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Газет 2006 жылдың 15 желтоқсанынан шыға бастады

МЫҢ МҮДДЕНІ
ТОҒЫСТЫРҒАН
БІР БЕЛДЕУ
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қытай Халық Республикасына ресми
сапары барысында мамырдың 14-15 күндері
Бейжіңде ткен «Бір белдеу – бір жол» атты
халықаралық ынтымақтастық форумының
ашылу салтанатына қатысты. Елбасы
биылғы жылдың басты оқиғасының біріне
айналған осынау алқалы жиын аясында
бірқатар екіжақты кездесулер ткізді.
Жаһандық жаңа болмыс жағдайындағы
ынтымақтастық жүйесі – Қытайдың ежелгі
Жібек жолын қайта ркендету бағытындағы «Бір белдеу – бір жол» бастамасының аясында ұйымдастырылған халықаралық ауқымды жиын трткүл дүние
назарын Бейжіңге аударған жылдың басты оқиғасының бірі болды. Jлемнің
29 елінің мемлекет басшылары мен
премьер-министрлері, БҰҰ Бас хатшысы,
халықаралық делегациялардың, дүниежүзілік қаржы ұйымдарының жетекшілері бас қосқан алқалы жиында Жер
шары халқының 45 пайызын қамтитын
аса ірі жобаның даму жолдары, яғни
аталған экономикалық белдеу аясында
ынтымақтастықты жандандыру, зара ісқимыл платформаларын қалыптастыру,
инфрақұрылымдық байланыс, сауда-экономикалық ынтымақтастық, неркәсіптік
инвестициялар, энергетика мен ресурстар,
қаржылық қолдау, қоршаған ортаны қорғау
мәселелері күн тәртібіне қойылды.
Форумға қатысушы мемлекеттер басшыларының «Тығыз ынтымақтастыққа
арналған саяси бірлескен қызмет» тақырыбында ткен дңгелек үстел жиынында
сз сйлеген Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
ҚХР трағасы Си Цзиньпиннің Еуразияда
ежелгі Жібек жолын жаңа, заманауи форматта қайта жандандыру идеясы әлемде
крініс алып отырған саяси, экономикалық
және гуманитарлық дағдарыстарға берілген
уақтылы жауап екенін атап тті.
– Патернализм мен саяси астары бар
санкцияларды қолдану шаралары миллиондаған адамдардың экономикалық белсенділігін тмендетіп, мір сүру деңгейіне әсер етті. Соның нәтижесінде, соңғы
жылдары әлемдік экономика мен саудада
босаңдық пен құлдырау байқала бастады.
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Парламент Мәжілісіндегі тыңдаулардан кейін Ақтбе
облысының әкімі Бердібек Сапарбаев су тасқынынан жапа
шеккендерге қандай кмек крсетіліп жатқанын журналистерге берген сұхбатында айтып берді. Ол үйлер мен
азаматтардың жеке мүліктерінің қаншалықты зардап
шеккенін, зақымданғанын айқындайтын арнайы комиссия
құрылғанын атап крсетті.

ОҢ КӨРСЕТКІШТЕР
САҚТАЛУЫ ТИІС
Премьер-министр Бақытжан Сағынтаевтың трағалығымен селекторлық режимде ткен Үкімет отырысында бірнеше мәселелер қаралды. Атап айтқанда, ағымдағы
жылдың 4 айындағы еліміздің экономикалық су қарқыны, ветеринарлық қауіпсіздік
мәселелері талқыланды. Сонымен қатар, отырыста Мүгедектердің құқықтары туралы
конвенцияның қалай іске асырылып жатқандығына назар аударылды.

