті.
Қазіргі уақытта уəкілетті орган – Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі
жеткізушімен шарттар жасасу
үстінде. Қорғаныс министрлігі
аталған кешенді əзірлеген зауытта отандық ƏШҚҚ əскерлерінің
мамандарын оқытуды жоспарлап отыр.
«Егемен-ақпарат»
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Мұрат ӘЙТЕНОВ:

Тарихи шешім Шымкенттің дамуына
тың серпін берді
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Осыдан үш жыл бұрын Елбасы Н.Назарбаевтың Жарлығымен
Шымкентке республикалық қала мәртебесінің берілуі
мегаполистің жаңа тынысын ашты. Үш жылдың ішінде
қала бюджеті 3,6 есе 2скен. Оның 45%-ы әлеуметтік салаға
бағытталған. Үш жыл бюджетінде 3,6 есе 2сім бар қаланы дамыту үшін аз уақыт емес. Десек те бар мәселе қаржымен ғана
шешілмейтінін, адами болмыс, сана-сезім, қарым-қабілет,
түсінік пен талпыныстың да ықпалы мол екенін ескерсек,
Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларымен теңестірер үлкен
2згерістер үшін үш жыл аз секілді к2рінеді. Осы орайда қала
әкімі Мұрат <йтеновпен әңгімелесіп, мегаполистегі 2зекті
мәселелердің шешілу барысы мен оң к2рсеткіштері ж2нінде
мағлұмат алған едік.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– Қызметке кіріскен алғашқы айларда қалаға қосылған шалғай елді мекендердің
əлеуметтік жағдайына басым
назар аударған болатынсыз.
Осы орайда қалаға қосылған
елді мекендердегі өзекті мəселелер қалай шешімін табуда?
– Қала аумағына жаңадан
қосылған 40 елді мекенде бірқа тар өзекті мəселенің бары
үшін ші мегаполис мəртебесі
берілгеннен кейінгі айларда-ақ
анықталған болатын. Иə, қаланың орталығынан шалғай дерлік тұрғын алаптарындағы мəселелер біртіндеп шешімін тауып
келеді. Мысалы, электр қуатымен қамтамасыз ету мақсатында 2018-2020 жылдары қала
əкімдігімен 14 елді мекенде
электр желілері жаңартылып,
пайдалануға берілді. Ал 18 елді
мекен сапалы электр қуатымен
қамтылған. Қалған 8 елді мекенде қаланың даму жоспары на
сəйкес 2021-2022 жылдары
электр жүйелері жаңартылады.
Сондай-ақ биылға дейін 18 елді
мекенде ауыз су құбырларының
құрылыс жұмыстары жүргізіліп,
пайдалануға берілді. Енді 4 шағын аудан 2023 жылға дейін
ауыз су жүйелерімен қамтылады.
«Көгілдір отынмен» қамту бойынша 2018-2020 жылдары қала əкімдігімен 7 елді мекенде
газ кұбыры жүргізілген. Биыл
жəне келесі жылдары 9 елді мекенде табиғи газ құбырлары жаңартылады. Бұл қалаға қосылған
елді мекендер бойынша.
Соңғы үш жылда, биылды
қосып есептесек, 853,5 шақырым жол төселеді. Бұрын мұнша
көлемдегі жол 10 жылда салынған. Жалпы, 2023 жылға дейін
қала тұрғындары 100% сапалы
ауыз суға, 100% табиғи газға,
2025 жылға дейін 100% сапалы
электр қуатына қосылады. Көлік кептелістерін болдырмау
мақсатында 4 ірі жолайрықтың
құрылысы жоспарланып, осы
жылы 2-інің құрылысы басталды. Бір жолайрық жыл соңына
дейін пайдалануға беріледі. Нəти жесінде, жақсы жəне қанағаттанарлық жолдардың үлесі
жыл соңына дейін 63,6%-ға жетеді. Осы арада айта кетейін,
жолаушыларға ыңғайлы жағдай
жасау үшін былтыр 590 жаңа автобус сатып алынып, оның 300-і
жолға шықты, жыл соңына дейін
290 жаңа автобус қосылады.
Сонда қоғамдық көлік 80%-ға
жаңарады. Бұл автобустар газбен жүреді, кондиционері бар,
мүгедектерге қолайлы.
– Қала тұрғындарын сапалы электр қуатымен қамтуда
бірқатар жұмыс атқарылған
екен. Дегенмен үшінші мегаполис тұрғындары жиі шағым данатын коммуналдық
са ланың бірі – электр қуатымен қамту. Кей аудандарда
жарықтың қуаты аз, ең өкініш тісі, жел тұрса жарығы
сөнетін шағын аудандар көп.
Осы мəселе бойынша қандай
жұмыстар атқарылуда?
– Иə, жарықтың сөнуіне қатысты мəселе бар жəне оны шешу жолдары бойынша тиісті жұмыстар атқарылуда. Жоспарға
сəйкес биыл шілде айында қосалқы стансаның құрылысы
аяқталады. Асар-2 елді мекенін
тұрақты электр көзіне қосу жұмыстары 1 тамызға дейін толық
аяқталады деп күтілуде. Жобаға
сəйкес 2 765 тұрғын үй сапалы
электр қуатымен қамтамасыз
етіледі.

Қала аумағындағы шағын
аудандар мен тұрғын алаптарда электр жүйелерінің апатты
өшуінің басты себептерінің бірі
– жауын-шашын, дауыл əсері.
Осы орайда қала аумағындағы
электр жүйелерінің тех никалық жағдайының, электр энергиясының жиі сөнуінің себебін
анықтау мақсатында арнайы
жұмысшы топ құрылып, зерттеу жұмыстарын жүргізген болатын. Нəтижесінде, өшулердің
басым бөлігі жекеменшік желілер тартылған елді мекендерде
орын алып жатқаны анықталған.
Жекеменшік желілер арқылы
электр қуатын алатын 16 елді
мекенде жаңа электр желілерін
тарту жұмысы басталды. Ол
2022 жылға дейін жүргізіледі.
Сонымен қатар биыл электр
желілеріне ағымдағы жөндеу
жұмыстарын жүргізуге, күтіп
ұстауға қала бюджетінен 1 млрд
теңге қаржы бөлінді. Осы жұмыстар толық аяқталғаннан
кейін электр жүйелерінде себепсіз апатты өшулер азаяды.
Алдағы айдың басында қала дамуы үшін аса маңызды жоба –
Бозарық қосалқы стансасының
құрылысы аяқталады. Сондайақ Президент тапсырмасына
сəйкес халыққа қолайлы қала
қалыптастыру жұмыстары аясында мемлекет-жекемен шік
əріптестікпен «Шымкент қаласын жарықтандырудың құ рылысын салу, қайта құру жəне
пайдалану» жобасы іске асырылуда. Көшелерді жарықтандыру жұмыстары да қарқынды
жүргізілуде. Мысалы, 2021–2023
жылдары жоба аясында тұрғындардың жайлылығы мен
қауіпсіздігі үшін 312 көше жарықтандырылады.
– Миллионды қаланың бүгінгі демографиялық жағдайы
қалай? Тұрғындарды баспанамен қамту мəселесі қалай шешілуде?
– Тəубе делік, қалада жас ұрпақ саны арта түсуде. Мысалы,
2020 жылы Шымкент қаласында 31 445 бала дүниеге келген.
Бұл көрсеткіш 2019 жылмен салыстырғанда 3 342-ге артқан.
Үшінші мегаполисте күніне орташа есеппен 120 сəби дүниеге
келеді. Яғни əр он бес минут сайын бір шымкенттік дүние есігін
ашады. Өткен жылы дүниеге келген сəбилердің арасында егіздер
мен үшемдердің де саны артты.
Иə, қала халқы 90-жылдардағы
400 мыңнан қазір бір миллионнан асты. Демографиялық өсім де
– ел тəуелсіздігінің жемісі, яғни
Шымкенттің əр екінші тұрғыны
– тəуелсіздік тумасы. Отыз жыл
бұрын қалада 69 мың оқушысы
бар 72 мектеп болса, қазір 226
мың оқушы оқитын 186 мектеп
бар. Үш жыл бұрын 402,5 мың
шаршы метр тұрғын үй берілсе,
биыл бір миллионға жеткізуді
жоспарлап отырмыз. Қа зіргі
таңда қалада жеке салушылар
есебінен 8 639 пəтерлі 178, бюджет есебінен 5 912 пəтерлі 97
көпқабатты тұрғын үй лер дің
құрылысы жүргізілуде. Шымкент қаласында тұрғын үйді
пай далануға беру көрсеткі ші
өткен жылдың тиісті кезеңімен
са лыстырғанда 70,9 пайызға
артқан.
Үшінші мегаполисте қазіргі таңда 44 850 азамат тұрғын
үй кезегіне тіркелген. «Нұрлы
жер» мемлекеттік бағдарламасы аясында биыл 976 отбасын
арендалық пəтермен қамту

ИӘ, ҚАЛА ХАЛҚЫ 90-ШЫ ЖЫЛДАРДАҒЫ 400 МЫҢНАН ҚАЗІР БІР МИЛЛИОННАН
АСТЫ. ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ӨСІМ ДЕ – ЕЛ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ ЖЕМІСІ, ЯҒНИ ШЫМКЕНТТІҢ ӘР ЕКІНШІ ТҰРҒЫНЫ – ТӘУЕЛСІЗДІК ТУМАСЫ. ОТЫЗ ЖЫЛ БҰРЫН ҚАЛАДА
69 МЫҢ ОҚУШЫСЫ БАР 72 МЕКТЕП БОЛСА, ҚАЗІР 226 МЫҢ ОҚУШЫ ОҚИТЫН
186 МЕКТЕП БАР. ҮШ ЖЫЛ БҰРЫН 402,5 МЫҢ ШАРШЫ МЕТР ТҰРҒЫН ҮЙ БЕРІЛСЕ,
БИЫЛ БІР МИЛЛИОНҒА ЖЕТКІЗУДІ ЖОСПАРЛАП ОТЫРМЫЗ.
жоспарланып, бүгінде құрылыс
басқармасы тарапынан 696 пəтер
пайдалануға тапсырылды. Оның
ішінде 300 пəтер жұмыс істейтін
жастарға жыл басында табыс
етілген болатын. Ал 308 пəтер
бойынша тұрғын үй комиссияның шешімі қабылданып, жалдау шарттарын беру толығымен
аяқталып, оның ішінде 142 пəтер
халықтың əлеуметтік жағынан
əлсіз топ мүшелері санатына,
18 пəтер жетім жəне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған
балаларға, 148 пəтер көпбалалы
отбасыларға қолданысқа берілді. Жыл соңына дейін 368 отбасы жалдамалы баспанаға қол
жеткізеді. Бұдан бөлек жыл басынан бері «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасының несие лік бағыттары бойынша
1 300-ге жуық азамат баспана иеленді. Оның 286-сы – тұрғын үй
кезегінде тіркелгендер.
– Қаланың экономикалықəлеуметтік ахуалына қысқаша
тоқталып өтсеңіз. Ілгеріде қалада өнеркəсіп орындары көп
болатын, бертінірек жеңіл
өнеркəсіпке, тоқыма өндірісіне басымдық берілді. Қазіргі
ахуал қандай?
– Еліміздің тəуелсіздік жылдары өсіп-өркендеуін біздің қаламыздың экономикалық-əлеуметтік ахуалынан да аңғаруға
болады. Тəуелсіздігіміздің 30
жылдығын қай салада болсын
жоғары көрсеткіштермен қарсы алып отырмыз. Бір ғана мысал, қала бюджеті 1991 жылы
1 млрд теңге болатын, күні бүгін 480 млрд теңгеден асты.
Инвестиция көлемі соңғы үш
жылда 1,9 есеге өсіп, 214 млрд
теңгеден биыл 400 млрд теңгеге
жетеміз деп отырмыз. Осыдан
3 жыл бұрын өнеркəсіп өнім көлемі 411 млрд теңге болса, жыл
соңында 710 млрд теңге болады
деп күтілуде. Салық базасы өсіп,
жергілікті бюджетке түсімдер
57 млрд теңгеден 150 млрд теңгеге жетті. Үш жылдық инвестиция 1,2 трлн теңгеден асты.
Қаланың негізгі экономикалық
көрсеткіштеріне тоқталсам, өсім
қарқын алып келеді. Жалпы, 2021
жылдың қаңтар-мамыр айларында өнеркəсіп өнімінің кө лемі
243,3 млрд теңгені құрап, өткен
жылғы тиісті кезеңімен салыстырғанда 13,5%-ға артты. Ал
өнеркəсіп саласында үлесі 84,4%ды құрайтын өңдеу өнеркəсібінде
205,9 млрд теңгенің өнімі өндіріліп, 14,4%-ға өсті.
Өзіңіз білесіз, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
халыққа арнаған Жолдауында
өңдеу өнеркəсібін алдағы 5 жылда кем дегенде 1,5 есеге өсіруді

тапсырды. Осы мақсатта бірнеше
бастаманы қолға алып отырмыз.
Солардың бірі – «Жұлдыз» индустриалды аймағы. Қазіргі таңда
инфрақұрылымын қалыптастыру жұмыстары басталып кетті,
306 гектар аумақта құрылыс,
металлургия, фармацевтика, жиһаз өнеркəсібі дамитын болады.
Бес мыңнан астам жұмыс орнымен 200 млрд теңгеге 50 инвестициялық жобаны іске асыру көзделуде. Одан бөлек жеке
индустриалды аймақтарды ашу
бойынша да жұмыс жүргізілуде. Шымкенттің 3 индустриалды аймағында алғашқы бес айда
1,8 млрд теңгеге 274 жұмыс орнымен 4 жоба жүзеге асырылды. Осы жылдың соңына дейін
инвестиция көлемі 38,1 млрд
тең геге 754 жұмыс орнымен
13 жоба іске қосылады. Қазіргі
таңда 689 кəсіпорын белсенді
жұмыс істейді. Оның ішінде 24
ірі жəне 49 орта кəсіпорын бар.
Өнеркəсіп саласында 32 мыңнан
аса адам жұмыспен қамтылған.
Ал жеңіл өнеркəсіп өндірісінің
көлемі жыл басынан бері 9 566,7
млн теңгені құрап, өткен жылмен салыстырғанда 134,1%-ға
артқан. Қалада өндірілген өнімнің жалпы көлеміндегі жеңіл
өнеркəсіптің үлесі 3,9%-ды қамтыса, республикадағы жеңіл
өнер кəсіптің үлесі 20,7%-ды
құрайды. Шымкент қаласының
жеңіл өнеркəсібін тоқыма бұйым дарын, киім-кешек, былғары жəне оған жататын өнімдер өндіретін кəсіпорындар ұсынады. Қазіргі уақытта тоқыма
өнеркəсібін дамыту жəне оның
бəсекеге қабілеттілігін арттыру,
отандық мақтаны тұтыну үлесін
ұлғайту жəне қосылған құны
жоғары дайын тоқыма өнімін
шығару бағытында «Оңтүстік»
арнайы экономикалық аймағы
жұмыс істейді. Аймақтың инвестициялық портфелі жалпы құны
86,1 млрд теңге болатын 44 жобадан тұрады. Бүгінде 22 жоба
іске асырылып, 32,6 млрд теңге инвестиция тартылды, 2282
жұмыс орны құрылған. Айта
кетейік, «Оңтүстік» АЭА қаты сушы кəсіпорындары іске
қо сылған сəттен бастап 82,1
млрд теңгенің өнімін өндірді. Ол
өнімнің жартысынан көбі, яғни
45,1 млрд теңгенің өнімі жақын
жəне алыс 22 елге экспортталды. Президент Жолдауындағы басым бағыттардың бірі –
əлеуметтік маңызы бар азықтүлік тауар ларымен өзімізді
толық қамтамасыз ету. Осы
бағытта 2 бірдей агро-индустриалды аймағын іске қосу жұмыстарын бастадық. Бірі – заманауи өнеркəсіптік жылыжай

кешені, екіншісі – «Бозарық»
тамақ өнеркəсібі индустриалды
аймағы. Қазір екі агроөндіріс
аймағының да жобалау-сметалық
құжаттары жасақталуда. Алдағы
айда құжаттамасы сараптамадан
шыққан соң, құрылыс жұмысы
басталады.
Жалпы, Шымкентте агроөнім дерді өңдеуге басымдық
берілуде. Мəселен, биыл ауыл
шаруашылығында жалпы құны
24 млрд теңге болатын 32 инвестициялық жоба іске асырылуда, 9,3 млрд теңгенің өнімі өндірілді. Қаладағы 68 мыңнан
астам кəсіпкерлік субъектісінде
163 мыңнан аса адам жұмыс
істейді. Шағын жəне орта бизнес субъектілерінің санын 2025
жылға дейін 100 мың бірлікке
дейін, жұмыспен қамтылғандар
санын 190 мың адамға дейін,
жалпы өңірлік өнімдегі үлесін
40%-ға дейін жеткізу жоспарлануда. Жоғарыда айтып өткеніміздей табиғи өсімі жоғары
Шымкентте 18 732 орындық 32
мектеп салынуда. Жыл соңына
дейін 10 222 орындық 20 мектеп пайдалануға беріледі. Оның
16-сы жеке инвесторлардың есебінен салынуда. Нəтижесінде,
Шымкент жаңа оқу жылын апаттық мектепсіз бастайды. Үш
ауысымды мектеп саны 14-тен
9-ға дейін төмендейді. Жалпы,
2025 жылға дейін Шымкентте
68 500 орындық 72 мектеп бой
көтереді. Сонымен қатар қалада
жаңа ипподромның құрылысы
басталды. Əуежайдың жаңа
терминалының құрылысы жүргізілуде, ол өткізу қабілетін арттыруға, сондай-ақ жолау шылардың өсіп келе жатқан ағынын
қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Қала Орталық Азиядағы ең
ірі авиациялық хабқа айналады.
– Қала тұрғындары арасында қызу талқыға түскен, əлі
де пікір қайшылықтары бар
мəселелер де жоқ емес. Мысалы, ипподромның орнына
салынатын тұрғын үй кешені, Дендросаябаққа коммерциялық нысан салу бойынша
жасалған əрекеттер, балалар
теміржолының бүгінгі ахуалы. Осы мəселелерге қатысты
пікіріңіз жəне қолданылған
шаралар жөнінде айтып өтсеңіз?
– Бұл мəселелер бойын ша
қоғамдық тыңдаулар өткі зіліп, тұрғындардың ұсыныс-пікір лері ескерілгенін айта ке тейін. Жалпы, қаланың болашағына байланысты, бүгінгі
мəселелеріне қатысты кез келген шешім халықпен кеңесіп,
ортақ келісімге келу арқылы
қа былданады. Ипподромды

жаңартуды қолдаймын, себебі бұрынғы атшабар ескірген, қазіргі
таңда заманауи ипподром керек.
Ал Дендросаябақта 2020-2021
жылы ешқандай ағаш кесілмеген, тек ауырған, желден сынған ағаштар алынып тасталған.
Ауырған ағаштар ғалымдардың
арнайы қорытындысына сəйкес
кесіліп алынады. Балалар темір
жолы бойынша қазіргі таң да
мемлекет-жекеменшік əріптестік
шеңберінде жаңарту шараларын
жүргізу жобасы дайындалған.
– Əйтенов қандай əкім? Бұл
əрине, негізінде Сізге емес қала
тұрғындарына қойылуы тиіс
сұрақ. Дегенмен Сіз де Шымкенттің тұрғынысыз, ендеше
Əйтенов қандай əкім?
– Əрине, біз – халық қызметшісіміз. Яғни еңбегімізді бағалайтын қала тұрғындары. Дегенмен Шымкент қаласындағы
мемлекеттік органдар мен түрлі
мекемелер халықтың өмір сапасын арттыру үшін иық тіресіп
күнделікті жұмыс істеп жатқанын
жеткізгім келеді. Қалада қандай
мəселе барын жақсы білеміз.
Ауызсу жетпей жатқан, жолы
нашар, газ жүргізілмеген тұрғын
алаптары да жоқ емес. Қажетті
инфрақұрылымды қалыптастыру үшін нақты жоспар да бар.
Əкімдік қызметіне əркім өз белесінен баға береді. Сапалы өмір
сапасына жетер жолда түрлі
қиындықтармен кездесіп жүрген
адамдар үшін мемлекеттік органдар əрекетсіз отырғандай көрінуі мүмкін. Ал өмірі бір арнаға
түскен адамдар үшін қол жеткен
қоғамдық игілік солай болуы тиіс
сияқты қабылданар. Осы тұрғыдан қарасақ, биікке шыққан сайын төңірек түгел көрінетіндей,
биыл Тəуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында, ел дамуының бір
көрінісі – Шымкент қаласының
жеткен жетістігін ешкім жоққа
шығара алмайды деп ойлаймын.
Сондай-ақ Мемлекет басшысының «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын басты бағдарда ұстаймыз.
Осы тапсырмаға сəйкес өткен
жылы «109» желісі арқылы
iKomek байланыс орталығын
ашқан болатынбыз. Міне, тұптура бір жыл болыпты. Бұл орталық өзінің өміршеңдігін көрсетті.
Тəулігіне 24 сағат демалыссыз
қызмет ететін орталық азаматтардың өтініші бойынша əлеуметтік мəселелерді шұғыл шешумен айналысады. Бір жылда
150 мыңнан астам өтініш келіп
түскен екен, оның 98 пайызы
бүгінде шешілген. Одан бөлек
өзім, орынбасарларым жəне басқарма басшылары апта сайын
əлеуметтік желілер мен ақпарат
құралдары арқылы тікелей эфирге шығып, халық сұрағына жауап беріп отырмыз. Биылдан
бастап қаладағы 4 ауданға «Халық қатысатын бюджет» жобасы енгізілді. Қаланың кез келген тұрғыны «электронды үкіметтің» веб-порталына кіріп, өз
ұсыныстарын қалдырып, кері
жауап алу мүмкіндігіне ие. Əр
айдың алғашқы дүйсенбісінде
аппараттық жиналыста орталық
басшысы айлық мерзімде қанша арыз-шағым түсті, басқармалар, аудан əкімдіктері
мен мекемелердің ол арыз-шағымдарды орындауы, қала тұрғындарының арыздары негізінде
жасалған сараптамалар мен шешілмей жатқан немесе басты
назарға алынғандары бойынша
есеп береді. Əрбір арыз-шағым,
əлеуметтік желіге келіп түсетін
ұсыныс-пікірлер ұдайы менің
бақылауымда. Бəрімен таныспын жəне тұрғындар көтерген
немесе өтініш еткен барлық
мəселе заң шеңберінде қаралып,
қа былданған тиісті шешім
мен жауаптардың дер кезінде
жеткізілуі қадағалауға алынған.
ңгімелескен
Ғалымжан ЕЛШІБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»
ШЫМКЕНТ
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Медиасауаттылық –
заманның басты талабы

Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Десе де, үй мен жұмыстың арасының өзінде қанша нəрсе көріп, қанша
ақпарат оқитыныңызды өзіңіз де біліп
отырсыз. Ол мəліметтің барлығына зер
салып қарау міндетті емес, миыңыз өзі
қабылдап өңдей береді, ал жадыңыз
сақтай береді. Бұл ақпараттарға ортақ
бір нəрсе бар, ол – авторының болуы.
Кез келген ақпаратты таратарда белгілі бір себептің болатынын есте ұстау
керек. Ал сол себепті түсіне білу –
медиасауаттылықтың негізі.
Бізді қоршаған дижитал заманда
ақпараттың қайдан, қандай мақсатпен
шыққанын, қаншалықты сенімді
екенін анықтау одан сайын қиындай
түсті. Дегенмен, мойындағымыз келсе де, келмесе де, бұл бүгінгі күннің
ең маңызды қабілеттерінің біріне айналды. Қоршаған ортаны енді таныпбіліп, дүниетанымы қалыптасып
келе жатқан, болашақта толығымен
технология дəуірінде өмір сүретін
балаларға бұл, тіпті, өзекті. Медиасауаттылықты балаларды ақпараттан
қорғау деп түсінуге əсте болмайды.
«Бала ның миын улайтын контент
көрсетпеймін» деген желеумен теледидарды өшіріп, интернетті шектейтін
ата-ананың əрекетімен ақпаратты
айы ра алатын ұрпақ тəрбиелеудің
арасы жер мен көктей.
Медиасауаттылық анықтама ларында бірінші мəн беретін нəрсе –
адамның сыни ойлай білу қабілеті.
Бұл шетінен барлығын сынау емес.
Сыни ойлай білетін адам біржақты
пікірден аулақ болады, кез келген
ақпаратты түрлі ракурстан талдай
біледі. Бұл – негізі мектеп жасында
қалыптасатын машық. Батыс елдерінде білім алған отандастарымыз
біздің білім беру бағдарламамыз осы
жерде ақсайтынын жиі алға тартады.
Ата-ананың, ұстаздың, не өзінен жасы
үлкен адамның айтқанын өздігінен
саралап, жеке пікірін білдіру – бұрыс
не тəрбиесіздік емес. Кішкентайынан
кез келген айтылған нəрсені сұраққа
алып, шамасы келгенше талдай
білетін балалардың уақыт өте келе
сыни ойлау қабілеті қалыптасады.
Міне, осы машықты бойына сіңірген
бала медиасауаттылықтың негізін
меңгерген десек артық емес.
Ақпарат көбейген сайын оның
ақиқат не жалған екенін анықтау
қиындап кетті. Оған пандемия кезінде
толық көз жеткіздік. Коронавирус
туралы бұрмаланған ақпараттар əр
отбасында талқыланды. Бұған шүбə
келтірмейтініміз анық. Вакцина
салған жерді магнитпен тексерген
талайды көрдік, əлі көретінімізге
сенімдімін. Дүниежүзілік денсаулық
сақтау ұйымы қолданысқа пандемиядан қаупі кем емес «инфодемия»
терминін енгізді.
Жалған ақпараттың кең тарағаны
соншалық, медиа жəне коммуникация
саласында фактчекин бағыты пайда
болды. Ол бойынша деректерді тексеріп, хабарлардың рас-өтірігі анықталады. Былтыр пандемия кезінде
індетпен қатар, ақпараттық вирустың

Коллажды жасаған Амангелді ҚИЯС, «EQ»

(Соңы. Басы 1-бетте)

кең тарағаны соншалық, Қазақстан
үкіметі арнайы stopfake.kz жобасын
іске қосуға мəжбүр болды. Бұл салада жалған ақпарат мəселесінің кезек
күттірмейтінін көрсетті.
Қоғамда медиасауаттылықтың
деңгейін көтермесек, салдары қандай болатыны туралы журналист,
фактчекер, Factcheck.kz онлайн
басы лымының редакторы Павел
Банниковпен əңгімелестік. Ол бұл
мəселенің салдарын қазірдің өзінде
байқауға болатынын айтады.
– Қоғамда медисауаттылықтың
төмендігі үрейге, сенімсіздікке, денсау лық саласындағы жобалардың
сəтсіз болуына, əлеуметтік поляриза цияға, жек көрушілікке алып
келе тінін былтырдың өзінде анық
көрдік. Бəрімізге айқын күнделікті
көріністің бірі – халық алаяқтардың
алдында қорғансыз қалады. Былтырғы
статистиканың өзінен алаяқтардың
арбауына түскен адамдардың қаншалықты көп екенін көруге болады.
Алаяқтар келтірген залал 2019 жылмен салыстырғанда 180 млрд теңгеге
артқан. Бұл құқық қорғау органдарына шағымданғандардың үлесі
ғана, ақшаға алданғанын айтқысы
келмейтіні қаншама. Қоғамда медиасауаттылықтың төмендігінен туындайтын ең қарапайым мысал осы.
Ал болашақта ең қорқыныштысы
– қоғамдағы поляризация дер едім.
Халықтың біртұтастығы бұзылғанда,
медиасауатсыз қоғамда үлкен ақпарат
ағынын радикалды топтардың теріс
ойлары оңай жаулап алады. Бұл –
Қазақстан үшін де ең қауіпті мəселе,
– дейді сарапшы.
Расымен, интернет алаяқтарды
айыра алмау – қауіпсіздік саласындағы үлкен мəселелердің бірі. Жауапкершілік құқық қорғау органдарының
мойнына артылғанмен, бұл да медиасауаттылыққа келіп тіреліп тұр. Осы

секілді ақпаратты саралай алмай опық
жеген жан қаншама. Бұл, əсіресе,
əлеуметтік желі мен интернеттен оқыған кез келген мəліметке сене кететін
орта жастан асқан адамдар арасында
жиі кездеседі.
Мəселенің өзектілігін анықтадық.
Оны шешу үшін не істей аламыз?
Дамыған елдердің мысалына зер
салсақ, бұл мəселе өткен ғасырдың
соңында көтеріле бастаған. Сонда
зерттеушілер мен сарапшылар медианың қоғамға теріс əсерін саралай келе,
күнделікті тұтынатын ақпараттың
қайдан, қалай, қандай мақсатпен
тарағанын ажырата білу керек деген
тоқтамға келген. Осылайша медиасауаттылық деп аталатын пəн Батыста
мектеп бағдарламасында оқытылатын
болған. Қазір əлемдегі басқа да елдер бұл мəселенің өзекті екенін айтып, көбірек көңіл бөле бастаған.
Осында бір қуанышты жаңалықты
айтпай кетпеуге болмас. Жақында
Қазақстандағы медиасауаттылық
бойынша алғашқы оқу құралын
мемлекеттік комиссия мақұлдап,
білім беру мекемелерінде пайдалануға
ұсынды. MediaNet халықаралық журналистика орталығы дайындаған оқуəдістемелік кешенді еліміздегі оқу
орындарында қосымша сабақ ретінде
өтуге болады деген сөз. Су жаңа оқулық туралы жоба жетекшісі Алена
Кошкинадан сұрастырып білдік.
– Біз алдымен сынап көру үшін
оқулықты 2019 жылы орыс тілінде
басып шығардық. Оқу құралы Қазақстанның төрт мектебінде, тіпті бір
университетте сынақтан өтті. Сонымен қатар, Алматы мен Қарағанды да медиасауаттылық курсының
бағдарламасы қабылданды. Мектеп
жəне колледж мұғалімдеріне арналған
медиа жəне ақпараттық сауаттылық
бойынша тренингтер 2019 жылы
басталып, əлі де өтіп жатыр. Енді

Қазақстанның барлық өңірлеріндегі
мұғалімдерді оқу құралына негізделген бағдарлама бойынша оқытуды
жоспарлап отырмыз. Оқуға тартылған
мектептердің толық тізімі жақын
арада келісілетін болады, – деді
А.Кошкина.
Мақалаға арқау болған мəселенің
осылайша іс жүзінде шешім тауып
жатқаны қуантады. Енді тек мектеп басшылары бүгін білімді жас
ұрпақ тəрбиелеуде олардың медиасауаттылығын көтеру қаншалықты
маңызды екенін бірден түсінсе дейміз.
Шетелден келген тағы бір «сəндегі»
сөздердің бірі ғана деп қабылданбаса
екен.
Жалпы, оқулық жоғары сынып
оқушылары мен ересектерге де арналған. Бұл туралы жобаның қазақ
тіліндегі редакторы Жұлдыз Əбділда
айтып берді. Ол елімізде медиасауат
деңгейі төмен екенін, тіпті əріптестерінің арасында кездесетінін алға
тартты.
– Өкінішке қарай, бізде медиасауаттылық өте төмен дең гейде. Басқаны айтпағанда, əріптестеріміздің өзі ақпаратты тексеруді,
оның рас-өтірігіне көз жеткізіп алмай
тұрып жариялауға болмайтынын, оған
қоса медиа этиканың бар екенін түсіне
бермейді, – дейді Жұлдыз Əбділда.
Маманның айтуынша, оқулық ақпарат алу, ақпаратпен жұмыс істеу,
киберқауіпсіздік, əлеуметтік желілердің біздің өмірімізге ықпалы,
қаупі, кибербуллинг бойынша жанжақты ақпарат береді.
Балалардың сауатын арттыру мəселесі сəл де болса түсінікті болды. Ал
дүниетанымы, белгілі бір көзқарасы
қалыптасып қалған, өзгерісті оңай
қабылдай қоймайтын, көбіне жалған
ақпараттың қармағына ілінетін
орта жастан асқан азаматтарға қалай көмек тесуге болады. Дəл осы
сұрақты журналист, фактчекер,
Павел Банниковке қойдық. Ол балалардан гөрі ересек адамдарды үйретудің расында қиын екенін айта
келе, жауапкершіліктің бір ұшын
БАҚ-қа əкеліп тіреді.
– Адам жасы ұлғайған сайын
қосымша білім алуға құштар бола
бермейді. Сондықтан БАҚ пен басқа медианың міндеті медиа жəне ақпараттық сауаттылық туралы жиі айтып, қоғамда медиа сауатты адамның
жағымды тұлғасын қалыптастыруы
керек. Шешімдердің біреуі осы делік.
Одан бөлек ойын түрінде немесе
кəсіби тегін курстар ұйымдастыруға
болады. Десе де, бұл Қазақстанды
ғана емес, бүкіл əлемді алаңдататын
сауал, – дейді П.Банников.
Адамзатты басқа тіршілік иесінен
ерекшелеп тұратын ақылы мен санасы десек, сол екеуінің ортақ жемісі
– сөзге келіп түйіседі. «Ақпаратқа
кім ие болса, сол əлемді билейді»
деген қанатты сөздің бүгінгі шындыққа қаншалықты сай екеніне күнделікті өмірде көз жеткізіп келеміз.
Ен деше осы тұрғыдан келгенде
медиасауаттылықты арттыру заманның басты талабы екені сөзсіз.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ҚАҒИДАТТАРЫ

Жасотандықтардың игі істері жалғасты
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жасотандықтар ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «30 игі
іс» республикалық акциясына белсенді атсалысу үстінде. 2ткен
аптаның соңындағы жаздың жаймашуақ күнінде олар қоршаған ортаны қорғау мақсатымен жаппай республикалық экологиялық акция
ұйымдастырды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Светлана
ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»
Елордадан бастау алған акция,
еліміздің облыс, аудан орталықтарында да өтті. Оған қатысушылар
көшелерді, арықтарды, қоқыс орындарын тазалауға көмектесті. Бəрі де
əлеуметтік қашықтықты жəне медициналық маска тағу режімін қатаң
сақтады.
Мысалы, Ақмола облыстық Jas
Otan ЖҚ филиалы Көкшетау қаласының орталық саябағында акция
ұйымдастырса, Алматы жастары қаланың ағаштарымен жасыл желектерін
күтiп ұстау мен қорғауға атсалысты.
Jas Otan ЖҚ төрағасы Нұржан
Жетпісбаев атап өткендей, əрбір экологиялық акция тəрбиелік сипатқа

ие. Ол қоршаған ортаға деген сүйіспеншілікті күшейтіп, экологияны
қорғаудың өзекті мəселелеріне назар
аудартады.
«Экологиялық акция өзінің тікелей міндетінен басқа, тағы бір маңызды функцияны орындайды. Ол азаматтық ұстанымы биік тұлғаларды
«Бұл – менің қалам. Мен оны таза жəне
жасыл етемін!» идеясымен біріктіреді.
Бұл іске жастардың көптеп келуі жəне
қаламыздың келбетін жақ сартуға
өз үлестерін қосқаны мені қат ты
қуантады. Өйткені «30 игі іс» акциясы адамдар мен қоғам үшін арналған
нақты іс-шараларға, мейі рім мен
жақсылықты арқау еткен акцияларға
негізделген», деді Нұржан Жетпісбаев.
Өз кезегінде Biz Birgemiz қозғалысының волонтері Руслан Бахтияров
əрбір акция қаланы көркейтуге жəне

еріктілер қозғалысына өз үлесін қосуға
үлкен мүмкіндік беретінін атап өтті.
«Мен мұндай акцияға бірінші рет
қатысып отырған жоқпын. Мамыр
айында біз Екінші дүниежүзілік соғысы
батырларының құрметіне ашылған
саябақтарды, аулаларды жəне ескерткіштерді тазарттық. Бүгін біз елордамыздың шалғай аудандары мен
көшелерін тазаладық. Аталған сəтті

пайдалана отырып, жастарды табиғатқа
ұқыпты қарауға шақырамын», деді ол.
Тəуелсіздіктің 30 жылдығына арналған «30 игі іс» акциясы шеңберіндегі
іс-шаралар əрі қарай жалғасып, келесі
айларда мынадай тақырыптарға арналады: шілде – Baqytty otbasy, тамыз
– Damý, қыркүйек – Bіlіm, қазан –
Ómіr syıla, қараша – Sana, желтоқсан –
Egemendіlіk.

Дания
футболына
қарап
қызығасың...
Дəл қазір Еуропаның бірнеше қаласында қарт құрлықтың дүбірлі додасы
өтіп жатыр. Бес жыл асыға күткен айтулы бəсекенің нағыз қызған шағы енді
келді. Командалар ширек финал жолдамалары үшін жан алысып-жан берісіп,
жанкүйерлерге нағыз футбол сыйлап жатыр десек, артық айтқандық емес. Қазірдің өзінде келесі кезеңге өткен бірнеше
команда белгілі. Соның ішінде Данияға
ерекше тоқталған жөн.
Неге дейсіз бе? Себебі мынада. Осыдан бес жыл бұрын Дания ФИФА рейтингінде 42-орында тұрған. Ал УЕФА
коэффициентінде ел біріншілігі 24-сатыға
жайғасқан болатын. Бес жыл ішінде ұлттық
құрама рейтингтегі ТОП-10 команданың
қатарына енді. Дания чемпионаты да
12-орынға көтерілді. Тіпті қаржылық
тұрғыдан да елдегі клубтар қиыншылық
көріп отырған жоқ. Мəселен, 2018-2019
жылдары ең табысты он клубтың жартысы
осы даниялықтар еді.
Осыншалықты қысқа мерзім ішінде
ауыз толтырып айтарлықтай жетістікке
жетудің сыры неде? Мұның басты себебі
– мемлекеттің спортқа қатысты ұстанған
саясатында жатыр. Ел билігі кəсіби спортқа
қаржы мүлдем құйған емес. Оның орнына
бұқаралық спортты дамытуға көңіл бөледі.
Мысалы, Данияда спорт министрлігі деген атымен жоқ. Бұл салаға бақылау жасау
мəдениет министрлігіне берілсе, бұқаралық
спортты дамыту – жергілікті биліктің
міндетінде. Оның өзінде əр аудан, қаланың
əкімшіліктері тек əуесқой спортшыларды
қолдауға ғана көңіл бөледі. Стадиондар,
жаттығу залдарын салып, тұрғындардың
дене шынықтыруымен айналысуына барынша жағдай жасаған.
Кəсіби спортшылар мен клубтар өз
күндерін өздері көруі тиіс. Мысалы, Даниядағы футбол клубтарының бəрі бюджеттен бір тиын қаржы алмайды. Керісінше,
«Копенгагеннен» басқалары өздері ойнайтын стадионды мемлекеттен жалға алған.
Оған қоса, мемлекетке қатысы бар заңды
тұлғалардың клубтарға демеушілік жасауына тыйым салынған. Яғни кəсіби спортқа
салықтан жиналған халықтың ақшасын
жұмсауға рұқсат жоқ.
Дегенмен, Дания билігі кəсіби спортты мүлдем қолдамайды деп айту қиын.
Мемлекет бұқаралық спортты дамытуға
күш салады. Солардың арасынан қара
үзіп шыққаны ғана бұқаралық спортқа
ауысады. Қалғаны – кəсіпқой спорттың
еншісінде. Сондықтан шығар, Дания футбол клубтарының ешқашан мол қаражат
шығарып, шетелден футболшы шақырып жатқанын көрмейсіз. Керісінше,
Англия, Испания секілді елдерде ойнауға
лайық кəсіби футболшыларды дайындап
шығарады.
Əйтсе де, кейінгі уақытта Дания чемпионатына қызығушылық арта түсті. Өйткені
бес жыл бұрын футболы дамымай тұрған
соң клубтар мен федерация ақылдаса келе,
ел чемпионатының форматын өзгертуге
шешім қабылдайды. Сөйтіп, шетелден аттай қалап Hypercube компаниясына өтініш
жасайды.
Елдегі жанкүйерлермен, футбол клубтарының басшыларымен, команда бапкерлері
мен капитандарымен кездескен компания өкілдері Дания нарығын зерттей келе,
бірегей чемпионат форматын ұсынған екен.
Соған сəйкес ел біріншілігіндегі командалар
саны 12-ден 14-ке дейін ұлғаяды. Сонымен
қатар негізгі айналым аяқталған соң клубтар топқа бөлініп, Чемпиондар лигасы мен
Еуропа лигасына берілетін жолдамаға таласады.
Дания чемпионатындағы тағы бір ерекшелік мынада. Командалар телекөрсетілімнен түскен қаражатты турнир кестесіндегі
орнына сəйкес бөліп алады. Яғни жоғары
тұрғаны көбірек қаржыны қалтасына басады. Осындай ерекшеліктердің нəтижесінде
ел біріншілігі шетелдік инвесторлардың
қызығушылығын арттырды. Қазіргі таңда
Даниядағы 24 клубтың 9-ының иелері –
шетелдіктер.
Былай қарасаңыз, Дания – 6 миллиондай
тұрғыны бар шағын мемлекет. Сөйте тұра
футболы қарыштап дамып, бүгінде Еуропа
чемпионатының ширек финалына жолдама
алып отыр. Осындайда, клубтарына миллиардтаған теңге қаржы шашып, балықшылардан ұтылып жүрген қазақстандық
командаға қарап қарның ашады...
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Қаржыландыру көлемін ұлғайтты
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысының форвардтық сатып алуды ұлғайту
ж)ніндегі тапсырмасына сәйкес, Азық-түлік келісімшарт
кор порациясы биыл ауыл ша руашылығы )ндіру шілерін
қаржыландыру к)лемін ұлғайтты.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Фархат ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Стратегиялық сауда бақылауы –
маңызды міндет
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұрсұлтан Назарбаев Қоры жанындағы 9лемдік экономика
және саясат институтының (9ЭСИ) алаңында Қазақстандағы
стратегиялық сауда бақылауы (ССБ) саясатын іске асыру
мәселелеріне арналған онлайн-конференция )тті. Ғалымдар,
сарапшылар мен түрлі сала мамандары, сыртқы сауда операцияларын мониторингтеу және бақылау саласындағы мемлекеттік
органдар мен ұйымдардың )кілдері қатысқан іс-шара барысында стратегиялық тауарлардың сыртқы саудасы аясындағы,
сондай-ақ жаһандық сауда шешімдері мен міндеттемелерін
басқарудағы әлемдік озық тәжірибе талқыланды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
болмайынша, сауда бақылауын
Абай АЙМАҒАМБЕТ,
толыққанды дамыту мүмкін емес
«Egemen Qazaqstan»
деді. Қазіргі кезде ядролық қаруға
ƏЭСИ директоры Ержан ие Үндістан, Пəкістан, КХДР
Салтыбаевтың айтуынша, стра- сияқты елдердің ядролық қаруды
тегиялық сауда бақылауы тақы- таратпау туралы шартқа қол
рыбы отандық ғылыми ортада көп қоймауы да процесті тежеп отыр.
Льеж университетінің еуроталқылана бермейді. Дегенмен бұл
тақырыптың біз үшін маңызсыз палық зерттеулер бөлімінің өкілі
емес екенін біл дірмесе керек. Кəмшат Сағынбекова өз сөзінде
Осыған орай спикер қазақстандық елдер үшін жаппай қырып-жою
компаниялардың алдында тұрған қаруын таратпау сыртқы эконобірқатар міндетті атап өтті. микалық мүдделердің, страОның сөзінше, дəл қазір бізге тегиялық тауарлар мен қосардамыған елдердің стратегиялық ланған мақсаттағы заттарды сату
сауда бақылау заңнамаларына мəселелері арасындағы теңгерімді
мониторинг жасап, өз заңымызды сақтау үшін маңызды дейді.
– Ел стратегиялық бақылау
жетілдіру, ССБ-мен байланысты
тəуекелдерді кəсіпорындар мен жүйесін енгізген жəне іске асырған
зерттеу орталықтарының тəуе- кезде, бұның ішкі экономикалық
кел-менеджменті жүйесіне ен- субъектілерге тікелей əсері богізу, ССБ саласындағы пəнаралық лады. Елдердің өздері бақылау
ғылыми-зерттеу қызметін қолдау жүйесіне түрліше көзқараста,
аса маңызды. Ол сонымен қатар кейбіреулері экономикалық кез
қарусыздандыру жəне жаппай келген қолайсыз салдар турақырып-жою қаруын таратпау лы алаңдаса, басқалары белгілі
мəселесіне кешенді көзқарас бір қағидаларды қабылдап,