«Осы комиссияның шешімімен кімге және қанша қаражат
блінетіні анықталады. Біз үйлері қирап қалғандарға пәтерлер
береміз. Кімде-кім жеке үй алғысы келсе және де олар жеке
тұрғын үй құрылысы кезегінде тұрса, оларға жер береміз.
те мұқтаж болғандарға – құрылыс материалдарына 1 миллион теңгеден қаражат блеміз. Бірақ мынадай шартпен:
блінген қаражатқа біз құрылыс материалдарын сатып аламыз,
құрылыспен здеріңіз айналысасыздар. здері салуға мүмкіндігі
жоқтарға, құрылыс компаниясын немесе құрылысшыларды тауып береміз», – деп нақтылады Б. Сапарбаев.
Jкімнің айтуынша, бүгінге дейін Ақтбе облысында су
тасқынынан зардап шеккендерге 64 миллион теңге тленген.
«Жұмыс басталып кетті, одан әрі де жалғаса береді. Бүгінгі
күнге 64 отбасына 1 миллионнан теңге блінді», – деп қорытты
облыс басшысы.

АҚТӨБЕ –
ҚҰТТЫ МЕКЕН
ЕГІС АУМАҒЫ ҰЛҒАЙДЫ
Ақтбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев Қарғалы
ауданындағы бірқатар шаруа қожалықтарына барып, кктемгі
егіс науқанының басталуымен танысты, ауданның ауыл
шаруашылығы құрылымдарының басшыларымен кездесті, деп
хабарлайды аймақ басшысының баспасз қызметі.
Белгілі болғандай, биыл Ақтбе облысында 641 мың гектар жерге егін егу жоспарланған. Егіс алқаптары 2016 жылмен
салыстырғанда 74,2 мың гектарға ұлғаятын болады. Дәндідақылдар егуге 383,9 гектар жер белгіленген. Ауа райы қолайлы
болған жағдайда 480 мың тонна астық жиналады деп күтілуде.
Қазір облыс аудандарында егін егу жұмыстары белсенді
жүруде. Ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметтері
бойынша ңірдегі ауылшаруашылық құрылымдары кктемгі
далалық жұмыстарды жүргізу үшін сапалы тұқымдық материалдармен, техникамен және жанармаймен толықтай

қамтамасыз етілген. Атап айтқанда, ҚР АШМ блген 8,8 мың
тонна арзандатылған дизель отыны Ақтбеге толық млшерде
жеткізілді.
Облыс басшысы жекелеген кемшіліктерді де атап крсетіп,
тиісті мамандарға, ңір басшылары мен зге де жауапты
жұмыскерлерге шұғыл шаралар қабылдауды тапсырды.
«Суармалы жерлер Қарғалы ауданында кп. кінішке
қарай, олардың жалпы аумағының 33% ғана айналымда. Біз азық-түлікті кп беруге мүмкіндігі бар суармалы
жерлер алаңын барынша кеңейтіп, малды жем-шппен
қамтамасыз етіп, жұмыс орындарын құруымыз керек. Жалпы, облыстың басқа аудандарымен салыстырғанда сіздерде
ауыл шаруашылығын жүргізу үшін жағдай жақсы. Егер барлық
әлеует пайдаланылса, Қарғалы ауданы жалпы Ақтбе аумағын
негізгі ауылшаруашылық німдерімен қамтамасыз етер еді», –
деді облыс әкімі.
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ткен 4 айдың қорытындысына сәйкес, экономиканың басым салаларында сім
байқалған. Ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменовтің баяндауынша, 2017
жылдың қаңтар-сәуір айларында ЖІ сімі 3,7%-ті құрады. Ол негізгі факторлар
қатарында тұтынушылық және инвестициялық сұранысты, ЖІ динамикасын қолдауға
кмек болған экономиканың нақты секторындағы белсенділікті атады. Жалпы ішкі
німнің оң сипаты тау-кен, ңдеу, құрылыс, қызмет крсету салаларының нақты сімімен
байланысты. Тау-кен неркәсібінде кмір мен қоңыр тас кмір, мұнай, табиғи газ алу
крсеткіштерінде біршама сім бар. Негізгі ңдеу сегменттерінде де: мұнай ңдеуде, фармацевтикада, металл емес минерал німдерде, металлургиялық німдерде және машина жасауда жандану байқалады. Агронеркәсіптік кешенде ауыл шаруашылығы жалпы
німінің ндіріс клемі згерістерге ұшырамаған және 2,9% оң крсеткішінде сақталып
қалды. Құрылыста да 6,1%-ке артып, оң ырғақ сақталуда. Құрылыс жұмыстары Павлодар, Жамбыл облыстарында және Астанада қыза түскен. Есепті кезеңде крсетілетін
қызметтер ндірісі 1,9%-ке сті. Секторлар бойынша сауда-саттықта және ақпарат пен
байланыста сім байқалады, клік және қоймалау қызметі саласының даму крсеткіштері
3,5%-ке, жүк айналымы 5,9%-ке, ал жолаушылар айналымы 3,2%-ке скен.
Үкімет басшысы осы оң згерістермен тоқталып қалмай, жұмысты әрі қарай рістету
қажеттігін баса айтты. «Қорытындыдағы мәліметтер жаман емес, бірақ трт айда болған
жетістіктер бізді босаңсытпауы керек. Негізгі жұмыс екінші жартыжылдықта орын алады. Сондықтан барлығымызға – орталық және жергілікті атқарушы органдарға Мемлекет басшысы қойған міндеттерді жүзеге асыруды жалғастыру қажет. Осы орайда, Инвестициялар және даму министрлігі ңдеуші неркәсіптегі қалыс қалып келе жатқан
салалардағы жағдайды түзетуге кңіл аударуы тиіс», деді Бақытжан Сағынтаев. Премьерминистр аталған жұмысты үйлестіруді зінің бірінші орынбасары А.Маминге тапсырды.
Елімізде ветеринарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жұмыстары жнінде ауыл
шаруашылығы вице-министрі Қайрат Айтуғанов баяндады. Ол жыл басынан бері қой
шешегі, лейкоз, вирустық диарея мен эпизоотиялық лимфангит секілді аурулар бойынша эпизоотиялық жағдайларда тұрақтылық байқалатынын мәлімдеді. Мысалы, биыл мал
аурулары 36%-ке тмендеген. 2016 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша мал ауруының
жалпы 36 ошағы тіркелсе, биыл ол 23 болып отыр.
2017-2021 жылдарға арналған АК-ті дамытудың жаңа мемлекеттік бағдарламасы
аясында ветеринарлық заңнаманы згерту жобасы әзірленуде. Сондай-ақ, ағымдағы
жылы малдарға 17 аса қауіпті ауруларға қарсы 149,3 млн. екпе жұмыстарын жүргізу
жоспарланған. Қазіргі таңда 37,5 млн. екпе жұмыстары жүргізілген, бұл ткен жылдағы
деңгеймен салыстырғанда 34%-ке жоғары крсеткіш. 2017 жылы 70 млн. диагностикалық
зерттеулер жүргізу жоспарланған. Елімізде барлығы 2,6 миллионнан астам ІҚМ, 3,8 млн.
бас ҰҚМ, 150 мың шошқа, 18 мың жылқы және 31 мың түйеге диагностикалық зерттеулер жүргізілген.
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ҒЫЛЫМДАҒЫ АЙШЫҚТЫ ІЗ
Бүгінгі таңда ғылым қарыштап дамыса да жауапкершілік
деген адами қасиеттің орны олқы тұрғаны ащы шындық.
Менің түсінігімде, тұлғаның қоғамда немесе ұжымда з
қызметін адал атқарып, оны азаматтық борышы ретінде
сезінгені, сол адамның зор жауапкершілікті арқалағаны.
3рине, зіне жүктелген істі ыждағаттылықпен, тиянақты
орындау адамның ынтасына, біліміне, іскерлігіне,
табандылығына байланысты. Жауапкершілік бар жерде
жұмыс та тиянақты атқарылады, мақсат та орындалады,
нәтижеге де қол жетеді.