саяси келісімдерді ұстанады.
Халықаралық қағидаларды сақтауға жұмсалатын барлық шығынға қарамастан, елдер жаһандық
экономикалық қоғамдастықпен
жақындасу үшін мүшелік жарна
ретінде экспорттық бақылауды
енгізуді қарастырады. 2020 жылы
жүргізілген Тынық мұхиты
форумының зерттеуі бойынша
шетелдік ұйымдар ССБ жүйесі
жұмыс істейтін елдерге экспорт
жасағанды жөн көреді, – деп атап
өтті ол.
Ал CAIDS ғылыми директоры
Ғалым Махмеджановтың айтуынша, ақпараттың сəйкессіздігі сатып
алушы үшін қолайсыз таңдауға,
неғұрлым дамыған ел тарапынан
технологиялық қол дауға зəру
аз дамыған ел үшін моральдық
залалға, стратегиялық бақылаудың
қадағаланбауына себеп болады.
Сарапшы пікірінше түрлі эконометриялық талдау əдістерін енгізу – ұлттық сауда бақылауы,
экономикалық көрсеткіштер жəне
елдегі инвестициялық климат
арасындағы байланысты анықтауға көмектеседі.
Онлайн-конференция қорытындысында қатысушылар
өткізілген іс-шара стратегиялық
сауда бақылауы саласындағы
ғылыми-зерттеу жұмысын дамыту үшін негіз қалады жəне бұл
бағытты бірлесіп қарқындату
қажет деген ортақ тұжырымға
келді.

Қауіпті өнімнен қорғайтын құжат
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елді сапалы )німмен қамтамасыз ету үшін алдымен денсаулыққа
нұқсан келтіретін қауіпті де жасанды, контрафакт )німдерімен
күресу керек. Осы мақсатты к)здеген «Техникалық реттеу туралы» заң биыл 1 шілдеден бастап күшіне енеді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қымбат ТОҚТАМҰРАТ,
субъектісіне анықталған бұзу«Egemen Qazaqstan»
шылықты шұғыл жою құқығын
беру, заңсыз əрекеттің жолын
Сауда жəне интеграция ми- кесу жəне оның алдын алу. Заң
нистрлігі Техникалық реттеу жəне бұзушылық анықталған сəтте авметрология комитетінің хабар- томатты түрде дабыл қағылып,
лауынша, заң жобасын əзірлеу жүйе арқылы бақылау субьектісіне
кезінде қауіпті өнімді Қазақстан электронды хабарламалар келіп
нарығына айналымға шығармауға түсетіндей мүмкіндіктер қарасбасымдық берілген. Осыған бай- тырылады. «Жүйеге енгізілетін
ланысты техникалық реттеу жəне цифрлы платформа қысқа мерметрология саласындағы уəкілетті зім ішінде өнімдерді сынақтан
органның құзыреті кеңейтіліп, өткізеді, сарапшы-аудитордың
оған өнеркəсіптік жəне им- өнімге жүргізген тексерісін серпорттық өнімдерді бақылауға тификаттап береді жəне қандай
мүмкіндік берілген. Енді инспек- да бір заң бұзушылық болса, бірторлар қауіпті өнімдерді дүкен ден дабыл іске қосылады. Жалпы
сөрелерінен іздеп жатпайды, болашақта мемлекеттік органөйткені мұндай өнімдерді нарыққа дардың осыған ұқсас жүйелерімен
жеткенге дейін айналымнан базаны біріктіру жоспарда бар.
шығару жолдары оңтайлана түсті. Егер камералдық бақылаудың
«Бұл заңдағы жаңашылдықтың аясы кеңейсе, бақыланатын салабірі – камералдық бақылау жүйесі. лардағы заң бұзушылықтар автоИнспекторлар субъектілерді матты түрде анықталады», делінбақылаудан объектілерді бақы- ген баспасөз хабарламасынада.
лауға көшті. Осы ретте бақылау
Сонымен қатар бірыңғай
субъектісіне (объектісіне) бар- ақ параттық жүйе шеңберінде
май-ақ тексеріс жасауға бола- тех никалық реттеудің барлық
тын профилактикалық бақылау процесін автоматтандыру көзделіп
механизмі іске қосылды. Бақылауға отыр. Жалпы алғанда, бүгінге
алынатын нысандар 120 өнім тобы- дейін 90-нан астам бизнес-процесс,
на, 180 мың кəсіпкерлік жəне 1500 техникалық реттеу мен стандартаккредиттеу субъектісіне көбейді. тау жəне метрология мемлекеттік
Бұған қоса, тауар шығаратын жүйелері автоматтандырылған.
ұйымдарды айқындайтын саБұл жүйеге ҚазСтандарт, ҰАО,
раптама ұйымы 40-тан асты. Ал сертификаттау органдары, зертаймақтық инспекторлардың нақты ханалар, техникалық комитеттер,
құрамы 95 адамды құрады», дейді оқу орталықтары, тағы басқалар
комитеттің баспасөз хатшысы Роза енгізіледі.
Əубəкірова.
– Ақпараттық жүйенің негізгі
Камералдық бақылаудың міндеті – «сұр» сертификаттауды
мақсаты – бақылау мен қадағалау жою, сертификаттау процестерін

қадағалауды қамтамасыз ету, автоматтандыру мен цифрландыруға
жағдай жасау. Осылайша, сəйкестікті бағалауға өтінімдерді қарау
уақытын қысқартуға қол жеткізе
аламыз, – дейді Р.Əубəкірова.
Ертеңнен бастап күшіне енетін «Техникалық реттеу туралы» Заңның халыққа пайдасы
қандай? Техникалық реттеудiң
басты қағидаты – адам өмiрi мен
денсаулығын қорғау жəне қоршаған орта, соның iшiнде өсiмдiктер мен жануарлар дүниесi
үшін өнiмдердiң, процестердің
жəне көрсетілетін қызметтердің
қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
Демек өнімнің көрсетілетін қызметтің қауіпсіздігі мен сапасына барынша кепілдік беруге
мүмкіндік жасалады. Сондай-ақ
заңдағы қағидаттар саудадағы
техникалық кедергілерді жойып,
сатып алушыларға сапалы өнім мен
жоғары деңгейдегі қызметтерді
таңдауға жəрдемдеседі. Бір сөзбен
айтқанда, тұтынушы сатып алған
өнімінің сапасына сенімді болады.
Техникалық регламент бойынша тек тиісті талаптардан өткен,
қауіпсіздігі дəлелденген өнімдер
ғана ішкі нарықта сатылады.
Ал камералдық бақылау арқылы анықталған заң бұзушылықтар бойынша ақпараттық
жүйе уəкілетті органға шара қолдануға сигнал береді, бұл техникалық регламенттер талаптарын орындау жолындағы мемлекеттік бақылауды жетілдіріп,
техникалық реттеу саласындағы
құқық бұзушылықтар үшін əкімшілік жауапкершілікке тартудың
мерзімін арттырады жəне аккредиттеу субъектілеріне жүргізілетін
тексерулердің ерекше тəртібін
енгізуге мүмкіндік береді.

Атап айтқанда, сатып алына тын дақылдардың тізбе сі
кеңейтілді. Былтыр шаруашылық иелерінен 4 дақыл түрі
сатып алынса, биыл көрсеткіш
9 дақылға дейін ұлғайды.
Жұмсақ би дай, қатты бидай,
арпа, сұлы, күнбағыс, зығыр,
рапс, соя, қарақұмық сияқты дақылдар өндірісі қаржыландырылады. Аталған дақылдардың барлығы 12 əлеуметтік
маңызы бар азық-түлік тауарларын өндіруге арналған шикізат
тобына кіреді.
Ауыл шаруашылығы өндірушілерінің ұсыныстарын ескере
отырып, қаржыландыру ақпан
айының алғашқы күндерінен
басталған болатын. Бұл көктемгі
егіс жұмыстарына уақтылы
дайындалуға мүмкіндік берді.
Биыл аванс көлемі шамамен 40 млрд теңгені құрады.
Бүгінде 760 мың тоннадан астам
астық келісімшарты жасалды.
Салыстырар болсақ, 2020 жылы
форвардтық сатып алуға 24,5
млрд теңге жұмсалды. 480 мың
тоннадан астық сатып алынды.
Яғни қаржыландыру 63 пайызға
артты.
«Корпорация ауыл шаруашылығы өндірушілерін қаржыландыру үшін 2,4 млрд рубль
сомасына (шамамен 13,7 млрд
теңге) ресейлік биржада облигация орналастыру арқылы
ақша лай қаражат тартты.
Еуразия лық даму банкінде

жəне екінші деңгейдегі отандық
банк терде кредит желілері
ашыл ды. Корпорация ауыл
шаруашылығы өндірушілерін
қолдау мақсатында қаражатты
сыйақы төлеу арқылы тартатынына қарамастан, форвардтық
қаржыландыру пайызсыз, əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорациялардың кепілдігімен жүзеге
асырылады», деп хабарлады
Азық-түлік келісімшарт корпорациясы.
Корпорация күз мезгілінде
жеткізілуіне қарай астықтың
резервтік қорын жаңартады.

Елдің мал жəне құс шаруашылықтары үшін жем-шөп қоры
қалыптастырылады. Ұн тарту
жəне өзге қайта өңдеу ұйымдары
үшін астық қоры құрылады.
«Маусымдық бағаның тұрақсыздығына қарамастан, сатып алынған астық көлемдері
жоғарыда көрсетілген отандық
кəсіпорындарға белгіленген
бағамен сатылатын болады.
Бұл жыл бойы дайын өнімнің
бағасын тұрақтандыруға мүмкіндік береді. Бұдан бөлек,
корпорация отандық ауыл шаруашылығы өндірушілерін одан
əрі сапалы тұқым материалымен қамтамасыз ету үшін
тұқым қорын құру мəселесін
талқылауда», деп хабарлады
Азық-түлік келісімшарт корпорациясы.

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Үкімет мүдделі мемлекеттік органдармен және ұйымдармен бірлесіп тірі қойдың экспортына
толық тыйым салу туралы ұсынысты қарады. Ұсынысты Қазақстанның қой )сірушілер ұлттық
қауымдастығының т)рағасы Алмасбек Садырбаев жолдаған болатын.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қой экспортына тыйым
салына ма?
Фархат ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»
Ұлттық статистика бюросының деректеріне сүйенсек, жыл
басында елдегі қойдың басы 20,05
млн-ды құраған. 2020 жылдың
қорытындысы бойынша өсім 902
мың басқа (4,7 пайызға) тең. Бұл
соңғы 10 жылдағы ең жоғары
көрсеткіш. Осы жылдың басынан
бері төл есебінен қойдың басы
7,1 млн-ға ұлғайды. Осылайша,
1 маусымдағы дерекке сəйкес
Қазақстандағы қойдың саны 27,1
млн-ға жетті.
Жыл сайын елімізде 172,4
мың тонна қой еті өндіріледі.
Ішкі нарықты қамтамасыз ету
көрсеткіші – 100,7 пайыз. Осы
жылдың төрт айында Біріккен
Араб Əмірліктеріне, Өзбекстан, Бахрейн жəне Ресей
мемлекеттеріне 538 тонна қой
еті экспортталды.
«Алайда қой шаруашылығы
саласындағы басқа қоғамдық
ұйымдар қой экспортына тыйым салу мəселесі фермерлердің
қаржылық жағдайына теріс əсер
етуі мүмкін екенін жеткізіп, тыйым салуды енгізбеу жөнінде
өз ұстанымдарын білдірді», деп
хабарлады Ауыл шаруашылығы
министрлігі.

Ведомство биыл құрғақ ауа
райы жағдайына байланысты
оңтүстік өңірлерде азық бағасының өсуі байқалып отырғанын алға тартты. Шөптің аздығына байланысты фермерлер
үлкен аумақтан жем жинауға
мəжбүр. Бұл жанар-жағармай
шығындарын жəне жем бағасын
арттырады. Осылайша, жемшөпті уақтылы дайындау жəне
сатып алу мақсатында фермерлер төлдерін жазғы, күзгі
кезеңдерде өткізуге мəжбүр болады. Бұдан бөлек, пандемияға
байланысты экспорттық нарықтар толық қалпына келтірілмеді.
Авиа тасымалдау құны 2 есе
өсті. Барлық өңірде артық қой
етін экспортқа шығаруға мүмкіндік беретін заманауи сертификатталған ет өңдеу кəсіпорындары жоқ.
«Фермерлер мұндай қиын
жағдайда тірі қойдың экспортына тыйым салу олардың қаржылық жағдайына теріс əсер
етеді деп санайды. Сатып алу
бағасының төмен болуына байланысты фермерлердің мал
басын күтіп-бағуға жұмсаған
шығындары өтелмейді жəне
олар мал басын ұлғайтуға
мүд делі болмайды. Қазіргі
уа қытта Қазақстанда ауыл

ша руа шылығы жəне қаржы
министрліктерінің бірлескен
бұйрығына сəйкес аналық ұсақ
мал басын шығаруға тыйым
салынған», деп хабарлады ведомство.
Бұған дейін Ауыл шаруашы лығы министрлігі қой
шаруашылығын дамыту үшін
арнайы мемлекеттік көмек
көрсетілетінін хабарлаған болатын. Асылдандыру жұмыстары, асыл тұқымды мал басын
сатып алу, бордақылау алаңдарына немесе етті қайта өңдеу
кəсіпорындарына өткізіл ген
қошқарлардың құны, сондайақ шаруашылықтарда жəне
ауыл шаруашылығы кооперативтерінде аналық мал басын
қолдан ұрықтандыру жөніндегі
қызметтер субсидияланады.
Сөйтіп, тараптардың пікірлерін ескере отырып, ведомствоаралық комиссия тірі қойдың
экспортына толық тыйым салу
əлі жетіліп-піспеген мəселе деген тұжырымға келді. Талқылау
қорытындысы бойынша Ауыл
шаруашылығы министрлігіне
осы күзде қой етін өндіру жəне
сату секторының теңдестірілуін
қамтамасыз ету мақсатында тірі
малды экспорттауды квоталау
тетігін енгізу тапсырылды.

ЖАҚЫНЫҢА ЖАНАШЫР БОЛ!
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Сыр өңірі «сары аймаққа»
қайта оралды
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елдегі эпидемиялық ахуалға байланысты сақтық шаралары
қайта күшейтіліп, біраз 0ңірлер «қызыл аймаққа» 0тті. Ал
осыған дейін індет жұқтырғандар саны айтарлықтай азайып,
«жасыл аймақтың» жайбарақат тірлігіне бой үйрете бастаған
Сыр 0ңірі «сарының» табалдырығын аттады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мұрат ЖЕТПІСБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Қауіптің беті қайтар емес
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Аз уақыт қана «жасыл аймақта» болған Ақмола облысы
дерттің қайта бас к0теруіне байланысты «сары аймақ» санатына 0тті. Мамандардың бағамдауынша, жағдайдың
күрделене түсуіне жұртшылық тарапынан вакцина алуға
немкетті қарау және жалпыға ортақ тәртіпті сақтамау себепші
болып отыр.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Байқал БАЙ ДІЛ,
«Egemen Qazaqstan»
Күні бүгінге дейін өңірдегі
вак цина алуға тиіс халықтың
118 587-і бірінші компонентті
алып үлгерді. Бұл орайдағы
көрсеткіш 29 пайыз ғана. Денсаулық сақтау саласының қызметкерлері түсіндіру жұмыстарын тиянақты жүргізіп, аурухана, емханаларда ғана емес,
халық көп жиналатын ірі сауда орындарында да пунктерін
ұйымдастырып жатқанымен,
көрсеткіш көңіл көншітпейтін
сыңайлы. Осы орайда ел ішіндегі
қилы қауесеттің, əлеуметтік желілердегі алыпқашпа сөздің кесірін тигізуі əбден мүмкін.
Кейбір науқас адамдар жұртқа кесірін тигізетінін білгенімен, үй карантинінің шарттарын
бұзып, халық көп жиналатын жерлерге баруын тоқтататын емес.
Бір дертке қуаты ASHYQ жобасы мұндай немқұрайдылықтың
жолын кесіп тұр. Жоба өңірде
сəуірдің 21-інен жүзеге асырыла бастады. Бүгінге дейін 640
өтінім түсті. Оның ішінде 510
нысан ресми түрде жоба аясында
жұмыс істейтін болып, QR-кодын
алды. Жобаның тиімділігі анық
байқалуда. Сөзіміз дəлелді болуы
үшін дерек келтіре кетелік. Жоба
жүзеге асырыла бастағаннан бері
жұқпалы ауруды таратуы мүмкін
қоғамдық тəртіпті бұзудың 109
фактісі анықталған. Алдын ала
ескертілгеніне қарамастан 34
«қызыл», 75 «сары» мəртебелі
адамдар қоғамдық орындарға
кірмекші болып əрекеттенген.
Мұндай оқиғалар облыс орталығында ғана емес, аудандарда да жиі кездеседі. Мəселен,
Бурабай ауданында 32, Көкшетау
қаласында 29 оқиға орын алған.
Сондай-ақ Степногорск қаласы
мен Атбасар ауданында да

бірнеше факті анықталған. Бір
айта кетерлігі, ұзақ уақыт «қызыл
аймақтың» санатында болып
келген Нұр-Сұлтан қаласынан
келетін жолаушылар да індет
тасымалдаушылардың қатарында. Жоғарыда айтылған ауырып
жүрсе де қоғамдық орындарға
барған адамдардың 20-сы НұрСұлтан қаласының тұрғындары
болып шықты. Олардың 13-і
Бурабай ауданында орын алған,
қалғандары Көкшетау қаласы
мен Атбасар ауданына тиесілі.
Бурабай баурайында қауіпқатердің көбеюі жазғы демалыс қа байланысты болуы да
əбден мүмкін. Демек курортты
өңірде қауіп-қатердің алдын
алуға байланысты шаралардың
мейлінше күшейтіле түскені
лəзім. «Қызыл» мəртебелі сырқат адамдардың екеуі – Алматы
қаласынан келген меймандар,
сондай-ақ Петропавл мен Қарағанды қаласының «қызыл»
мəртебелі бірнеше адамы облыс
орталығына келген. Келімді-кетімді жолаушылар ағыны тыйылмағаннан кейін дерттің алдын алу қиындай түспек. Жалғыз
келушілер ғана емес, аз ғана
уақыт «жасыл аймақтың» санатында болған Ақмола өңірінің
«қызыл» мəртебелі тұрғындары
да еліміздің өзге өңірлеріне сапар
шегуде. Айталық, Нұр-Сұлтан
қаласындағы халықаралық əуежай дағы тексеріс барысында
«қызыл» мəртебелі – 5, «сары»
мəртебелі 9 адам анықталған.
Тексере келгенде олардың бəрі
Ақмола облысының тұрғындары
болып шықты.
– «Жасыл аймақта» болған
кезімізде ASHYQ жобасының
арқасында жолға шыққан «қызыл» мəртебелі 4 адам анықталды. Бүгін олардың екеуі əкімшілік жауапкершілікке тартылып отыр. Көкшетау қаласында

«қы зыл» мəртебелі адамның
телефонын пайдалану оқиғасы
орын алды. Біз іле тексердік,
сөйтсек ауруханада жатқан адамның телефонын екінші біреу
пайдаланған. Сондықтан біз əркімнің өз денсаулығына мұқият
болу керек екенін ескертеміз, –
дейді облыстың бас санитарлық
дəрігері Айнагүл Мусина.
Жалпыға ортақ тəртіпті бұзған 10 кəсіпкерлік нысаны жобадан шығарылған. 22-27 маусым
аралығында ASHYQ жобасы
арқылы жұмыс істейтін нысандарда 8 карантинге байланысты тəртіп бұзушы анықталған.
Бурабай ауданында халыққа
қызмет көрсету орталығына келушілердің арасынан «қызыл»
жəне «сары» мəртебелі бірнеше адам белгілі болған. Мұндай оқиға Жарқайың ауданында да орын алып отыр. Қоғамдық тамақтандыру орындарына
келген, Нұр-Сұлтан қаласының
екі тұрғынының бойында дерт
бар екені анықталды. Облыстың бас санитарлық дəрі гері
А.Мусинаның айтуына қа рағанда, шектеу шаралары жеңілдетілмегенімен, «қызыл аймақтағы» Нұр-Сұлтан қаласының
төңірегіндегі аудандарда вирус
жұқтыру дерегі азаймай тұр.
– Біз ай сайын 10 тест нəтижесін скрининг жасауға жібереміз. Егер қазан айында британ штамы біздің өңірде бірінші анықталғанын ескерсек,
үнді штамының анықталу ықтималдылығы да жоғары екенін
айта кеткен жөн. Өйткені үнді
шт а мының белгілері бірнеше
нау қаста байқалды, – дейді
А.Мусина.
Дерттің өршуіне себеп болып
отырған – адамдардың өздері.
«Жасыл аймаққа» өтуіміз сол-ақ
екен, мейрамханаларда жасырынып той, жаназа өткізу, жалға
берілетін үйлерде құда шақыру,
бесік тойын ұйымдастыру тым
көбейіп кетті. Салдары бүгін белгілі болып жатыр. Егер зияны мол
əдеттен біржола тыйылмасақ,
аурудың алдын алу мүмкін емес.
Ақмола облысы

27 маусымдағы мəлімет бойынша өңірде 28 адам індет жұқтырған. Келесі күні 17 жағдай
тіркелді. Жыл басынан бері облыста 3 707 тұрғынның бойынан
дерт белгісі байқалған. Əрине,
олардың дені емделіп шықты.
Өңірлік коммуникациялар
қызметінде облыс əкімінің орынбасары Балжан Шəменова, облыстық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Динара Жаңабергенова, облыстық денсаулық
сақтау басқармасы басшысының
міндетін атқарушы Жангелді Шайымбетовтің қатысуымен брифинг өтіп, өңірдегі вакциналау
жұмыстарының барысы жайлы
айтылды.
– Соңғы күндері індет жұқтырғандар саны көбейіп, облыс
«сары аймаққа» өтті. Осыған

байланысты сақтық шараларын
күшейте түсеміз. Бұл ретте тұрғындардың да өз саулығына
сал ғырт қарамай, белгіленген
шектеулер талаптарын сақтағаны
жөн. Ауруды азайтуға мүмкіндік
беретін ұжымдық иммунитет қалыптастыру үшін халықтың кем
дегенде 60%-ы вакциналаудан
өтуі қажет. Жағдайды барынша
тез тұрақтандырудың жалғыз
жолы – осы, – деді облыс əкімінің
орынбасары.
Өңірде 106 екпе кабинеті
жасақталған. Сонымен қатар
адамдар көп жиналатын жерлерде 37 жылжымалы пункт тұрақты
жұмыс істеп тұр.
Облыстық денсаулық сақтау
бас қармасы басшысының міндетін атқарушы Жангелді Шайымбетов 1 ақпаннан бастап инфекцияға қарсы вакциналау үшін
331 920 доза жеткізілгенін атап
өтті. Қазір облыстағы 20 медициналық мекемеде егу таңертеңгі

8.00-ден түнгі 00.00-ге дейін үзіліссіз жүргізіледі. Аймақта вакцинаның бірінші компонентін
143 949 адам алса, екінші бөлігін
77 109 тұрғын салдырған.
Облыс бойынша инфекциялық
стационарда 225 науқас, реанимациялық төсектік орында 24
адам ем қабылдап жатыр. Дəрігерлер бойынан дерт байқалғандарды белгіленген тəртіппен емдеуде. Ауруханада орын жетпей
қалады деген қауіп жоқ.
Облыстық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Динара
Жаңа бергенованың айтуынша,
жыл басынан бері мониторингтік
топтар рейдтік тексеріс жүргізіп,
карантин талаптарын бұзудың 335
дерегін анықтаған. Шектеу талаптарын сақтамайтындар қатарында
халыққа қызмет көрсету нысандары басым. Арнайы топ өкілдері
көп адамның қатысуымен үй жағдайында ұйымдастырылған мерекелік іс-шаралар саны да азаймай
тұрғанын айтады.
Ауырып ем іздегеннен, ауырмаудың жолын іздеген жеңіл екенін əлі де түсінбей келеміз-ау.

ҚЫЗЫЛОРДА

Вакцина алушыға – сыйлық
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Коронавирус инфекциясына қарсы вакциналау к0рсеткіші
т0мен 0ңірдің бірі – Атырау облысы. Енді тұрғындар арасында вакцина алу қарқынын арттыру үшін ақшалай сертификаттар ұтысқа қойылатын болды. Облыс әкімі Махамбет
Досмұхамбетовтің мәліметінше, мұндай ынталандыру тәсілі
үш ай бойы жалғасады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жолдасбек
К%ШЕРБАЙҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»
– Өңірде 26 маусымнан бері
коронавирус инфекциясының тіркелуі жоғарылады. Сол себептен
өңір «қызыл аймаққа» өтті. Соңғы тəулікте індетті жұқтырудың
66 жағдайы анықталып, репродуктивтік коэффициенті 1,27-ге жетті.
Осыған байланысты жағдайды
тұрақтандыру үшін бас санитар
дəрігердің қаулысымен 28 маусымда Атырау облысында карантиндік шектеу шаралары күшейтілді. Ал «Теңіз» кен орнындағы
карантин мерзімі ұзартылды, –
дейді М.Досмұхамбетов.
Əкімнің мəліметіне сүйенсек,
қазір облыстағы инфекциялық
төсектік-орын саны – 2 098. Жүктеме – 346 науқас немесе 16,5%.
Бұл 1 маусымдағы жағ дай мен
са лыс тырғанда 21%-ға тө мен.
Өңір де 81 реанимациялық төсектік орын бар. Онда 25 науқас
емделуде, жүктеме – 31%. Бұған
қоса қосымша 750 төсектік орын
əзірленді. Оның 57-сі реанима-

циялық орынға арналған. Қазір
қауіпті вирусты жұқтырғандардың арасынан 347 науқас амбулаториялық ем қабылдап жатыр.
Үй жағдайында емделіп жатқан
науқастарға 26 мобильдік бригада
бақылау жасайды.
– Өңірге коронавиурсқа қарсы салынатын вакциналардың
1-компоненті үшін 120 200 дозасы, 2-компоненттің 117 200 дозасы жеткізілді. Вакциналардың
1-компонентін 81 861, 2-компонентін 44 827 адам салдырды.
Қазір вакциналау қарқыны артып
келеді. Өткен аптада алдыңғы
аптамен салыстырғанда екпемен
қамтылғандар саны 41%-ға өсіп
отыр. Жалпы, екпе жұмыстарын
жүргізу үшін облыста 41 егу кабинеті ашылды. Оның ішінде 31 стационарлық, 10 жылжымалы бекет
бар. Демеушілердің қолдауымен
алдағы үш айда екпе алушылар арасында ақшалай сертификаттардың
ұтысы ұйымдастырылады, – дейді
облыс əкімі.
Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметінен мəлім еткендей, кəсіп-

керлік нысандарының арасынан
«Дина» сауда орталығының басшылары ұжымдық иммунитетті қалыптастыру үшін вакцина
алғандарға сыйлық беру бастамасын ұсыныпты. Аталған сауда орталығындағы вакциналау
бекетінде екпе алған əр адамға
сыйлық беріледі.
– Өйткені пандемияның қаупі
əлі сейілген жоқ. Тіршілік қамымен жүретін тұрғындар қауіпсіздік шараларын сақтауды ескермеуі мүмкін. Сол себептен біз
де базарда кəсібін жүргізетіндер
мен келушілердің ұжымдық иммунитеті қалыптасқанын қалаймыз. Вакцина салдыру арқылы
ғана коронавирус инфекциясының таралуын тоқтата аламыз.
Күзге қарай вакцина алғандардың
арасында тұрмыстық техникалардың ұтыс ойынын өткізуді жоспарлап отырмыз, – дейді «Дина»
сауда орталығының əкімшісі Баян
Райымқұлқызы.
Тұрғындарды вакцина алуға
ынталандыратын бастамаға өзге
сауда орталықтарының иелері де
қолдау білдіріп отыр. Соның бірі
– «Тамаша» сауда орталығы. Бұл
сауда орталығында вакцина алғандарға лотерея билеті беріліп,
тіркеуден өткізеді. Лотереяның
қорытындысы 15 тамызда шығарылып, жеңімпаз Грузия еліне
туристік жолдаманы иеленеді.

Атырау облысы

«Дельта» штамы жаңа пандемияға себеп пе?
(Соңы. Басы 1-бетте)

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Гебрейесус жақында өткен шағын аралдардағы дамушы елдердің денсаулық сақтау мəселесіне арналған саммитінде «Əлем елдері
COVID-19 пандемиясы кезінде жіберген
қателігін, одан алған тағылымын жаңа
пандемияға дайындықта ескеруі керек»
деген ұсыныс айтты.
Жиында халықаралық ұйым басшысы климаттың өзгеруі, кей елдерге азықтүліктің жетпеу сияқты денсаулыққа
қауіп төндіретін мəселелермен қатар,
COVID-19 пандемиясы экономикаға
да кесел келтірді дейді. Дегенмен бұл
аралдағы дамушы елдер денсаулық сақтау саласындағы көшбасшылар екенін
жəне халық денсаулығын қорғауды басты
мақсат санайтынын көрсетті.
Тедрос Гебрейесус аралдардағы елдердің бұл індетпен күресте жақсы нəтиже көрсетіп жатқанын да айтты. «Мен
бұл эпидемия аралдағы елдер үшін
қиынға соққанын түсінемін. Өйткені туризм тұралап қалды. Ал бұл ел экономикасына тікелей əсер ететінін айтпаса да
анық. Бұл тығырықтан шығу жолы – вакцина», деді ол.
Сонымен қатар ДДҰ басшысы COVAX
бағдарламасы аясында аралдардағы 31
дамушы елге 2 миллионға жуық вакцина
дозасы жіберілгенін мəлімдеді. «Əлбетте,
бұл халықты жаппай вакциналау үшін

жеткіліксіз. Оған қоса елдер арасында
тең бөлінген жоқ. Вакцинаның 71 пайызы
тек 10 елге үлестірілді. Кірісі төмен елдер əлі де вакцина тапшылығын сезінуде.
Сондықтан тəуекел тобындағы халыққа
екпе егу мүмкін болмай тұр», деді ол.
Халықаралық ұйым басшысы қыркүйекке дейін аралдар халқына əлі 250
млн доза вакцина керек екенін ортаға салды. Оның бұл үрдісті жылдамдату қажет
дегенін түсінуге болады. Өйткені əлем
елдері «дельта» штамын анықтағанын
бірінен соң бірі хабарлауда.
ДДҰ статистикасына назар салсақ,
пандемия басталғалы шамамен 180 млн
адам коронавирус жұқтырды. Вирус 3,6
млн-ға жуық кісінің өмірін жалмады.

Үндістан Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты 28 зертхана консорциумы
жаңа штамның белгілерін жариялады.
Коронавирустың жаңа түрі бұрынғыдан
да ауыр болуы мүмкін деген болжам бар.
Өйткені вирустың бұл түрі өкпені бірден
зақымдайды екен. Үндістан Махараштра,
Керала, Мадхья-Прдаеш деп аталатын үш
штатта дельта вирустың анықталғанын
хабарлап отыр.
Негізі, жаңа штамм былтыр қазан
айында табылған. Содан бері əлемнің бірқатар еліне таралып үлгеріпті.
Мəскеу мэрі Сергей Собянин кейінгі
күндері коронавиурс жұқтырғандардың
89,3 пайызынан «үндістандық» штамм
анықталғанын хабарлады. Қала басшысы

сонымен қатар жаңа вирус тез таралатынын, бұған дейінгі штамдарға қарағанда
агрессивті екенін айтты. Дəрігерлер коронавирус инфекциясын қайта жұқтырғандар мен вакцина салдырғандардың
қайтадан ауруын осы «дельта» штаммен
байланыстырып отыр.
ДДҰ мамыр айында пандемияның
жаңа толқынына «үндістандық» B.1.617.2
штамы себепші болғанын мəлімдеді.
Оған қоса көптеген елде індеттің бұл
түрін жұқтырған науқастардың көбейіп келе жатқанын, алдағы уақытта
көрсеткіш «Ухань» штамынан да асып
түсетінін болжады. Халықаралық ұйым
мəлімдемесін жасап болғанша, «дельта»
вирус тағы да мутацияланып, «дельта
плюс» деген жаңа нұсқасы пайда болды.
Жаңа штамдардың ошағына айналған
Үндістан науқастар саны бойынша да
алда. Вирусологтер мен дəрігерлер ғайыптан шешім табылмаса, жағдай өзгере қоймасын айтады. Əзірге жалғыз үміт – екпеде. Алайда Үндістанда жаппай вакциналау жарияланған күннің өзінде де халықты
толық егуге 1,5 жылдай уақыт қажет.
Жаңа штамдар əлі де зерттеуді қажет
етеді. Англияның Қоғамдық денсаулық сақтау агенттігі 7 маусымда «дельта плюске» қатысты талдау нəтижесін
жариялады. Онда жаңа мутацияның 63
геном нұсқасы анықталғаны жазылған.
Вирустың географиясына тоқталсақ, «дельта плюс» Англияда табылған.
Одан кейін Непал, Түркия, Малайзия,

Сингапур, Ресей, Қазақстан, АҚШ пен
Еуропаның бірқатар елі жаңа нұсқа анықталғанын хабарлаған.
Үндістандық ғалымдар вакциналардың жаңа түрге қалай əсер ететінін
анықтау қажеттігін айтты. Өйткені ақуыздың өзгеруі вирустың мутациялануына алып келеді. Сондықтан кей вирусологтер вакцина жасаушыларға қазір қолданып жатқан ақуыздың орнына «үндістандықты» қолдануды ұсынады.
Егер вирус жұқтыру көрсеткіші өсе
берсе, онда бұл түр де ресми бекітіледі.
Сондықтан вирус жұқтыру көрсеткішін
бақылауда ұстау керек, сонымен бірге
нақты қай штамм жұққанын анықтау
қажеттілігі туады. Ал ДДҰ бұл жөнінде
ресми мəлімдеме жасауға асығар емес.
ДДҰ басшысы жергілікті халықтың
қауіпсіздігін қамтамасыз етпей, жаһандық
қауіпсіздікке қол жеткізу мүмкін емес
деп ойлайтынын жеткізді. Бұл оймен
келіспеске болмас. Өйткені сарапшылар «үнді» штамы жедел таралатынын
айғақтап отыр. Адам денсаулығына зақымы да «Ухань» штамынан ауыр көрінеді. Сондықтан алдағы пандемия бұдан да үлкен əбігерге салуы мүмкін.
«Бұл пандемиядан біраз сабақ түйдік.
Індетпен күресу жолын іздеп жатырмыз. Енді келешекте жаңа індет тараса,
осы тəжірибемізді қолдануымыз керек.
Қазіргі əр күніміз – сабақ. Сондықтан
нəтиже шығару маңызды», деді Тедрос
Гебрейесус.
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Электронды коммерция:

Қаржы қайда кетіп жатыр?
––––––––––––––––––––
596 млрд теңге. Бұл –
ел тұрғындарының былтыр интернет арқылы
жасаған саудасының
жалпы сомасы. Бір жыл
ішінде электронды коммерция нарығы 82 пайызға
/рлепті. Пандемия кенет
бүйірден соққанда адамдар /здерінің қалай ғана
онлайн тұтынушыға айналып шыға келгенін де
аңғармай қалса керек.
––––––––––––––––––––

PwC былтыр онлайн-тапсырыс
деңгейінің 20, ал орташа чектің
52 пайызға өскенін айтып еді.
«Доллармен жасалған нарық
көлемі де 2019 жылмен салыстырғанда 72 пайызға өсті. Бұл
теңгенің құнсыздануымен байланысты. Офлайн дүкендерден
барып тауар алудың мүмкін болмауы нарықтағы ойыншылардың
өз платформа, сер вис, төлем
процесін жəне жеткізу қызметін
дамытуына серпін берді. Бұл жағдай өз кезегінде тұтынушылар
тарапынан сенімнің артуына
жəне электронды коммерцияның
ерекше қарқынмен дамуына əсер
етті», делінген зерттеу мəтінінде.
Сондай-ақ телефон арқылы
жасалған онлайн сатылым көлемі де 2019 жылғы 80 пайыздан 2020 жылы 88 пайызға дейін
жоғарылаған. Ресей интернетдүкендерінің саудасын қазақстандықтардың қыздырып жатқанын айттық. Жақында Петербург халықаралық экономикалық форумы өтіп, онда 2030
жылға Еуразиялық экономикалық
одақтағы (ЕАЭО) электронды
сауда үлесін арттыру жайы сөз
болды. Сөз басындағы дерек
пен бұл əңгіменің бір-бірімен

қаншалықты байланысы бар,
алдыңғысы соңғысының жемісі
ме, ол жағын білмедік. Десе де
шенділердің кейбір сөзін келтіріп өтейік. Еуразиялық экономикалық комиссияның (ЕЭК)
мəлімдеуінше, одақ аясында онлайн сауда дамуы үшін алдымен
салық төлеу, логистика жəне тұтынушылар құқығын қорғау сияқты мəселелерді шешіп алу керек.
«Бізге электронды коммерцияның бірыңғай нарығын қалыптастыру жəне дамыту өте
маңызды. Алайда бұған деректер
алмасудың ұлттық стандарттары, төлем жүйелері кедергі келтіруде. Одақта ондай барьерлер
болмауы тиіс. Мүдделі тараптар
кейбір тауарлардың нарықтағы
танымалдылығын жасанды түрде арттырып, басқаларды ығыстырғысы келеді. Комиссия нарықтағы үстем жағдайын асыра
пайдаланды деп айыпталған қытайлық Alibaba компаниясына
ұқсас жағдайды болдырмауға
ниетті. ЕАЭО-да электронды
коммерция үшін ешқандай дискриминациясыз ашық орта құруға
барлық мүмкіндік бар», дейді
ЕЭК сауда министрі Андрей
Слепнёв.

Материалды əзірлеу барысында ресейлік Ozon интернетдүкенінің де қазақстандық
на рыққа шығуды жоспарлап отыр ғаны жайлы оқып
қалдық. Бұған дейін компания
Беларусь елінде «Озон Рокет
Бел» операциялық компаниясын тіркеген. Олар ал дағы
бес жылда ТМД-ны жаулауды
мақсат тұтып отыр екен. Қазіргі
кезде бұл интернет-алаңқайда
20 санат бойынша 11 млн-ға
жуық тауар түрі ұсынылады.
Интернетте шекара жоқ десек те оның да өзіндік территориясы мен дербестігі болуы
керек екенін бағамдаймыз. Ресейлік интернет-дүкеннен тауар
алу – ақшаңды Ресейге жіберу.
Қазақстандықтардың онлайн
төлем қабілетінің арта түскеніне қуана отырып, ендігі кезекте өзіміздің өндірушілер мен
сатушылар электронды алаңқайда белсенді бола түссе екен
дейсің. Əйтпесе, Еуразиялық
эко номикалық комиссия басшыларының бірыңғай орта құрамыз деп, электронды сауда
алаңын да ортақ «базарға» айналдырамыз деп белсенуі бізге
онша жағып отырған жоқ.