МӘДЕНИЕТПЕН
ҰШТАСҚАН КӨРМЕ
ЭКСПО-2017 крмесінің жалауы желбірейтін 93 күннің ішінде елорда
тұрғындары мен қонақтары үшін ұсынылатын бұқаралық мәдени шаралар жиі
ұйымдастырылмақ. Халықаралық мамандандырылған крмесін ткізу кезіндегі
мәдени бағдарламаны Мәдениет және спорт министрлігі, «Астана ЭКСПО-2017»
ұлттық компаниясы және Астана қаласының әкімдігі бірлесіп әзірледі.
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«ЭКОНОМИКАҒА» 2017 ЖЫЛҒА
ЖАЗЫЛУ ЖАЛҒАСУДА!

ҚАЗПОШТА

бойынша жазылым бағасы
Мерзімі
6 ай
Мерзімі
6 ай

Жеке адамдар үшін
Алматы-қала
1 491-36
Кәсіпорын мен мекеме үшін
Алматы
2 856-96

Индекс: 64151
Аудан-ауыл
1 603-14
Индекс: 14151
Аудан-ауыл
2 968-74

«Экономика» газетіне интернет желісі арқылы да жазылуға болады,
ол туралы мәліметті 6-беттен біле аласыздар.

Қазіргідей немқұрайлылық пен тоғышарлық дендеп
бара жатқан уақытта, тапшы уақытты толық пайдалануға
ұмтылған, әсте еңбек етуден жалықпаған, ұдайы білімін
ұштаған, зердесінің әлеуетін кп іс тындыруға жұмсаған
Сүленов Жармұхамбет Сүленұлы ағамыздың атқарған игілікті
істері кейінгі буын жастарға үлгі тұтарлық неге.
Ол саналы ғұмырын ғылымға арнаған, 40 жылдан астам
уақыт сауын сиыр саласының қыр-сырына терең үңіліп, осы