ЖАҢАШЫЛДЫҚ ЖАРШЫСЫ

Жасанды жаңбыр жаудырады
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бүгінгі адам баласын алаңдатып отырған мәселенің бірі –
қуаңшылық. Ал бұл жағдайға тікелей қатысы бар құзырлы
мекемелер мен ізденушілер қол қусырып қарап отырған жоқ.
Мәселен, Алматыдағы инновациялық компания Экология
министрлігіне құрғақшылықпен күресуге к/мектесе алатын
рай білдірді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Айнаш ЕСАЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»
Бұл инновациялық ғылыми-өндірістік компания агроөнеркəсіп кешені мен қоршаған
орта қажеттіліктері үшін ұшқышсыз ұшу кешенін жасады.
Кешен екі ұшқызсыз ұшу аппараты мен жердегі метеостансадан тұрады.
Бірінші дрон борттағы метеостансамен жəне қозғалыс пен
оператор əрекетін түзету үшін
бақылау жүйелерімен жабдықталған. Екіншісі белсенді затты
бұлтқа тікелей шашады. Жердегі
ме теостанса желдің бағыты
мен жылдамдығын анықтайды.
Nimbus екі қозғалтқышты ұшқышының техникалық сипаттамаларына келсек, теңіз деңгейінен 5500 метр биіктікте
2 сағат ұша алады. Түзу ұшу

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Алдағы үш жылда Қазақстандағы электронды сауданың к/лемі
үш есе /спек. Еліміздегі ең ірі ІТ-холдинг – ChocoFamily
компаниясының басшысы Рамиль Мухоряпов осындай болжам жасап отыр.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Фархат ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Абай АЙМАҒАМБЕТ,
«Egemen Qazaqstan»
Əрине, мұны жақсы жаңалыққа балаймыз. Ақша айналымы артты. Азаматтардың онлайн
сауаты көтерілді. Алайда жақында бір қызық дерек шықты.
Былтыр мамыр айынан бері қазақстандықтар негізінен ресейлік
интернет-дүкен тауарларын саудалай бастаған. Сатылым саны
23-ке, ал орташа чек 10 пайызға
– 12 176 теңгеге бір-ақ өскен.
«Пандемия Қазақстан тұрғындарының интернеттегі төлем көлемін арттырды. Айналым
2019-2020 жылдармен салыстырғанда 35 пайызға артты. Негізінен «телевидение», «интернет
жəне IP-телефония» жəне «франшиза» санаттары бойынша сатылым деңгейі артқан», деп жазады
ЮKassa сарапшылары.
Бұған қарап қазақстандықтардың көбіне гаджет пен
тұрмыстық техниканы, сонымен
қатар тамақ өнімдерін, спорт
пен туризмге арналған тауарларды, автобөлшектер мен аксессуарларды көптеп сатып алғанын байқаймыз. Сондай-ақ
қазақстандықтар киім, аяқкиім,
аксессуар, косметика, парфюмерия, кəдесый жəне балалар
тауарларына да белсенді түрде
онлайн тапсырыс берген. 2021
жылдағы əзірге ең үлкен орташа чек – 56 659 теңге. Аталған
сатылым туризм санаты бойынша жасалған. Ресейлік интернетдүкендердің клиенті болу тұрғысынан Қарағанды, Нұр-Сұлтан, Шымкент, Семей, Алматы
қалалары көш бастап тұр.
Аз уақыт бұрын осы саланың
жəй-күйін əдейілеп зерттеген

Үш жылда үш есе өседі

қашықтығы – 140 шақырым,
жылдамдығы – 72 ш/сағ. Бұл жағдайда арнайы композицияны шашырататын экологиялық қауіпсіз
пиротехникалық картридждер
реактив ретінде жұмыс істейді.
«Біз жүк көтергіштігі 10 килоға дейін көтеретін дрон жасадық, ол бұлтты себуге, яғни
жа санды жаңбыр тудыруға
қолданылады. Біз мұндай жобаларды Қостанай облысында
сынақтан өткізіп жатырмыз
жəне Маңғыстау облысында
жоспарланған. Құрғақшылыққа
байланысты өсімдіктер ғана
зардап шекпейді, жануарларда да жейтін ештеңе жоқ, жағдай аянышты екендігін өздеріңіз де білесіздер», дейді
«KazTechInnovations» ЖШС
жоба менеджері Ернұр Төлеген.
Жасанды жаңбырдың көмегімен құрғақ уақытта өрістерді

суарып, өртті сөндіруге болады.
Бұл əдіс қыста аз қар жауып,
өрістерді қармен жабу үшін де
қолданылады. Бүгінгі күні компания өмірдің түрлі салаларында инновациялық жобаларды
жүзеге асыруда – сотталғандарға
арналған электронды білезіктер,
электрмобильді платформалар, қоршаған ортаны бақылау
стансалары, метеорологиялық
стансалар, дəріхана сенсорлары,
еңбек қауіпсіздігі датчиктері,
Growgreenme өсімдіктерін отырғызу мониторингі, Robostore
авто маттары ойлап табылды.
Мұнайдың төгілуіне қарсы тұру
үшін сфералық дрейфті қалтқы
түрінде əзірленді.
Осы уақытта жасаушылар
көп спектрлі бейнесі бар картаға
түсіруге, деректерді қорғауға
жəне əскерилерге, экологтерге,
фермерлерге арналған шифрлаумен ұшқышсыз ұшу аппараттарына көп көңіл бөлуде.
«Экология бойынша мəселелер басталған кезде бізді
Заттар интернеті қызықтырды.
Мы салы, қазір Софт бөлігін
əзірлейтін қазақстандық компаниямен бірігіп жатырмыз. Бұл

ластануды бақылаудың автоматты жүйесі болады, онда деректерді беру дереу Экология
ми нистрлігінің серверлеріне
жіберіледі. Сонымен қатар біз
парниктік газдар мониторингі
бойынша америкалық жəне
бель гиялық компаниялармен байланысқа шықтық,
ар найы датчиктер əзірлеуді
жос парлап отырмыз», дейді
«KazTechInnovations» ЖШС бас
директоры Таир Балбаев.
KTI зауыты «Алатау» инновациялық технологиялар паркінде орналасқан. Бұл зауыт
– толық циклды өндіріс: оның
өзіндік конструкторлық бюросы, металл өңдеу, қоспа технологиялары, композициялық материалдар өндірісі, пластмасса жəне силиконды қалыптау,
гальваникалық жабындар мен
электронды бұйымдарды орнату цехтары бар. 2021 жылы
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінде 1 383 жаңа
жұмыс орнын құрайтын, 44,5
млрд теңге сомасына 8 жобаны
жүзеге асыру жоспарланған.
АЛМАТЫ

Оның пікірінше, қазіргі уақытта біздегі e-commerce нарығы 2-3 млрд долларды құрап
отыр. 2024 жылға қарай көр сеткіш 8,5 млрд долларға жетпек. Айтуынша, Ресеймен салыстырғанда Қазақстанның электронды саудаға қадам басуы əлдеқайда
қарқынды. Бүгінде бөлшек сауда
айналымының 8 пайызын интернет-бизнес иеленіп отыр. Қытайда
бұл көрсеткіш шамамен 44 пайызды құрайды екен. Р.Мухоряповтың
болжамынша, бес-алты жылда
аталған деңгейді де бағындыруға
болады.
Сауда жəне интеграция министрлігінің мəліметінше, 2019
жылмен салыстырғанда былтыр
электронды сауда айналымы 2,5
есе ұлғайып, 1,1 трлн теңгені
құраған. Электронды саудадағы
сатып алушылардың саны 20
пайызға немесе 3,8 млн адамға
дейін өскен. Бүгінде нарықта 650
интернет-дүкен жұмыс істейді.
Ұлттық банктің дерегінше, қолмақол ақшасыз жасалған транзакциялар 2,4 есе артқан. Яғни 35,3
трлн теңгеге 2,9 млрд операция жасалған. Бөлшек сауданың
жалпы көлеміндегі электронды
сауданың үлесі 2020 жылғы 9,7
пайыздан 2025 жылы 15 пайызға
дейін өседі деп күтілуде.
Сондай-ақ Қазақстан бонд
қоймаларын құруды жоспарлап отыр. Əлем елдеріндегі тауар айналымының орташа есеппен 10-30 пайызы бонд-қоймаларына тиесілі. Осының есебінен Қазақстанда қойма инфра құрылымы тиімді іске қосылады деп күтілуде. Бұл ретте қоймаларда тапсырыстарды
өңдеу үшін қосымша жұмыс орындары құрылады жəне ке дендік
баждардан түсетін бюд жет тік
түсімдер ұлғайтылады. Сонымен
қатар Қазақстан аумағы арқылы
Еуропаға интернет-сəлемдемелерді
қайта бағыттау мүмкіндігі бар.
Осының есебінен қазақстандық
логистикалық компаниялар 2025
жылға қарай 132 млрд теңгеден
1,27 трлн теңгеге дейін табыс табады деген болжам бар.
Сауда жəне интеграция министрлігінің ақпаратынша, сауда саласында тұтынушылармен
жұмыс істеуге арналған цифрландырудың бірнеше бағыты
бар. Олар сауда маркасына деген қызығушылықтан сатып алғанға дейінгі барлық кезеңді қамтиды. Сол секілді логистикада
өндірушіден тұтынушыға дейінгі
кезеңді қамтитын бағыттар қарастырылған.
«Электронды сауданы дамыту оның барлық қатысушыларына қолайлы экожүйе құру,
сондай-ақ шағын жəне орта бизнестің отандық жəне ха лық аралық электронды сауда алаңдарымен əріптестікке тартылуын қамтамасыз ету есебінен
жүргізілетін болады», деп

хабарлады Сауда жəне интеграция министрлігі.
Жалпы «Сауда саласын дамыту тұжырымдамасына» сəйкес,
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің шикізаттық емес экспортының көлемін 2025 жылы 41
млрд долларға дейін ұлғайту жоспарлануда. Ал еңбек өнімділігі
2019 жылмен салыстырғанда 11,8
пайызға өседі деп күтілуде. Негізгі капиталға инвестициялар 40
пайызға ұлғайып, «көлеңкелі»
экономиканың үлесі 5 пайызға
дейін төмендейді деген болжам
бар. Биржалық сауда жалпы сауда
көлемінің 14 пайызына дейін өспек.
Электронды сауданы дамыту
екі бағытта жүргізілетін болады. Бірінші бағыт – отандық тауар өндірушілерді ішкі нарықта
ілгерілету құралы ретінде электронды сауданы дамытуды ынталандыру. Екінші бағыт – тауарлар мен қызметтерді отандық
өндірушілердің экспортқа шығу
құралы ретінде электрондық сауданы дамыту.
Р.Мухоряповтың айтуынша,
біздегі электронды сауданың
дұрыс бағытта екенін таксиді онлайн шақыру қызметінің қанат
жайғанынан-ақ аңғаруға болады.
– Қазір бұл нарықтағы баға
жоғары. Себебі түсінікті. Нарықта
монополиялық сипат басым. Алайда жаңа ойыншылардың келуімен
қызмет құны 15-20 пайызға дейін
арзандайды. Меніңше, сол кезде ғана такси қызметінің нақты
бағасы байқалмақ, – дейді Рамиль
Мухоряпов.
Əр қиындықтың артында тың
мүмкіндік жатады деген тəмсіл
бар. Пандемия кезінде осыған анық
көзіміз жетті. Өйткені сарсаңға
салған індет Қазақстанның электронды саудадағы мүмкіндігінің
жоғары екенін көр сетіп берді.
Бұған дейін кеудесін көтере алмай,
жер бауырлап келе жатқан электронды сауда COVID-19 пандемиясы кезінде ерекше қарқын алды.
Мəселен, 2018-2019 жылдары
e-commerce-ның жалпы саудадағы
үлесі тиісінше 2,9 жəне 3,8 пайызды
құраса, 2020 жылы көрсеткіш үш
есе өсіп, 9,7 пайызға жетті. Əлеуметтік қашықтықты сақтау, карантин, басқа да шектеу шаралары
сауда саласын түбегейлі өзгертті.
Қазақстандағы электронды
сауда ішкі жəне сыртқы сауданың,
қолма-қол ақшасыз төлемдердің
дамуы мен көлемінің ұлғаюына,
бизнестегі «көлеңкелі» айналымды барынша азайтуға ықпал етеді.
Биыл да өсу үрдісі байқалады. 2021
жылдың қаңтар-ақпанында қолмақол ақшасыз төлемдер көлемі
өткен жылдың ұқсас кезеңімен
салыстырғанда 2 есе ұлғайып, 7,8
трлн теңгені құрады. Бұл ретте интернет жəне ұялы телефон арқылы
жүргізілген онлайн-төлемдердің
үлесі жалпы көлемнің 82 пайызына
тең. Халықаралық төлем жүйелері
бөлінісінде барлық қолма-қол
ақшасыз транзакциялардың 99,1
пайызы MasterCard Worldwide
жəне VISA International-ға тиесілі.
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КӨЗҚАРАС

Ән кімге арналған?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«5н – кңілдің ажары». Алайда әр ән-әуеннің туу себептері
бар. Қазір телеарналардағы концерттік бағдарламалардан ара-тұра Сәкен Сейфуллиннің «Тау ішінде» әнін естіп
қаламыз. 5ннің сезімді тербеткен әсері болмаса, осы күнге
дейін айтылар ма еді. Жұртта бұл әнді Сәкен Ккшетауда
жүріп шығарған деген түсінік қалыптасып кеткен.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«Қараңғы түнде тау қалғып...»
әнін неміске жеткізген кім?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Жидебай-Брілі» мемлекеттік қорық-музейінің қорында Абай
тұтынған заттар, қолжазбалар, суреттер, сол заманнан крініс
беретін құнды жәдігерлер орын алғаны белгілі. Сонымен қатар
Елбасынан, Абай ұрпақтарынан және басқа да музей жанашырынан келген сыйлар музей трінде тұр.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Белгілі жазушы, драматург, өлеңінің неміс тіліндегі түпҰлы Отан соғысының ардагері нұсқасын, яғни «Түнгі кезбенің
Қалмұқан Исабаев Абай мен Гете əнін» ұлы ақын сол күні кеште
арасындағы рухани байланысты мұнартқан Тюрингия қыраттарына
тереңнен зерттеп, хакімнің шы- қарап тұрып, есікке жазыпты.
ғармаларын неміс халқына жет- Музейдегі Гете «Түнгі кезбенің
кізгендігін біреу білсе, біреу біл- əнін» алғаш жазған есік тарихи
мейді. Ал Гете музейінен жəдігер- мүлік саналады.
лер алып келгенін естіп пе едіңіз?
Ильменау жерінде алғаш Гете
Қалмұқан Исабаев Павлодар музейіне барғанда Абай аудармаоблысының Баянауыл өңірінде сын тасқа жазып, салтанатты есік
туған. 1943 жылдың қаңтарында жанына қағуды армандап кеткен
10-сыныпта оқып жүргенде Кеңес жазушы Қалмұқан Исабаевтың
Армиясы қатарына шақырылып, белсенді қызметінің арқасынсұрапыл соғысты бастан кешеді.
да, Абайдың «Қараңғы түнде тау
Түрікменстанның Карке қала- қалғып» өлеңі қашалған мəрмəр
сында 1195-атқыштар полкінің тақта 1979 жылы 22 шіл деде
взвод командирі қызметінде жүр- Қазақстаннан Габельбах музейіне
ген уақытында, 1948 жылдың қа- жеткізіліп, салтанатты жағдайда
занында Германиядағы 20-меха- аталмыш есіктің жанына орнаникаландырылған полктің взвод тылды. Сол уақыттан бастап мукомандирін ауыстыруға бұйрық зейге келген шетелдік қонақтарды
келіп, «Бұл қызметке бір қазақ ке- Абай əнімен қарсы алу дəстүрге
рек болған екен, ол таңдауға мен айналған. 1980 жылы Қ.Исабаев
іліккен болсам, шегінерге не бар» Гете музейіне өзі салған Абайдың
деген оймен сол жаққа аттанады.
бейнесін, «Қараңғы түнде тау қалГететанушылардың айғақ- ғып» əнінің ноталық жазбасын, арта уынша, Абай тəржімалаған найы əзірленген домбыраны сыйға
«Қараңғы түнде тау қалғып...» тартады. Домбыраның сынбайтын

шынымен қапталған бөлігі астында неміс жəне орыс тілдерінде:
«Гетенің Азиядағы тұңғыш аудармашысы – ақын, əрі композитор
Абай осы аспапта ойнап, «Түнгі
кезбенің əніне» əн шығарған» деген жазу бар. Өз кезегінде Гете
музейі мен немістің классикалық
əдеби мұрасын жинап, зерттейтін
Ұлт институты қызметкерлері
Семейдегі Абайдың əдеби-мемориалдық музейіне Гетенің портретін сыйға тартқан.
Сонымен қатар Абай музе йі не натуралист, геологияға
қызығушылық танытып, минералдар жинаған Гетенің коллекциясынан Қалмұқан Исабаев
ақынның жеке заты ретінде сақталған жапырақ бедері түскен тас
əкелген. Ильменау қаласының құрылғанына 700 жыл толуына орай
ақ керамикадан жасалған таңбасын
сыйға тартқан. Сонымен қатар,
Гете суретін, қолжазбаларының
көшірмесін, буклеттерді, неміс
тілінде «Қараңғы түнде тау қалғып» əні жазылған магнитофон
жазбасын жəне мерейтойлық медальдарын да тапсырған.
Арай ТАЛҒАТҚЫЗЫ,
Абай музейінің баспасз
қызметкері
Шығыс Қазақстан облысы

ЖӘДІГЕР

Жалал-ад-диннің тасы
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Лондонның Блумсбери қалашығы аумағында орналасқан
әлемдегі ең ірі музейдің бірі – Британ музейінде Хорезм мемлекетінің соңғы ханзада-шахы, тарихта моңғол шапқыншылығына алғаш рет тойтарыс берген, аса ірі қолбасшыжауынгер Жалал-ад-диннің тасы бар екен. Бұл бұйым жайлы
жақында збекстандық баспасз құралдары ақпарат таратты.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бекен ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»
Жəдігердің сипатына үңілсеңіз,
кəдімгі ағын судың малта тасы
тəріздес. Бетіне шаршыланған
жайнамаз формалы, көлемі 2х1
(ұзындығы енінің екі есесіне тең)
болатын төртбұрыш пошым шебер
бəдізделіп, оны айналдыра Құран
аяттары шекілген екен. Сондайақ, бұл іс 1230 жылы жасалғаны
жайлы дерек жазылыпты. Жоғарыдағы музейлік анықтамалықта:
тастың биіктігі – 47, ені – 29 сантиметр делініп, бұйым 1990 жылы
Иранның Тебриз қаласынан сатып алынғандығы жайлы мəлімет
келтіріліпті.
Тастың иесі Жалал-ад-дин
сұлтан жайлы айтар болсақ, ол –
атақты Хорезм билеушісі Мұхамедшахтың баласы. Кейбір оқымыстылар (В.В.Бартольд, Б.Көмеков) Жалал-ад-диннің анасы
түркі-қыпшақ, соның ішінде
арғын тайпасының қызы болғанын
айтады. Аты – Айшешек. Олай болуы əбден мүмкін. Өйткені хорезмдіктер кең даланы жайлап
жатқан ержүрек қыпшақтармен
құда болуға аса құштарлық танытқан.
Шығыстанушы, үлкен ғалым
Илья Петрушевский ортағасырлық парсы тарихшысы əн-На

сауидың еңбектеріне сүйеніп:
«Жалал-ад-дин аса талантты əскери қолбасшы, ол моңғол шапқыншылығына қарсы тұрып, қайтпай соғысқан Еуразиядағы жалғыз
тұлға. Ол өз мақсаты жолында,
Шығыс Азия халықтарын, Қапқаз
жұртын, оның сыртында христиан
дініндегі грузин мен армениялықтарды, кішіазиялық селжұқ
сұлтандарын, Бағдад халифатын
моңғол басқыншыларға қарсы
тұруға шақырды» деген пайым
жасайды.
1220 жылы Мұхамедшах өлгеннен кейін билік Жалал-аддиннің қолына көшеді. Біз білетін бір дерек, Шыңғысхан 1221
жылы мықты өрліктерінің бірі
Шықи құтагты қолбасшылыққа
тағайындап, оған 30 мың шерік
беріп Перван (Паруан) қаласын
шабуға жібереді. Осы топқа азғана
жасақпен қарсы шыққан Жалалад-дин екі күннің ішінде тоз-тозын
шығарады.
Бұл хабар құлағына жеткен
Шыңғысхан Жалал-ад-динге қарсы өзі қол бастап аттанады. Ұлы
қағанның жер қайысқан жасағына
төтеп бере алмаған Жалал-ад-дин
Инд дариясына келіп тіреледі.
Шыңғыс болса, бұл жігіттің
ерлігі мен жауынгерлік рухына
сүйсінгені соншалық, тоғыз өрлігі
мен атақты төрт ноянын шақырып

«Жалал-ад-динді тірі ұстаңдар!»
деп бұйырады.
Бар жасағы қырылып жалғыз
өзі тірі қалған Мұхамедшахтың
ұлы астындағы тұлпарымен биік
жардан асып, буырқанып жатқан
дарияға қарғып кетеді. Онымен
қоймай арғы жағаға аман өтіп
алып, екінші бетте көз алмай қарап тұрған Шыңғысханға «Ей,
жа һанды жаулаушы нағыз ер
болсаң, бері өтіп кел! Армансыз
айқасайық!» деп кіжінеді.
Жалал-ад-дин сол кеткеннен
мол кетеді. Моңғолдарға қарсы
жа сақ жинау үшін Үндістанға
барады, Қап тауын аралайды...
Сөй тіп жүргенде 1227 жылы
«Шыңғыс өлді» деген хабар тиеді
құлағына. Сонда батыр-жиен «О
дүние-ай, менімен шайқасуға жарайтын əлемде бір адам туып еді,
ол да өліпті. Онымен бір айқасып
іштегі шерімді тарқатсам еді. Енді
күйіктен өлетін болдым-ау» деп
еңірепті. Расында, ол 1231 жылы
күз айында Күрдістанда шерленіп
жатып көз жұмыпты.

Қала берді композитор Ілия
Жақановтың «Egemen Qazaqstan»
газеті биыл 10 ақпанда «Бір əннің
тарихы» айдарымен «Тау ішінде»
деп аталған мақаласын жариялады. Автор ауыл шаруашылығы
ғылымдарының докторы Қарпық
Құсайыновтың Сəкенмен бала
кезінде бірге өскен Əзімхан ақсақалмен осы əн туралы айтқан
сырын жеткізген. Сəкен Омбы
түрмесінен қашып шығып, жан
сауғалап Баянауылға, одан əрі
сəуір айында Жаңаарқаға барғанын, сол жерде Əзімханның
үйлену тойында болып, осы
«Тау ішінде» əнін тұңғыш рет
шырқағаны туралы айтады. Бір
қараған жанға бəрі солай сияқты
көрінері анық. Дегенмен Абай:
«Өлеңге əркімнің-ақ бар таласы...» деген емес пе. Жұрт көзіне түспей мазарларда түнеп,
алаң көңілмен жүрген Сəкен
қалай осындай ғашықтық əнін
туғыза салған деген ой кез келген пенденің басына келері анық.
Əзімхан ақсақал сөзінің соңында:
«Сəкеннің біраз сырын білем,
əрине, бірақ жаңағы «Тау ішінде» əні кімге арналған? Есінен
кетпей қойған сол ғашығы кім?
Ол жұмбақ. Сəкеннің жүрегіндегі
құпия», деп ойын түйіндепті. Бар
мəселе осында. Шынында сері
Сəкеннің осы əні кімге арналған, есін алған ғашығы кім? Қай
жұмбақты алсаңыз да шешімі бар
ғой. Сəкен «Тау ішінде» əнін Қаратау қойнауында шығарған деген сөздің де шығып жүргеніне
талай жылдың жүзі болды. Осыған байланысты қисынға келетін
бір болған жайды оқырмандар
назарына ұсынып көрейік.
Түркістан облысының Отырар ауданы орталығы Шəуілдірде
Дина Тоқабаева деген қария тұрады. Қазір жасы тоқсанның
төрінде. Кеңес өкіметі кезінде
ша руашылықтың есеп-қисап
жағында ұзақ жылдар еңбек еткен. Көнекөз қарияның жадында сақтап қалған естеліктерін
тыңдасаңыз құлақ құрышыңыз
қанады. Қария радиодан шырқалған «Тау ішінде» əнін тыңдап
болған соң, қайнысы Есенғазы
Бейсенбиевке: «Əкем Тоқабай
таманың бұзау руынан, атақты
Сүгір күйшінің немере інісі. Кеңес өкіметінің алғашқы жылдары белсенді болып, Созақта
колхоз басқарған жан. Бүгінде
Созақтағы көзі қарақты жанның
бəрі Тоқабайды жақсы біледі.
Тоқабай айтыпты деген əзіл-қалжыңдар əлі күнге ел аузында. Сол
Тоқабай Байқадамдағы ыстының
шанышқылы руынан тараған Иса
деген кісінің қызы Сұлушашқа
үйленеді. Ол – менің анам. Анам
көрген жан көз ала алмайтын бет
біткеннің ажарлысы еді. Тоқабайдың босағасын аттағанда толған айдай толқысыған он сегіздегі
кезі екен.
1919 жылы жазғытұрым Арқадан бет ажары келісті келген кісі
ат арытып, Бетпақдаланы көктей
өтіп, арып-ашып Созақ өңіріне
келеді. Ол кеңес өкіметінің өкілі деп Қаратаудың қойнауында
отырған Тоқабай Ерімбековтің
үйіне табан тіреген. Тоқабай жөн
сұрасып, Ақмола совдепі төралқасының мүшесі, уездік ағарту
комиссары қызметін атқарған
Сəкен Сейфуллин екенін біледі.
Қонақтың Омбыдағы Колчактың
түрмесінен қашып, Дүйсенбі деген лақап атпен Павлодардағы
Баянауыл арқылы туған жері
Жаңаарқаға соғып, Əулиеатаны
бетке алып бара жатқан жайы
бар екен. Мəн-жайға қаныққан
Тоқабай: «Сəке, ұзақ жолдан
шаршап шалдыққан шығарсыз.
Астыңыздағы атыңыз да əбден
болдырған секілді. Біздің үйде
бірер айдай жатып, бағылан
қозының етін жеп, саумал-қымыз ішіп, таудың таза ауасымен
тыныстап дем алыңыз», – деп
ақжарма пейілін білдіріп, құрметін көрсетеді.
Арада біраз күн өткен соң
Сəкен де өзіне өзі келіп, көңі лі жайланып, шырайланып
шыға келген. Əйгілі күйші Сүгір дің домбыраны бебеуле те

құйқылжытқан күйлерін тыңдап,
өзі де ауыл-аймақтағы ойын-тойда, алтыбақан сауық кештерінде
əн салып, жұрттың ыстық ықыласына бөленеді. Ауыл адамдары келбетті кісінің көркіне қызыға қарап, қоңырқай дауыспен
шырқаған əсем əніне құлақ құрыштарын қандырған.
Тоқабай: «Сəке, кешкі салқынмен тау қойнауына серуендеп, аң-құс аулап, бой жазып
қайтыңыз», деп өзінің қызметке
мініп жүрген ақбоз атын береді.
Сəкен күннің қайнап тұрған ыстығында үйде жатып, кешке екі
аңшы жігіт қосшымен тау ішін
серуендеп, тамылжыған тұмса табиғатты тамашалап, неше
алуан аң-құстарды аулап қараңғы түсе қайтуды дағдыға айналдырады.
Бірде əлгі аңшылар: «Мына
кісі соңғы бір аптада аң-құстарға көңіл бөлмейтінді шығарды.
Жартастың көлеңке жағында
отырып алып, өзінше ыңылдап
бір əуенді сөзімен қайталай
береді. Əуенге еліткені соншалық
кейде бізді елемейтін секілді.
Ондай əн-əуенді қонақтан келгелі
бері естіген емеспіз», дейді ауыл
тұрғындарына таңданған кейіп
танытып. Солардың арасындағы қағілез бірі: «Біз сазгерлерді
түсіне бермейміз. Анау Сүгірге
қарашы. Жаңа күйін шығарғанша бірнеше күн бойына ертелікеш жан адаммен сөйлеспей домбырасын шертіп, əлденеге əуейіленіп отырады ғой. Қонақ та жаңа
əн шығарғалы жүрген шығар»,
деген екен.
Анам Сұлушаш мол дастарқанға барын қойып, қонақты жақсылап күтеді. Анамның сылаңдаған жүріс-тұрысы, ұзын қара

Сəкеннің сол «Тау ішінде» əнін
жиі-жиі айтып жүрді. Бірде
анам оңаша отырғанда: «Қызым, бұл əнді Сəкен Сейфуллин маған арнап шығарған», деп
оның сонау бір жылы айға жуық
үйде болғанынан сыр шертті.
Мен: «Ал əннің қайырмасында Сұлушаш емес Сүмбіл шаш
деп айтылады ғой. Неге?» деймін қызығып. Анам: «Ел ішінде
өсек тарап кетпесін деп атымды солай өзгерткен», деді ұяң
үнмен. Содан соң өзі əнді əуелете
шырқады.
«Созақ» совхозының Маханов Медет деген жігіті 1952 жылы Алматыдан мал шаруашылығы институтын бітіріп келді. Біз
бір-бірімізді ұнатып, бас қосып,
отау тіктік. Əкем Тоқабай 1955
жылы қайтыс болды. Қазір бейіті
Қарабура əулиенің жанындағы
Сүгір күйшінің бейіті қасында
жатыр».
Сонымен Сəкеннің «Тау ішінде» əні кімге арналған? 1959
жылы күзде атақты жазушы
Мұхтар Əуезов Оңтүстік Қазақстанды шығармашылық сапармен аралап, Алғабас пен Созақ
аудандарына ат басын тіреген.
Алғабаста əншілерге сүйсініп:
«Шаянға барсаң, əншімін деме»,
Созақта Сүгірдің күйіне тамсанып: «Созаққа барсаң, күйшімін деме» деп айтқан дуалы сөзі
бүгінде қалың елдің құлағында.
Сол сапарында Сəкеннің «Тау
ішінде» əнінің шығу тарихын
қойын кітапшасына түртіп алыпты деген дерек те бар. Өткен
ғасырдың жетпісінші жылдары жазушы Еркінбек Тұрысов
та əннің осы бір шығу тарихы
жайында «Келіншектау» кітабында қозғап кеткен. Филология ғылымдарының кандидаты
Жабал Шойбек: «Сəкен Сей фуллиннің Созақта болып, Тоқабайдың үйінде бірер ай дамылдағаны рас. «Тау ішінде»
əні Сұлушаш апамызға арналғанын ешкім де жоққа шығара алмайды. Сəкен сері ай десе аузы

СОНЫМЕН СӘКЕННІҢ «ТАУ ІШІНДЕ» ӘНІ КІМГЕ
АРНАЛҒАН? 1959 ЖЫЛЫ КҮЗДЕ АТАҚТЫ ЖАЗУШЫ
МҰХ ТАР ӘУЕЗОВ ОҢТҮСТІК ҚА ЗАҚ СТАНДЫ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ САПАРМЕН АРАЛАП, АЛҒАБАС ПЕН СОЗАҚ АУДАНДАРЫНА АТ БАСЫН
ТІРЕГЕН.
шашы, көз арбаған сұлулығы
мен шын пейілді ықыласы Сəкен
ақынды сезімге бөлеп, шабытына
əсер етті ме, тау ішінде серуендеп жүріп, əн шығарады. Кезекті
бір сауық кеште жұрт Сəкеннен
қонақкəде сұрамай ма. Сол кезде ол домбыраны қолына алып,
қоңырқай үнмен: «Мен келем
тау ішінде түнделетіп...», деп
мамырлата бастап, қайырмасын:
– Ə-əй, Сүмбіл шаш, қара көзің,
тəтті сөзің, Білгейсің келгенімді
жалғыз өзің...», деп шырқағанда жаңа əнді ауылдың өнерпаз
жігіттері қағып алып, лезде ауылаймаққа таратып жіберген. Көпшілік Сəкеннен əнінің атын сұрағанда: «Бұл əннің аты «Тау
ішінде». Сіздерге менен тарту
болсын», деген екен. Ол Əулиеатаға аттанатын күні Сүгір бастаған ауыл-аймақ түгел жиналып,
қимай қоштасады. Ауылдан ұзай
бере таңғы тұнық ауада «Тау
ішінде» əнін шырқаған əуен үні
жұрттың құлақтарына жеткен.
Ақын ет алып тыңайған күрең
атына мініп, бел асып кеткенше
жиналғандар орындарынан тапжылмай тұрса керек. Солай ақынсазгер кетіп, артында əні қалған.
Қазақта «Кімге көп қарасаң,
балаң соған ұқсайды» деген
сөз бар. Бір жылдан соң анам
Сұлушаш шекесі торсықтай ұлды болып, есімін Сəкен деп атайды. Ес біліп, жұмсауға жарап
қалған көрікті балаға жұрт сұқтанып қарай берсе керек. Содан
көз тиіп, қайтыс болыпты. Кейін
анам екі құрсақ көтерді. Бірі
– ағам Қыдырəлі де екіншісі –
мен. Анам ауылдың алты аузынан құр алақан емес еді. Мен ес
біле бастағаннан домбыра шертіп, күй тартуды үйрете бастады. Есейіп, етек-жеңімді жауып,
көзге көрініп қалған кезімде ауыл
адам дары: «Сен анаң секілді
ажарлысың», деуші еді. Соған
қарағанда əкемнен гөрі анама көбірек ұқсайтын секілдімін.
Той-томалақта ауыл жастары

бар, күн десе көзі бар Сұлушаштың қолынан дəм татып, ризалығын сол əнімен жеткізген ғой.
Бұл əнді теріскейдегі созақтықтардың салтанатты жиындарда,
той-томалақтарда жиі шырқайтындары сондықтан. Сондай-ақ
«Тау ішіндені» Қаратаудың күнгей жақ бетіндегі Бəйдібек ауданының облысқа танымал əншісі
Таңат Мамырханов та үнемі тамылжыта шырқап келеді», дейді.
Əннің шығуы жайындағы
осы бір деректердің шындыққа қаншалықты жақын екенін
анықтау үшін Сəкен Сейфуллиннің өмірі мен тағдырын түбегейлі зерттеп, талай туындылар
жазған ғалым, профессор Тұрсынбек Кəкішевтің үйіне телефон шалып: «Тұрсынбек аға,
Сəкен «Тау ішінде» əнін қай
жерде шығарды? Көкшетауда
ма, Қаратауда ма? Сондай-ақ
əннің тууына нендей жағдай себеп болған?» деп сұрадым. Ол:
«Əн Қаратауда туған. Сəкен
Колчактың Омбы түрмесінен
қашып шығып, Арқаны көктей
өтіп, Əулиеатаға бет алып бара
жатып, Созақта бірер ай аялдайды. Сол жердегі Сұлушаш деген
жас көрікті əйелге арнап шығарған. Оған ешкімнің күмəні
болмасын», деді. Сəкеннің шешімі жұмбаққа айналған «Тау
ішінде» əнінің сыры осында екені кəміл. Кəкішевтің тұжырымды сөзінен кейін көңілде күмəн
қалған жоқ.
Ақын Тұманбай Молда ғалиев: «Жырым мені ешқашан
өлтірмейді, Əнім мені алысқа
жетелейді...», деп жырлаған емес
пе. «Тау ішінде» əні шырқалған
сайын мемлекет жəне қоғам қайраткері, ақын-сазгер Сəкен Сейфуллин əрдайым есімізге оралады. Бұл əн Сəкен серінің атын
ешқашан өлтірмей, əлі талай
жылдарға жетелейтіні анық.
Клбай АДЫРБЕКҰЛЫ
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Қасым хан

Тарихи фильм қалай түсіріліп жатыр?

(Соңы. Басы 1-бетте)

«Қыз Жібек» түсірілгелі бері киногерлердің сүйікті мекеніне айналған Қапшағайдан 20 шақырымдай қашықтықта,
көз сүрінер бұтасы жоқ құла түзге қос етіп
тігілген шатырлар фильмнің сол маңайда
түсіріліп жатқанынан хабар бергендей
алыстан менмұндалайды. Ашық аспан
астындағы бір қостың маңдайшасында
«шайбанилер», бірінде «костюмдер»,
тағы бірінде «асхана» деп жазылып, ретретімен сап түзеген əр шатырда өзіне
белгіленген шаруа атқарылады. Əріректегі атқораларда үйездеген жылқылар
тұр. Алжапқыш шалған əйел дердің
кешкі ас-судың қамына кірісіп кеткені
байқалады. «Қазақфильм» деген машина,
əр-əр жерге қойылған техникалық құралсаймандар бұл жердің кино түсіретін алаң
екенін айтқызбай-ақ аңдатып тұр. Алабұртып келген көңілімізбен де, көзімізбен де актерлерді, режиссерді іздейміз
көрінбейді.
«Фильм он-он бес минуттық жерде
түсіріліп жатыр, қазір сол жаққа барамыз», деді ковбой қалпақ киіп, мопед
мініп алған фильм директоры. Жолсыз жермен шоқырақтап тағы жүріп
келеміз. Міне алдымыздан қою шаң, қаптаған қалың əскер, самсаған қол көрінді.
Батальды көріністерді түсіріп жатқанның
үстінен түстік. Түсірілім алаңында журналистер шығармашылық топтың күрделі
сахналардың бірі – Ұлытаудағы шайқасты
түсіріп жатқанын тамашалады. Қолына
қылыш, шоқпар ұстаған жауынгерлер
екіге бөлініп алып кескілесіп жатыр.
Грим жасайтындар сарбаздарды шетінен
шақырып алады да, шелек-шелек болып тұрған қызыл бояудан кішкентай
құтыларға құйып алып, бетіне, киіміне
аяусыз шашады. Бетінен, үстінен қызыл
ала қаны сорғалаған сарбаз атына міне
салып, шайқасты бетке алып қайта шабады. Қолынан даланы даңғырлатқан дауыс
күшейткіш аппараты түспейтін фильмнің
екінші режиссері ойқастаған аттардың

аяғына оратылардай ақ шуда шаңның
ішінен көрінбей, айғайды салып жүргені
ғана естіледі. «Берік, сен мұнда, ортаға
қарай келесің. Қазір сенің жекпе-жегің.
Дайындаламыз! Камера! Бір, екі, үш,
мо-то-о-оррр!» Қасым ханның рөліндегі
танымал актер Берік Айтжанов үстіндегі
сауыт-сайманының ауырлығына қарамастан, шапшаң қимылмен қылышын
суырып алып, төрт-бес тəсіл қолданып,
қарсыласын сұлатып түсірді.
Бұқаралық ақпарат құралдарының
өкілдері арнайы ұйым дастырылған
баспасөз турының нəтижесінде тарихи фильмнің түсіру барысын қызықтап
тұрғанда, қапталдағы жұрттың қарасы қалыңдап, қарбаласып кетті. «Министр келе
жатыр!» Мəдениет жəне спорт министрі
Ақтоты Райымқұлова бастаған бір топ
делегация мүшелерінің де Қасым хан туралы фильмнің түсірілу жайымен арнайы
танысуға келген беті екен.
– Түсірілім алаңында бар күшін салып жұмыс істеп жатқан шығармашылық
топқа ерекше алғысымды білдіріп,
сіздерге артып отырған үмітіміздің
зор екенін жеткізгім келеді. Бұл жоба
Қазақстан Тəуелсіздігінің 30 жылды-

Киносы дамыған елдің өкілдері біздің
өркениетімізді, мамандарымызды көріп,
бағасын берер, – деді А.Райымқұлова.
Қасым хан қазақ тарихында жай
тұлға емес, ірі тұлғалардың бірінен саналады. Оның хандық құрып, билік
жүргізген дəуірі қазақ мемлекеттілігі
тарихының қайнар көздерінің бірінен
саналады. Бүгінгі егемендіктің бағасы
да сол қаһарман қолбасшылардың мінезімен өлшенеді. Осы идеяны негізге
алған «Ұлы Дала Таңы» тарихи фильмі
Қасым ханның өмірі, хандық билігі мен
Қазақ хандығының гүлденіп, нығаюы
жолындағы күресі туралы баяндайды. Ер Жəнібек ханның тоғыз ұлының
бірі Қасым туралы тарихи дерек тым
жұтаң емес. Қазақ хандарының тарихын
зерттеп, оның ішінде Қасым хан туралы толымды тарихи еңбектер жазып,
сонау 1990-жылдардың басынан бері
үздіксіз ізденісте келе жатқан тарихшы ғалым, ҰҒА корреспондент-мүшесі
Берекет Кəрібаев фильмге кеңесшілікке
тағайындалғаннан бастап сценарий авторы мен режиссерді барлық мəліметтермен
жан-жақты таныстырып, қамтамасыз етіп
келеді. Тарихшы ғалыммен бірге тарихи

оқиғасы XV ғасырдың 70-жылдарынан
XVI ғасырдың 20-жылдарына дейінгі
жарты ғасырлық мезгілді қамтиды. Қазақ
хандығы құрылғаннан кейін Керей қайтыс
болады. Жəнібек те о дүниелік болған кез.
Билеушілердің екінші буындағы ұрпағына
Қазақ хандығын күшейту, жер аумағын
қалпына келтіру міндеті тұрды. Оның
ішінде Сыр өзенінің орта-төменгі ағысы
бойындағы дəстүрлі қысқы жайылымдық
жерлерді қайтару керек. ХVІ ғасырдан
бастап Əбілқайырдың немересі Мұхаммед
шайбани бұрынғы хан атасының билігін
орнатып, осы жерлерді қайтару үшін
күрес жүргізеді. Міне, осы кезде 35-40
жыл бойы Қасым сұлтан Бұрындық ханмен бірігіп күресіп, нағыз ынтымақтың
үлгісін көрсетеді. 1510 жылғы əйгілі
Ұлытау шайқасынан кейін Қасым хан
жеңіске жетті. Қасым ханның ұлылығы,
атақ-абыройы бүкіл Дешті Қыпшақ даласына тарайды. Хан сайланып, оңтүстікке
ғана емес, Қазақ хандығының аумағын
тұтастықта сақтап, кеңейту үшін батыс
бағытта да күрес жүргізді. Тарихтағы
«Қасым ханның қасқа жолы» деген атпен
белгілі заңдар жиынтығының элементтері
де, эпизодтары да, жекелеген бапта-

ғына арналған маңызды əрі күрделі
жобаларымыздың бірі. Фильмге Nomad
Stunts секілді əлем таныған каскадерлар
тобы да қатысып, шайқас сахналарын
бірге түсіріп жатыр. Берекет Кəрібаев
секілді білікті тарихшыларымыз, басқа
да ең мықты мамандарымыз кеңесшілік
жасап отырған жоба сəтті шығады деп
сенемін. Бүгін бізбен бірге Оңтүстік
Кореядан келген əріптестеріміз де фильм
жұ мысымен арнайы танысуға келді.