саланың саңлағына айналған майталман маман. Сауын сиыр
саласында ғылыми зерттеулермен шұғылданып, ндірісте
білікті білімімен ерекшеленген, ең бастысы, ғылыми ортада
тындырымды игі істерді атқарғанымен есте қалды.
Кеңес одағы құрылып, мал шаруашылығын дамытуды
қарқынды жолға қою бағыты анықталғанда, Қазақстан ғалымдары осы жергілікті сиырлардың негізінде ндірістік сипаттағы
сүт німі мол сауын сиырлардың тұқымын шығаруды қолға
алды. Қазақстанда ндірістік негізде сіруге бейімделген
алғашқы сүтті-етті бағыттағы сиыр тұқымы – Алатау сиыры
еді. ткен ғасырдың ғасырдың 30-50 жылдарында жергілікті
малдың ішіндегі сүтті сиырларды швиц, кострома тұқымының
бұқаларымен ұрықтандыру арқылы шығарылған жаңа тұқым.
Алатау сиыры, кбіне, Алматы, Жамбыл, Шығыс Қазақстан
ңірінің таулы аймақтарында сірілді.
Талдықорған облысы аясында мал асылдандыру
жұмыстарын жандандыру мәселесін қолға алғанда, маман
ретінде әрі ғалым ретінде ағамыздың есте сақтау қабілетінің
зеректігіне тәнті болдым.
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ЕЛБАСЫ Парламент Сенатының депутаты, Халықаралық қатынастар,
қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі Нұртай 3біқаевты қабылдады.
М3ЖІЛІС зейнетақы мен жәрдемақыны арттыру бойынша заң жобасын
мақұлдады.
М3ЖІЛІСТЕГІ «Ақ Жол» фракциясының депутаттары 3зербайжанның
проблемалық банкіне инвестициялау туралы шешім қабылдаған БЖЗҚ-ның
лауазымды қызметкерлерін жауапқа тартуды ұсынды.
БИЫЛ Қашағаннан 5 млн тонна мұнай ндіріледі деп болжануда. Бұл
туралы Энергетика министрлігі қоғамдық кеңесінің кшпелі отырысында
айтылды.
АЛМАТЫЛЫҚ кәсіпкерлер оқушыларға, студенттерге, Алматы
қаласының мектеп мұғалімдері мен ЖОО оқытушыларына «ЕХРО-2017»
крмесіне 1000 билет сыйламақ, деп хабарлады қалалық кәсіпкерлікті қолдау
және индустриялды-инновациялық даму басқармасы.
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ОТАНДЫҚ СОРТ – ҚАШАН ДА
МОЛ ӨНІМНІҢ КЕПІЛІ
Pмір кші алға тартқан сайын ғылымның дамуында да даңғыл
жолға түскен згерістер кеңінен орын алып келеді. Бұл бүгінгі заманауи
талаптардың сұранысы мен тапсырысы екені тәжірибе тәлімдерінен анық та
айқын крініс тауып отыр.
Осы тұрғыдан алғанда жаһан бойынша күрделі проблемаға айналып
отырған азық-түлік проблемасының халық күткен деңгейде оң шешімін
табуы ауадай қажет-ақ. Оны шешуде ғылым саласы қол қусырып қарап
отырған жоқ. Орнын тапқан оңтайлы жетістіктер де баршылық. Дегенмен
де, оны жеріне жеткізіп, түбегейлі түрде зерделеу мен зерттеу, ізденісті
ілгерілете беру бүгін, ертең біте қоймайтын ауқымдағы арнасы кең
жұмыс. Ауыл шаруашылық дақылдарының қазақстандық сорттарының
бәсекеге қабілеттілігі қазір зекті мәселе ретінде таразы талқысына салынуда. Мен осы бағытта з ойымды ортаға салуды жн крдім.
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tŗıĸĸŁŒħĦĳİ
ИНФЛЯЦИЯ ДЕҢГЕЙІ
ҚАНДАЙ БОЛАДЫ?
Респонденттердің 53%-і 2017 жылғы мамырда
баға суін күтуде, олардың кпшілігі баға аздап
седі деп болжайды. Бұл туралы Ұлттық банкі
таратқан хабарламада келтірілген.
Халықтың келесі 12 айда баға суіне қатысты
күтулері наурызбен салыстырғанда шамамен
сті. Бір жылдан кейін инфляцияның деңгейін
10%-тен жоғары бағалайтындардың үлесі біршама суіне қарамастан, баға сіміне 10%тен кем бағалайтындардың үлесі пікіртерім
ткізудің басынан бері (2016 жылғы қаңтар)
жоғары деңгейде тұр. Болашақтағы инфляцияны 6-10%-тік аралықта бағалайтындардың үлесі
23%-тен 28%-ке дейін скенін айта кету қажет,
делінген хабарламада.
2017 жылғы сәуірде квантификацияның
ықтималдылық әдісінің кмегімен есептелген инфляциялық күтулер кейбір ұлғайтуларға
қарамастан жеткілікті түрде тұрақты болып қалып отыр. Сәуірде халық арасында
инфляциялық күтулерді бағалау бойынша
жүргізілген пікіртерімнің нәтижелері бойынша
қабылданатын жылдық инфляция және ткен
айдағы инфляция тұрақты деңгейде болуда. Пікіртерімге қатысушылар инфляцияның
негізгі кзі ретінде тамақ німдері бағасының
суін атап теді.

têőĀŗ
ІЛГЕРІЛЕТУГЕ ЛАЙЫҚ Т3ЖІРИБЕ
Су ресурстары бойынша Қазақстан – Ресей
комиссиясының сарапшылары Орал зені бассейніндегі түбін тереңдету жніндегі бірлескен ісшаралары бойынша ынтымақтастық мәселелерін
талқылады.
Атырау қаласында Орал зенінің бассейнінде трансшекаралық су ресурстарын бірлесіп
қолдану және қорғау бойынша Қазақстан –
Ресей сарапшылар комиссиясының отырысы
ЕҚЫҰ қолдауымен аяқталды.
30-ға жуық орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың, халықаралық ұйымдардың кілдері және Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының бірлескен
сарапшылар тобы трансшекаралық зендерді
бірлесіп басқаруды талқылады және Орал
зенінің бассейнінде түбін тереңдету бойынша жұмыстарды жүргізу мәселелерін зерттеді.
Қатысушылар әлеуетті арттыру бойынша
бірлескен іс-шараларды жүргізу маңыздылығын
баса айтып, кршілес елдер арасындағы
ынтымақтастықтың нығаюын атап тті.
Іс-шараны Астанадағы ЕҚЫҰ Бағдарламалар офисі Ауыл шаруашылығы министрлігімен, Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық
экономикалық комиссиясымен және «Су бастамалар орталығы» үкіметтік емес ұйымымен
тығыз ынтымақтастықта ұйымдастырды.
Отырыс су ресурстарын тиімді басқару мәселелеріндегі мемелекеттік органдардың хабардарлығы мен әлеуетін арттыру және трансшекаралық диалогты құру бойынша Офистің
кпжылдық жұмысының бір блігі болып табылады.

tåĹŁıľĦĶĹĦľŁıŁŌŁ
ШЕГІРТКЕ
МҮЛГІП ЖАТПАЙДЫ
Ауыл шаруашылығы дақылдарының басты
жауы – шегіртке. Ал оның таралуын болдырмау
үшін агротехникалық және фитосанитариялық
күрес іс-шаралары уақтылы жүргізілуі тиіс.
Осыған байланысты Сыр ңірінде фитосанитариялық іс-шараларды дер кезінде, сапалы жүргізу үшін жұмыс тобы құрылып,
жұмыстар басталып кетті. Бұл туралы ңірлік
коммуникациялар қызметінде ткен брифингте
Қызылорда облысының аумақтық инспекция
басшысының орынбасары Жаннат Дүзелбаева
мәлім етті.
– Жұмыс тобының бірінші отырысы
ткізіліп, барлық аудан және қала әкімдеріне
шегірткеге қарсы тиісті жұмыстарды уақтылы
әрі сапалы ұйымдастыру жнінде тапсырмалар
беріліп, тиісті шаралар атқарылуда, – деді ол.
Сала мамандарының айтуынша, облыс бойынша биыл 68 378 гектар жер италиялық прус
шегірткесін болдырмау мақсатында ңделеді.
Ал ерекше қауіпті азиялық шегіртке жайлауы
мүмкін деген аймақ 84 947 гектар болып отыр.
Бұл аумақ та химиялық ңдеуден теді. ңдеу
жұмыстарын 27 мамырдан 30 маусымға дейін
жүргізу межеленуде.
Ботагз 3БДІРЕЙҚЫЗЫ