жобаның ғылыми кеңесшілігіне тартылған
философия жəне сəулет өнері докторы
Алмас Ордабаев, суретші-кескіндемеші,
тарих ғылымдарының кандидаты, этнограф-қару жасаушы Қалиолла Ахметжан
жəне басқа да сала мамандары ортақ
мақсатты орайлы іске айналдыруда тізе
қосып қатар жұмыс істеп жатыр.
«Тарихты жүз пайыз қамту мүмкін
емес. Ондай жағдайда, фильм деректі
фильмге айналып кетеді. Фильмнің негізгі

ры да фильмнен көрініс табатын болады. Фильмде Қасым ханның рөлі, билік
жүргізудегі ерекше қасиеттері, дəстүрді
жалғастырудағы ұлылығы көркем тəсілмен тарқатылады. Бұл фильм ұлтымызға,
бүкіл Қазақстан халқына, тіпті əлем
жұртына Қасым хан бейнесін таныстырып, сіңіруде өлшеусіз рөл ойнамақ» дейді
күндіз-түні түсірілімнің басы-қасында
жүрген Б.Кəрібаев.
Фильмде Қасым ханның жас тық

шағы мен елге тұтқа болған егде кезін
екі актер ойнайды. Жас Қасым ханды Данияр Оразаев ойнаса, ел бойынша жарияланған кастингтен, жүздеген
үміткердің ішінен таңдалып алынған
талантты актер Берік Айтжанов ханның
кемелденген кезін кейіптейді. Беріктің
актерлік дайындықтан бөлек, салмаққуатын арттыратын аса күшті физикалық
əзірліктен өткені байқалады. Өйткені
фильмнің əскери-жауынгерлік сахнасы
өте көп. Сондай-ақ фильмде Айдос Əбдіқадыров (жас Бұрындық хан), Ерік Жолжақсынов (ересек Бұрындық хан), Нұрлан Əлімжанов (Мұхаммед Шайбани),
Алтынай Нөгербек (жас Жахан Бегім),
Шамшагүл Меңдиярова (қарт Жахан
Бегім), Тұңғышбай Жаманқұлов (ересек Əли Рашид), Қуаныш Құдайберген
(жас Əли Рашид) сияқты белгілі əртістер бой көрсетеді. Сценарий авторлары – Бекболат Шекеров пен Ақан Сатаев. Жобаның бас продюсері – Əлия
Назарбаева.
Фильмді түсіру жұмысы би ылғы
ақ пан айының соңында Алма ты облысы Жаркент өңіріндегі Көктал кентінің маңында басталды. Режиссер
Ақан Сатаевтың ай туынша, көркем
туындының қысқы көріністері толық
түсіріліп біткен. Əр режиссердің қолына
20 метр пленка ұстатып, əр актерге үш
дубль жасауға ғана рұқсат етіп, өшіріп,
қиып, қайта желімдеп қиналатын баяғы
заман келмеске кеткен. Бүгінгі кино
тех нологиясының жетілген құді реттілігі сонда, түсірілген кадрлардың бəрі
тап сол жерде, көлік ішіне орнатылған
қондырғыда шетінен монтаждалып жатыр.
– Түсірілімдер ойдағыдай жү ріп
жатыр, жұмыстың жартысы аяқталды.
Бүгін түсірілімнің 41-ші күні, біз
шешуші əрі қиын сахналардың бірін
түсіріп жатырмыз. Түсірілімге 300-ден
астам адам жұмылдырылды – 56 каскадер, 200-ден астам шабандоз бар.
Жұмыс жоспар бойынша жүріп келеді,
– деді Ақан Сатаев.
Сондай-ақ режиссер шілде айының басында Алматы облысы Кеген ауылының
маңында Қасым хан ауылының көшін
түсіретінін, ал кейінгі түсіру жұмыстары
Іле өзенінің бойында «Түркістан» декорациясында жалғасатынын айтты.
Фильмнің тұсаукесері Қазақстан Республикасының Тəуелсіздігі күніне, 16
желтоқсанға жоспарланып отыр.
АЛМАТЫ

АЙТЫС

Сырдағы айтыскерлер сайысы
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қызылордада облысы әкімдігінің ұйымдастыруымен ел
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Тұғыры биік
Тәуелсіздік» атты республикалық ақындар айтысы /тті.
Н.Бекежанов атындағы театрда /ткен с/з сайысын облыстық
мәслихат хатшысы Наурызбай Байқадамов ашып, еліміздің
отыз жыл ішіндегі жеткен жетістіктеріне тоқталды, аламанға
қатысатын ақындарға сәттілік тіледі. Nur Otan партиясы облыстық филиалы қолдау танытып отырған додада
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жүрсін Ерман дәстүрлі
/нерге демеу к/рсеткен жергілікті әкімдікке, айтысты айрықша
бағалайтын к/рерменге ризашылығын жеткізді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мұрат ЖЕТПІСБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»
Айтысқа республикалық
«Жұлдыз» журналының бас редакторы, Қазақ станның еңбек
сіңірген қайраткері Ғалым Жайлыбай, Ш.Мұртаза атын дағы
руханият жəне тарихтану орталығы директорының орынбасары, Мəдениет саласының үздігі

Ахметжан Өзбеков, айтыскер
ақын, Қ.Мырзалиев атындағы
Батыс Қазақстан облыстық өнер
орталығының директоры Бауыржан Халиолла, айтыскер ақын,
Мəдениет саласының үздігі Серік
Ыды рысов, ақын, ре жис сер,
Мəдениет қайраткері Оңталап
Нұрмаханов қазылық етті.
Еркіндік тақырыбын арқау еткен сөз сайысына

түр кіс тандық Бекарыс Шойбеков, Арқалықтан келген Айбек
Қалиев, Нұр-Сұлтан қаласының
атынан Əсем Ережеқызы, Павлодар облысынан Аспанбек
Шұғатаев, Батыс Қазақстаннан
Бауыржан Ширмединұлы, шығысқазақстандық Серік Қуанған мен Семей қаласынан

Айшолпан Тілеутай қатысты.
Сөз барымтасындағы ақындар
қатарында Айдос Рахметов,
Мұхтар Ниязов, Нұрмат Мансұров, Нұрзат Қару жəне Жамбыл
Бақытəліұлы сынды Сыр жүйріктері ел алдына шықты.
Жыр додасында ақындар
ер кіндіктен бастап қазіргі ел

тұрмысын жырға қосты. Қоғамдағы өткір мəселелерді айтып,
тыңдаушы жұрттың айызын қандырды.
Республикалық ақындар айтысының қорытындысында облыс əкімі Гүлшара Əбдіқалықова
еркіндіктің елең-алаңынан бастап,
бүгінгі күннің бейнесін суреттеген доданың маңыздылығына
тоқталды, рухани құндылықтар
мен ұлтымыздың салт-дəстүрін
дəріптеуде айтыстың орны ерекше екенін атап өтті. Ұлт сөзін
сөйлеген ақындарға алғысын
білдіріп, елге ынтымақ пен береке тіледі.
Жалпы осы айтыста қазалылық
Нұрзат Қару жарқырай көрінгенін
айта кеткеніміз жөн. Алғашқы айналымда «Айтыстың ақтаңгері»
атанған Айбек Қалиевке қарсылас болған талантты қыздың тауып айтқан сөзіне қол соққандар

көп болды. Одан кейін де арынын тежеместен оза шауып, бас
бəйге алды. Бірінші орын Мұхтар Ниязовқа бұйырды. Екінші
орынды белгілі айтыскер Бекарыс Шойбек, үшінші орынды
Аспанбек Шұғатаев, Əсем Ережеқызы, Айбек Қалиев сынды
ақындар иеленді. Ал Нұрмат
Мансұр қазылар шешімімен Жүрсін Ерман атындағы арнайы жүлдеге лайық деп танылды. Серік
Қуанған, Айшолпан Тілеутай,
Айдос Рахметов жəне Бауыржан
Ширмединұлына ынталандыру
сыйлықтары табысталды.
Облыс əкімі Гүлшара Əбдіқалықова 70 жасқа толған ұлт
өнерінің жанашыры Жүрсін Ерманға дəстүрге сай шапан жауып, аймақ тұрғындары атынан
құрмет көрсетті.
ҚЫЗЫЛОРДА

СПОРТ

30 МАУСЫМ 2021 ЖЫЛ

15

Еуродода әлем чемпиондарынсыз жалғасады
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Футболдан Еуропа чемпионатының плейофф кезеңіндегі бәсекелер жанкүйерлерге
күн сайын сенсациялар сыйлауда. 1/8
финалдың дүйсенбі күнгі ойындарында Хорватия мен Испания құрамалары
кездесіп, Луис Энрикенің командасы
қосымша таймда ширек финалға жолдама алды. Ал екінші матчта Швейцария
құрамасы осы турнирдің басты фавориті
саналған Франция құрамасынан басым түсіп, ширек финал жолдамасын
қалтаға басты. Аталған екі матчта жанкүйерлер 14 голдың куәсі болды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ХОРВАТИЯ – ИСПАНИЯ – 3:5
Бірсыдырғы өтіп жатқан матчтың
ажарын алғаш болып Испания қақпашысы
Унаи Симон кіргізді. Алаң ортасынан
қорғаушы Педридің берген екпінді
пасын дұрыс тоқтата алмаған 24 жастағы
қақпашы Хорватия құрамасының есепте
алға шығуына жағдай жасап берді.
Артынша УЕФА голды Педридің еншісіне
жазды. Қалай болғанда да бұл – автогол.
Əрі бұл – биылғы чемпионатта тіркеліп
отырған тоғызыншы автогол.
Есепте басымдыққа ие болған соң
хорваттар белсене қимылдап, таблодағы
көрсеткішті арттыра түсуге тырысқан.
Алайда ойынның 38-минутында Пабло
Сарабия гол соғып, таразы басын
теңестіріп кетті. Үзіліске құрамалар осындай тең жағдайда аттанды.
Екінші таймда Испания құрамасы
өзгерді. Топтық кезеңдегі сүреңсіз құрама
кейпінен арылып, белсендірек қимылдауға
көшті. 57-минутта Сесар Аспиликуэта
турнирдегі алғашқы голын соғып,
командасын алға шығарды. «Челси»
қорғаушысының жолын жас шабуылшы
Ферран Торрес сəтті жалғастырды. Торрес
76-минутта Хорватия қақпасынан саңылау
тауып, матч нүктесін қойғандай болған.
Дегенмен Златко Далич командасының
соңына дейін ойнайтынын жанкүйерлер
жақсы біледі. «Шақпақ жейделілер» бұл
ойында да сол мінезінен таймады. Симон
қақпасы маңындағы қарбалас сəтінде
Мислав Оршич капитан Модричтен келген
пасты теуіп үлгерді. Қарбалас сəтте Симон
допты қайтарғандай болған еді, бірақ
сəл кідіріс жасаған бас төреші Жүнейт

Чакыр «Атлетик Бильбао» қақпашысы
допты сызықтың ішінен қайтарғанын
айтып, голды есепке алды. Сөйтіп, есеп
айырмасы қысқарды. Əйткенмен, бұл
біз көретін спектакльдің соңы емес екен.
Екінші таймға қосылған қосымша минут
түгесілер тұста сол қапталдан əуелете
асырған Оршичтің пасына бірінші жеткен
Марио Пашалич есепті теңестіріп кетті.
Сөйтіп, екі команда айқасты овертаймда
жалғастырды.
10 минуты кем ширек финалда тұрған
Испания осылайша қосымша екі тайм
ойнауға мəжбүр болды. Бірақ экстратаймда «Қызыл фурия» футболшылары
Хорватия қақпасын екі мəрте дəл көздеп,
бəрібір бұйырып тұрған ¼ кезең жолдамасын иеленді. 100-минутта Альваро
Мората есепті 3:4-ке жеткізсе, ізінше
Микель Оярсабаль Испанияның бесінші
голын соғып, матчтың нүктесін қойды. Əрі
қарай Хорватия құрамасы еш шара істей
алған жоқ. Испания ширек финалға үлкен
қиындықпен жолдама алды.
ФРАНЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ – 3:3
Копенгагенде өткен Испания
– Хорватия арасындағы ойынның
жеңімпазы қосымша минутта анықталса,
Бухаресттегі Франция – Швейцария
кездесуінің негізгі жəне экстра-таймы
3:3 есебімен тең аяқталып, жеңімпаз
команда ойын соңындағы пенальти
сериясында белгілі болды. Бұл сында
швейцариялықтар 2018 жылғы əлем чемпиондарынан 5:4 есебімен басым түсті.
Еуропа чемпионаты басталғанға дейін
барлық футбол мамандары Франция осы

біріншіліктің айқын фавориті екенін
қайталай беруден еш жалыққан жоқ. Өйткені «Үш жолақты елдің» футболшылары
– осыдан үш жыл бұрынғы əлем чемпионатының жеңімпазы. Сондай-ақ Франция
биылғы Еуропа чемпионатына дəл сол
Ресей төріндегі доп додасында жасындай
жарқылдаған əлемдік деңгейдегі жұлдыз
футболшыларымен келді. Үш жылдың
ішінде Мбаппе жас жағынан да, ойын
шеберлігі жағынан да өсті, Канте мансабындағы тағы бір үздік маусымын өткізді,
Погба да үлкен азамат болып, дұрыс
ойын көрсете бастады. Бензема да ұлттық
құрамаға қайта оралды деген сияқты.
Топтық кезеңнен кейін Франция
құрамасының бас бапкері Дидье Дешам
шəкірттерінің өз өздеріне деген сенімділігі жоғарылағанын атап өткен еді.
Себебі француздар Португалия, Германия жəне Мажарстаннан құралған
«өлім» тобында бірінші орынмен келесі
кезеңге өткен болатын. Ал топтық ойында Түркияның өте сенімсіз ойындарының
арқасында үшінші орын алып, əрең

ФУТБОЛ

Хорватия-Испания матчының жағдайы
қайталанды. 81-минутта Харис Сеферович
екінші голын соқса, 90-минутта Марио
Гавранович Франция қақпасынан саңылау
тауып, таразы басын теңестіріп кетті.
Қосымша таймда бір-бірінің қақпасына гол соға алмаған соң құрамалар
өзара жеңімпазды анықтау үшін пенальти сериясына жүгінді. Ал бұл сында
швей цариялықтардың жолы болды.
Шешуші соққыны орындауға шыққан
Килиан Мбаппе Швейцария қақпашысы
Янн Зоммерді қапы қалдыра алмады.
Осылайша, Франция құрамасы сенсациялы
жағдайда турнирді аяқтап, еліне жүлдесіз
қайтуға мəжбүр болды. Ал Швейцария
құрамасы ширек финалда Испанияға
қарсылас атанды. Ойын 2 шілде күні
Санкт-Петербургте өтеді.
Міне, біз, жанкүйерлер Еуропа
чемпионатын бес жыл асыға күткеннен
кейін дəл осындай ойындарды көруге
əбден лайық болдық жəне футболшылар
біз қалағандай, біз күткендей матчтарды
ұсынуда.

ШАЙБАЛЫ ХОККЕЙ

«Тобыл» мен «Қайрат» тең түсті
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Екі күнге жалғасқан футболдан Қазақстан чемпионатының 18-тур ойындары з мәресіне жетті. Екінші
жарыс күніндегі бәсекелер Қостанай, Атырау, Орал
және Ақтау қалаларында ойналды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Турдың орталық ойыны турнир кестесінде үздік үштіктің қатарында келе
жатқан Қостанайдың «Тобылы» мен Алматының «Қай раты» арасында өтті. Үш ұпай
үшін жан алысып, жан беріскен бəсекеде командалардың күштері тең болды. Қостанайдағы Орталық стадионда
ұйымдастырылған кездесуде
командалар төрт гол соғып,
матч 2:2 есебімен аяқталды.
18-турдың бір күн бұрынғы ойынында «Аста наның»
сырт алаңда «Қызылжардан»
жеңіліп, үш ұпайдан қағылғаны «Тобылға» да, «Қайратқа» да тиімді болды жəне бұл
екі командаға да қосымша
мотивация сыйлады. Өйткені
бұл кездесуде «Тобыл» жеңіске жететін болса, турнир
кес тесінде «Астанадан» үш
ұпайға, «Қайраттан» сегіз
ұпайға алыстап, чемпионатта
жеке-дара көш бастайтын еді.
Ал оңтүстікастаналық ұжым
үш ұпайға иелік етсе, онда
ара дағы ұпай санын екеуге
дейін қысқартып, турнир кестесіндегі жағдайды одан əрі шиеленістіріп жіберетін еді. Бұл,
əрине, ең бірінші қазақстандық
футбол жанкүйерлеріне тиімдітін. Себебі қалған турларда
көшбасшы командалар мейлінше ұпайдан шашау шығармай, жинақы жəне жанкүйерлерге ұнайтын тартысты ойын
көрсетеді. Егер жанкүйерлерде матчтың сценарийін жазуға, алдын ала жоспарлауға
мүм кіндік болғанда, кешегі
«Тобыл» мен «Қайрат» арасындағы ойынның шарықтау шегі
турнир кестесінің шие ленісуімен аяқталар еді.
Дегенмен, бұл кездесу «Астана» футболшыларының жəне
жанкүйерлерінің қуанышына
орай тең есеппен аяқталды.
Ойынды көтеріңкі көңіл-күйде бастаған «Қайрат» футболшылары 23-минутта есепті
ашты. Гол авторы – Ар тур
Шушеначев. Бұл – Ар турдың қатарынан соңғы үш
ойында соққан үшінші голы,

дегенде плей-оффқа шыққан Швейцария
1/8 финалда француздарға қиындық тудырады дегенге ешкім сене қойған жоқ еді.
Бухарестте өткен кездесудің есебін
бірінші болып Швейцария құрамасы
ашты. 15-минутта Стивен Цуберден
тамаша пас алған Харис Сеферович
мергендік танытып, Уго Льористі қапы
қалдырды. Бірінші таймның қалған бөлігі
тең жағдайда өтті. Алғашқы 45-минутта Франция футболшылары Швейцария
қақпасына 7 соққы жасағанымен, оның
бірде-біреуі қақпаға дəл бағытталған жоқ.
Екінші таймның басында Швейцария
есептегі басымдықты еселейтін
мүмкіндікті мүлт жіберді. Рикардо
Родриго 11 метрлік айып добын соға
алмады. Ал 57 жəне 59-минуттарда
дубль авторы атанған Кəрім Бензема
ойын тағдырын мүлде басқа арнаға
бұрып жібергендей еді. 75-минутта Поль
Погбаның айып алаңының сыртынан
соққан ғажайып голынан кейін ешкім де
Францияның жеңісіне күмəн келтірмеген
болатын. Алайда бұл жақта да тура

ал биылғы чемпионаттағы жалпы жетінші добы. Осы нəтижесінің арқасында ол үздік сұрмергендер қатарына қосылды.
Бірінші таймның соңына дейін
қонақтардың есепті еселейтін
тамаша мүмкіндіктері болған еді, алайда Вагнер Лав та,
Артур Шушеначев те өз мүмкіндіктерін тиімді пайдалана
алмады. Сөйтіп бірін ші 45
минут 0:1 есебімен «Қайраттың» пайдасына аяқталды.
Үзіліс кезінде Александр
Москаленкодан тиісті ақылкеңес алған алаң иелері ойындарына өзгеріс жасап, нəтижесінде 53-минутта Руслан
Валиул линнің арқасын да
таразы басын теңес тірілді.
Арада 13 минут өткенде Азат
Нұрға лиев тің айып алаңына асырған пасын қайтаруға
тырысқан Раде Дугалич абайсызда өз қақпасына гол соғып,
«То былды» алға шығарды.
Осы голдан кейін стадионға
жи нал ған жанкүйерлер де,
ойын ды теледидар арқылы
тамашалаған көрермендер де
алаң иелеріне үш ұпайды ұстата салған. Алайда екін ші
таймда «Тобылдың» ойынын
күшейту үшін алаңға шыққан
Серікжан Мұжықов 73-минутта жоқ жерден қызыл қағаз
алып, алаңнан қуыл ды. 10
ойыншымен қалған қостанайлықтар қорғаныстың жоспарын

«Барыс» басшылары
не ойлап жүр?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Құрлықтық хоккей лигасында (ҚХЛ) бақ сынайтын «Барыстың» жаңа
маусымға дайындығы аса мәз болмай тұр. Маусымаралық үзілісте
қазақстандық ұжымның құрамы күшеюдің орнына күн сайын әлсіреп барады. Мәселен, бүгінге дейін командадан 15 хоккейші кетті. Ал олардың
орнына небәрі бес ойыншы ғана келді. Олардың екеуі қақпашы болса, екеуі
– қорғаушы, тағы біреуі – шабуылшы.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ойластырамыз дегенше ардагер футболшы Вагнер Лав
мер гендігімен көзге түсіп,
таразы басын теңестіріп кетті.
Қалған 14 минутта таблодағы
2:2 есебі төрешінің соңғы ысқы рығына дейін өзгеріссіз
қалды. Бір қызығы, екі клуб
арасында бірінші айналымдағы
кездесуде де осындай есеп тіркелген болатын.
Оралдағы «Ақжайық» стадионында өткен ойында «Ақжайық» Жамбылдың «Таразын»
қабылдап, ірі есеппен жеңіске
жетті. Ойындағы алғашқы голды 29-минутта Дмитрий Мичуренков пенальтиден соқты.
Ал 69-минутта Мирам Сапанов
есепті еселесе, араға екі минут
салып Вячеслав Швырев
матчтың нүктесін қойды.

ТУРНИР КЕСТЕСІ
№ Клуб
О
Ж
Т
Ұ
1 «Тобыл»
18
11
6
1
2 «Астана»
18
11
5
2
3 «Қайрат»
18
9
7
2
4 «Ақжайық»
18
9
1
8
5 «Ордабасы»
17
7
6
4
6 «Қызылжар» 17
7
4
6
7 «Атырау»
18
7
4
7
8 «Каспий»
18
6
6
6
9 «Тараз»
18
5
5
8
10 «Ақтөбе»
18
5
5
8
11 «Тұран»
18
4
6
8
12 «Шахтер»
18
5
4
9
13 «Қайсар»
18
2
6
10
14 «Жетісу»
18
4
1
13
Федерация шешімі бойынша «Жетісу» мен Шахтерден 3 ұпай шегерілген

Д/а
36-13
37-18
38-16
17-17
25-18
20-17
18-23
23-24
20-24
24-29
13-29
11-22
19-33
17-35

Ұп.
39
38
34
28
27
25
25
24
20
20
18
16
12
10

Чемпионатты тəп-тəуір
бастаған Ақтаудың «Каспий»
клубы кейінгі турларда сүреңсіз
ойын көрсетіп жүр. 16-турда өз
алаңында «Қайсардан» 2:4 есебімен жеңілсе, 17-турда сырт
алаңда «Қайратты» ұта алмады.
Ал міне, 18-турда чемпионаттың дебютанты Түркістанның «Тұранымен» Ақтауда
ұпай бөлісуге мəжбүр болды.
«Жас Қанат» стадионында өткен
кездесу 0:0 есебімен аяқталды.
Сонымен қатар Атырауда
өткен 18-турдың соңғы ойынында да тең есеп тіркелді.
Өз алаңында Қызылорданың
«Қайсарын» қабылдаған
«Атырау» кездесудің есебін
бірінші болып ашқанымен,
екінші таймның 74-минутында
қонақтар таразы басын теңестіріп кетті. Алаң иелерінен
Петр Гжельчак мергендік танытса, «Қайсар» сапынан Думан Нəрзілдаев гол соқты.
2 жəне 3 шілде күндері
өтетін 19-тур ойындарында
«Қайрат» – «Атырау», «Астана» – «Шахтер», «Ақтөбе»
– «Ақжайық», «Тұран» – «Тобыл», «Қайсар» – «Ордабасы»
жəне «Жетісу» – «Қызылжар»
коман далары сынға түседі.
Осы ойындардан кейін Қазақстан чемпионаты екі ай үзіліске шығып, матчтар қыркүйекте жалғасады. Бұл уақыт
аралығында командалар Қазақстан кубогы ойындарына жəне
Еуродода бəсекелеріне қатысады.

ҚХЛ-дің кезекті маусымының басталуына екі ай қалса да, елордалық ұжым
əлі де бас бапкер Юрий Михайлиспен бір
ымыраға келе алмай жатыр. Былтыр бір
жылдық келісімшартқа отырған екі тарап
əлі күнге дейін келісімнің созылғанын
немесе тоқтағанын хабарлаған жоқ. Бас
бапкер нақтыланбаған соң, «Барыс» құрамадан кеткен ойыншылардың орнына
лайықты ойыншылар ала алмай отырған
сыңайлы.
Жоғарыда айтқанымыздай, «Барысты»
бүгінге дейін өрге сүйреп келген 15 хоккейші елордалық ұжымнан кетті. Əзірге
астаналық клубпен соңғы болып қорғаушы Леонид Метальников қоштасты.
Ол алдағы маусымнан бастап Владивостоктың «Адмирал» клубының намысын
қорғайды. Өскемен хоккей мектебінің
түлегі Метальников «Барыс» сапында
2015 жылдан бері өнер көрсетіп келеді.
Алты жылда ол ҚХЛ-да 95 матч өткізіп, 16
(1+15) ұпай жинаған. Сондай-ақ Леонид əр
жылдары «Казцинк-Торпедо» (Өскемен),
«Южный Урал» (Орск) жəне «Сарыарқа»
(Қарағанды) клубтарында ойнап, 2018/19
маусымда Жоғары хоккей лигасының
(ЖХЛ) чемпионы атанды. Петров кубогын
иеленген тұста жылдың үздік қорғаушысы
деген атаққа ие болды.
«Адмирал» былтырғы маусымда
пандемияға байланысты ҚХЛ ойындарына
қатысқан жоқ.

Сонымен қатар мұның алдында
«Барыс» сапынан Қазақстан ұлттық құрамасының қорғаушысы Валерий Орехов
та кетіп, финляндиялық клубқа ауысқан.
Тіпті 22 маусымда финляндиялық ХПК
клубы Ореховтың ресми түрде команда
сапына ауысқанын жариялап, ойыншыны
дүйім жұртқа таныстырды. 21 жастағы
хоккейшінің бір жылдық келісімшартқа
қол қойғаны туралы да хабар таратты.
Осы ақпараттан кейін «Барыс» Ореховтың
мансабын Финляндия чемпионатында
жалғастыратынын растады. Алайда елордалық клуб бірер күн өткен соң өз ойыншысының басқа клубқа ауысуы туралы
ақпаратты жоққа шығарып, қорғаушы
алдағы маусымда «Барыста» ойнайтынын
мəлімдеді.
ҚХЛ-дың былтырғы маусымында Орехов 32 матч өткізіп, 10 (2 + 8) ұпай жинады
жəне бір плей-офф ойынында нəтижелі
пас берген.
Жалпы жазғы үзілісте «Барыстан» кеткен соңғы ойыншы Метальников болады
деген үміттеміз. Қазіргі таңда елордалық
клубта бес-ақ қорғаушы қалды. Олар –
Даррен Диц, Самат Данияр, Егор Шалапов,
Олле Альсинг жəне Эриек Мартинссон.
Бүкіл маусым бойы осы бес қорғаушы
ойнамайтыны белгілі. Енді «Барыс» кем
дегенде тағы да бес қорғаушымен құрамын
күшейтуі керек. Шебер шабуылшылар да
керек-ақ.

Бетті дайындаған
=ли БИТ?РЕ, «Egemen Qazaqstan»
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ТЕННИС

Қылқалам шеберлері
қара үзді

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Қарағанды облысы
әкімдігі Мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының
қолдауымен «Мәдениет порталы» ақпараттық агенттігінде
тұңғыш рет !ткізіліп жатқан «Тәуелсіздік: С!з бен Сурет» атты
ақындар мен суретшілер арасындағы республикалық онлайнбайқауының І кезеңіндегі жеңімпаздары анықталды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Маржан 8БІШ,
«Egemen Qazaqstan»

Екі айға созылған додаға 101
суретшінің 300-ден астам картинасы келіп түсті. Солардың ішінде
8 суретші үздіктер қатарынан табылды. Олар: Аршын Қабылбек
(«Шахтер»), Өмірзақ Рыстан
(«Ұрпақ қорғаны»), Толқын Табысбек («Көсем»), Дəуренбек
Бекназар («Көкейкесті»), Рахат
Сапаралинова («Тас тынысы»),
Аманат Назарқұл («Ұлы дала
кардиограммасы»), Серік жан
Ыс қақбек («Қоянды жəрмеңкесі»), Құмар Омархан («Ақселеу
Сейдімбек»).
Айта кетейік, жеңімпаздардың
8 суреті бойынша байқаудың ІІ
кезеңі жалғасады. Енді ақындар

жеңімпаз атанған суретшілер
салған үздік 8 суреттің біреуін
таң дап, сол сурет туралы бір
поэзиялық шығармасын (өлеңін)
жолдау арқылы қатыса алады.
Байқаудың ақындарға арналған
2-кезеңі 26 маусым мен 26 шілде
аралығында өтеді.
Жеңімпаз Ақын мен Суретші
шығармаларынан арнайы үш
тілде (қазақ, орыс жəне ағылшын)
альбом дайындалады. Альбом
сапалы, түрлі-түсті суреттермен
безендіріліп, арнайы түсірілген
бейнероликтерге сілтеме берілген
QR-кодтармен жарық көреді.
Негізгі шарт бойынша поэзия мен суретте үндескен дуэтүміт керлер «Тəуелсіздік: Сөз
бен Сурет» қорытынды мəдени
кешіне шақыртылады.

«Уимблдон»
додасы басталды
–––––––––––––––––––––––––––––
Ұлыбританияның астанасы – Лондонда
жүлде қоры 35 000 000 фунт-стерлингті
құрайтын «Уимблдон» турнирі басталды. Бұл жарыста әлемнің ең мықты
ойыншылары !нер к!рсетуде.
–––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстанның теннисшілері арасында алғашқы болып Елена Рыбакина кортқа
шықты. Əлемдік рейтингте 20-орында тұрған
жерлесіміз тұсаукесер кездесуінде Кристина
Младеновичпен шеберлік байқасты. 28 жастағы
Францияның өкілі осыдан үш-төрт жыл
бұрын WTA тізімінде «ТОП-10» ойыншының
қатарына енген. Кезінде ол «Ролан Гаррос»
пен АҚШ-тың ашық біріншілігінің ширек финалына дейін жетті. Қазіргі кезде Младенович
үздіктер рейтингінде 62-сатыға жайғасты.
56 минутқа созылған бəсеке 6:4, 6:0 есебімен Рыбакинаның пайдасына шешілді.
Енді Елена жапониялық Мисаки Дои мен
америкалық Клэр Лю арасындағы кездесудің
жеңімпазымен күш сынасады.
Кеше Зарина Диас латвиялық Анастасия
Севостовамен кездессе, Қазақстанның қос
теннисшісі – Александр Бублик пен Михаил
Кукушкин өзара сайысқа түсті. Ал бүгін Юлия
Путинцева украиналық Люся Цуренкомен
кездеседі.

ВЕЛОСПОРТ
МЕРЕЙ

«Якоб Фульсанг –
11-орында

«Алтын Томирис» сыйлығы тапсырылды
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні
қарсаңында «Астана Опера» театрында мәдениет пен
!нерді насихаттап жүрген журналистер «Алтын Томирис»
сыйлығымен марапатталды. Айта кетейік, бұл сыйлық
биыл алғаш рет беріліп отыр.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Маржан 8БІШ,
«Egemen Qazaqstan»
Мəдениет жəне спорт министрлігі мен «Астана Опера»
театры бірлесе ұйымдастырған
марапатты министр Ақтоты
Райымқұлова табыс етті.
«Алтын Томирис» мүсіншесі театрдың дəл төбесіндегі
квадрига түрінде жасалған.
Онда күйме арбаның тізгінін
ұстаған сақ патшайымы Томирис бейнеленген.

Марапатталғандар қатарын да «Хабар 24», «Қазақ
ТВ», «Қазақстан», «Абай ТВ»,
«Мир», «Еуразия» бірінші арнасы» телеарналары, «Egemen
Qazaqstan», «Казахстанская
правда», «Астана Ақшамы»,
«Вечерняя Астана», «Новое поколение», «Литер», «Караван»
газеттері, Tengrinews.kz,
Zakon.kz, Қазақпарат, Sputnik
Казахстан, Nur.kz, Baigenews.
kz ақпараттық агенттіктерінің
тілшілері, сонымен қатар

танымал блогерлер де бар.
Салтанатты рəсім аяқтал ған соң мерекелік концерт ұсынылды. Сахнаға
опера труппасының солистері – Қазақстанның еңбек

сіңірген қайраткері Жамиля
Джаркимбаева, Елена Ганжа,
Əсем Сембина, Рамзат Балакишиев, Шыңғыс Расылхан,
«КВИКОНТЕ» үрлемелі
аспаптар квинтеті жəне

концертмейстер Раушан Бескембирова шықты.
Бағдарламаға Мұқан Төлебаевтың «Бақыт вальсі»,
Латиф Хамидидің «Бұлбұл»,
Əліби Əбдінұровтың «Қуырмаш» тəрізді қазақ композиторларының əндері енді. Сонымен қатар Джакомо Пуччинидің «Богема» операсынан
«Мюзеттаның вальсі», Франц
Легардың «Страна улыбок»
опереттасынан дуэт, баршаның
сүйіктісіне айналған Консуэло
Веласкестің «Bessame Mucho»,
Луиджи Ардитидің «Поцелуй»,
Муслим Магомаевтың «Синяя
вечность», Эдуардо ди Капуаның
«О sole mio», Доменико Модуньо
мен Франко Мильяччидің
«Volare» əндері шырқалды.

ӨНЕР

Қоңыр сазға бөлеген қобыз үні

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің мемлекеттік академиялық филармониясына қарасты
«Қорқыт» этноансамблі VI концерттік маусымын киелі қобызшы Ықылас Дүкенұлының
шығармашылығына арналған «Жез киік» атты керемет кешпен қорытындылады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Азамат ЕСЕНЖОЛ,
«Egemen Qazaqstan»

Өз заманында қасиетті
қобызбен қазақ даласын қоңыр сазға бөлеген Ықылас
бабамыз қобызшылар əулетінде өмірге келген,
оның əкесі Дүкен де, атасы Алтынбек те атақты қобыз шы болған. Соның да
əсе рі болар, ол жасынан
өнер ге жақын болып өсіп,
есімі ерте танылады. Жалпы, атақты күйшінің шығарма ларында өзі өмір сүрген
дəуір мен ел арасына кең

тараған аңыз-əңгімелер айшықты жарасым тапқан.
Сонымен киелі қобыз үні
салтанат құрған кеште халықаралық байқаулардың
лауреаты, Ықылас бабамыздың тікелей ұрпағы Ақ нар
Шəріпбаева, Олжас Құрманбек, халықаралық Шабыт
фестивалінің Гран-при иегері Шолпан Шарапатова, Жанар Жүсіпова, Тоғжан Ғайса, Ерегүл Батқан секілді талантты қобызшылар күйшінің
«Жолаушының қоңыр күйі»,
«Тоғыз тарау», «Ай ра уықтың ащы күйі», «Жезкиік»,

«Ерден» жəне т.б. туындыларын орындап, тың дармандарын күй сазымен толқытты.
Əсіресе, дарынды қобыз шы, Қазақстанның еңбек сіңірген əртісі Рау шан
Оразбаева жетекшілік ететін
«Қо быз-Рух» ансамблінің
орындауындағы «Аққу» күйі
көрерменнің қиялын көкке самғатып, ғажайып күйге
бөледі десек, артық айтқа нымыз емес. Сондай-ақ
кере мет кеш шымылдығы
«Қор қыт» этноансамблінің
көркемдік жетекшісі, Мəде-
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Саясат жəне құқық бөлімі
Жолдыбай БАЗАР

Жалпыұлттық республикалық газет. 1919 жылғы 17 желтоқсаннан шыға бастады
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Бас редактордың орынбасарлары
Кəрібай МҰСЫРМАН
Думан АНАШ
Талғат БАТЫРХАН

Ерболат ҚАМЕН – «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ
басқарма төрағасының орынбасары

Жауапты хатшы
Самат МҰСА

Экономика бөлімі
Қымбат ТОҚТАМҰРАТ
Əлеумет жəне білім бөлімі
Орынбек ӨТЕМҰРАТ
Мəдениет жəне руханият
бөлімі
Мирас АСАН
Əдебиет жəне өнер бөлімі
Ерлан ЖҮНІС
Интернет-редакция бөлімі
Динар КЕРІМ

Грекиядан да
ұтылдық
ниет қайраткері Шолпан
Қорғанбектің «Аманат»
күйі мен жабылды. Бұл күй
аталған өнер ұжымының «төл
құжаты» секілді. Өйткені

ұлттық музыка аспаптарымен
орындауындағы осы күйді
тыңдағанда құлағыңызға ұлы
дала сарыны келіп, рухтанып
кетесіз.
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Нотариус города Нур-Султан Мадиева Р.М. (лицензия 0000696 от 26.12.2006) сообщает об открытии наследства после смерти Култасова Махсута Кидирбаевича, умершего
10.06.2021 года, наследникам обратиться для принятия наследства: город Нур-Султан,
проспект Абылайхана, дом 10, н.п.4, телефон: 8 771 831 6166.

Бұл жолы 28 жастағы бельгиялық спортшы Тим Мерлирдің («Alpecin-Fenix») мерейі
үстем болды. Лорьян мен Понтиви өңірлері
арасындағы 182,9 шақырымдық қашықтықты
ол 4 сағат 01 минут 28 секундта жүріп өтті.
Бельгияның тағы бір өкілі Йеспер Филипсен
(«Alpecin-Fenix») екінші орынды иеленсе,
франциялық Насер Буханни («Team Arkéa
Samsic») үшінші сатыға жайғасты. «Астана»
клубы мүшелері арасындағы ең үздік көрсеткіш
Якоб Фульсангқа тиесілі. Даниялық легионер
үшінші кезеңде 16-орынды қанағат тұтты.
Жалпы есепте Нидерландтың велошабандозы Матье Ван дер Пул («Alpecin-Fenix»)
алдына жан салмай келеді. Оның көрсеткіші
– 12:58:53. Екінші жəне үшінші орындарда – Жюлиан Алафилипп («Deceuninck Quick Step») пен Ричард Карапас («INEOS
Grenadiers»). «Астананың» серкесі Якоб
Фульсанг 11-орынды еншілеуде.

СУ ДОБЫ

Нотариус города Нур-Султан Мадиева Р.М. (лицензия 0000696 от 26.12.2006) сообщает об открытии наследства после смерти Зарықхан Мақпуза, умершей 28.05.2021
года, наследникам обратиться для принятия наследства: город Нур-Султан, проспект
Абылайхана, дом 10, н.п 4, телефон: 87718316166.

ТОО Aisha Trade, БИН 170 440 035 733, закрывается в связи с ликвидацией. Притензии
и жалобы принимается в течение месяца. Обращаться по телефону: 87011012123.

–––––––––––––––––––––––––––––
Велошабандоздар арасындағы ең ірі
жарыс – «Тур де Франс» к!пкүндігінің
үшінші кезеңі !з мәресіне жетті.
–––––––––––––––––––––––––––––

МЕНШІКТІ ТІЛШІЛЕР:

MЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:

Нұр-Сұлтан
Ақтау
Ақтөбе
Талдықорған
Атырау
Көкшетау
Қарағанды
Қызылорда
Қостанай
Орал
Өскемен
Павлодар
Тараз
Шымкент
Петропавл

010008 Нұр-Сұлтан, «Егемен Қазақстан» газеті» көшесі,
5/13 050010 АЛМАТЫ, Абылай хан даңғылы, 58а
АНЫҚТАМА ҮШІН:
Нұр-Сұлтан: АТС 37-65-27, факс 8 (7172) 37-19-87;
Электронды пошта: info@egemen.kz
Интернет-редакция: portal@egemen.kz
Алматыда: 8 (727) 273-07-87,
факс 8 (727) 273-07-87;
Электронды пошта: almaty@egemen.kz
МАРКЕТИНГ БӨЛІМІ:
Нұр-Сұлтанда – 8 (7172) 37-60-49, 37-64-48,
advert@egemen.kz, egemen_adv@mail.ru
Алматыда – 8 (727) 273-74-39, факс – 273-07-26,
adv@egemen.kz

– astana@egemen.kz
– mangystau@egemen.kz
– aqtobe@egemen.kz
– 7su@egemen.kz
– atyrau@egemen.kz
– kokshe@egemen.kz
– qaragandy@egemen.kz
– qyzylorda@egemen.kz
– qostanai@egemen.kz
– bqo@egemen.kz
– shygys@egemen.kz
– pavlodar@egemen.kz
– taraz@egemen.kz
– oqo@egemen.kz
– sqo@egemen.kz

–––––––––––––––––––––––––––––
Су добынан Грузияның астанасы –
Тбилисиде !тіп жатқан әлемдік лиганың суперфиналының үш ойынында
да Қазақстан құрамасы жеңілістің
кермек дәмін татты.
–––––––––––––––––––––––––––––
Тұсаукесер кездесуінде даңқты Италия
құрамасынан ұтылған қазақстандық ватерполшылар екінші ойында Францияға есе жіберді.
Соңғы турда Грекиямен күш сынасты. Олар
əлем чемпионаттары мен əлемдік лигада үш реттен жеңіс тұғырына көтерілгенін жанкүйерлер
жақсы біледі. Сондай-ақ грекиялық ватерполшылар 2004 жылы Афинада алауы тұтанған
Олимпия ойындарында төртінші орынға табан тіресе, 2016 жылы Рио Олимпиадасында
алтыншы сатыға жайғасты. Осындай мықты
командаға біздің жігіттердің əлі жетпеді. Бұл
бəсекеде 14:9 есебі тіркелді.

Дайындаған
Ғалым СҮЛЕЙМЕН,
«Egemen Qazaqstan»
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