ТАҒАЙЫНДАУЛАР
Ержан ТЕМІРХАНОВ
Қарағанды облысы Саран қаласының әкімі
болып тағайындалды
Анатолий ШКАРУПА
Қарағанды облысы әкімінің орынбасары болып
тағайындалды
Мәріпбек Ш*КЕРБЕК
Жамбыл облыстық кәсіпкерлер палатасының
директоры қызметіне тағайындалды
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МЫҢ МҮДДЕНІ ТОҒЫСТЫРҒАН БІР БЕЛДЕУ ОҢ КӨРСЕТКІШТЕР
САҚТАЛУЫ
ТИІС
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Осындай жағдайда халықаралық кооперацияны ынталандыру үшін әлем жаңа жетекші күштің
қажеттілігін ткір сезінуде, – деді Қазақстан
Президенті.
Нұрсұлтан Назарбаев «Бір белдеу – бір жол»
бастамасы жаңа геоэкономикалық парадигма
қалыптастыруға мүмкіндік беретінін атап тті.
Оның табысты іске асуы, жинақтап алғанда, 4,4
млрд тұрғынды қамтитын елдерге пайда әкеледі.
Мемлекет басшысы «Бір белдеу – бір жол»
ңірлік кооперациясының жаңа моделінің мықты
тұстарына ерекше тоқталды.
– «Бірлесе даму арқылы тұрақтылыққа қол
жеткізу» ұстанымы бүгінде ондаған елдің экономикалық мүддесіне сай келетін халықаралық
ынтымақтастықтың тартымды формасы болып
саналады. Осыған орай, Жібек жолының нақты
сұлбасы кріне бастаған қазіргі кезде бұл макроңірлік кооперацияның бірлескен стратегиялық үйлесімі қажет. Сондай-ақ Жібек жолы бастамасын іске асыру тұтас бір ңірлерді, соның
ішінде Орталық Азияны жаһандық контексте
жаңа тұрпатта танытуға мүмкіндік береді, – деді
Қазақстан Президенті.
Нұрсұлтан Назарбаев Орталық Азия әлемнің
ең ірі нарықтары арасындағы басты дәнекерге
айналып, қайтадан стратегиялық маңызға ие
болғанын атап тті.
Сонымен қатар, Президент Еуразиялық экономикалық одақтың осы процестегі маңызды рліне тоқталды.
– «Үлкен Еуразияның» біртұтас экономикалық
кеңістігін құру идеясы жаңа мәнге ие болуда.
Жібек жолының экономикалық белдеуі Шанхай
ынтымақтастық ұйымы, Еуразиялық экономикалық одақ және Еуропалық одақ платформаларын
ркендеудің біртұтас ңірлік аумағына ұтымды
түрде тоғыстыра алады, – деді Мемлекет басшысы.
Нұрсұлтан Назарбаев «Бір белдеу – бір жол»
бастамасын іске асыру жнінде бірқатар нақты
ұсыныстарын білдірді.
– Жібек жолы экономикалық белдеуінің транзиттік әлеуетін тиімді игеру үшін қызмет крсету
деңгейін жақсартып, әкімшілік кедергілерді
жою арқылы тауар ағынын ткізуді бірте-бірте
жеңілдету қажет. Қазақстан бұл мәселе бойынша
нақты шаралар қабылдауда. Ол сараптама мен
тиісті қаржыландыруды талап етеді. Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкі осындай бағдарламаларды белсенді түрде қаржыландыру керек деп есептеймін. Бұл – болашаққа арналған
инвестиция, – деді Президент.
Сонымен қатар Мемлекет басшысы жаңа
Жібек жолы бойында орналасқан елдердің азықтүлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатымен
ауыл шаруашылығы кооперациясын дамытудың
маңыздылығын атап тті.
Сондай-ақ, Нұрсұлтан Назарбаев инновациялық және ғылыми-техникалық даму саласындағы
ынтымақтастықты тереңдетуді ұсынды.
– Жобаларды бірлесе қаржыландыру, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар мен технологиялар трансферті орталықтарын, инновациялық компанияларды, венчурлық
қорларды құру мәселелерін қарастырған дұрыс.
Осы орайда, қазақстандық ғалымдардың Жібек
жолының Халықаралық ғылым академиясын құру
жніндегі ұсынысына назар аударғым келеді. Сонымен бірге, қоршаған ортаның, соның ішінде
клік артериялары бола алатын ішкі континенталды трансшекаралық зендердің су ресурстарын тиімді басқару мәселелесін де назардан тыс
қалдырмаған жн, – деді Қазақстан Президенті.
Сзін түйіндей келіп, Нұрсұлтан Назарбаев
«Бір белдеу – бір жол» идеясын ойдағыдай іске

асыру үшін мүдделі елдер арасында зара сенімнің
орнығуы, олардың тең құқықтылыққа және жанжақты ынтымақтастыққа дайын болуы маңызды
екенін атап тті.
* * *
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев
Қытай Халық Республикасының трағасы Си
Цзиньпинмен кездесті. Елбасы ҚХР трағасына
«Бір белдеу – бір жол» форумына шақырғаны
үшін алғыс айтып, іс-шараның жақсы ұйымдастырылғанын атап тті.
Нұрсұлтан Назарбаев «Бір белдеу – бір жол»
идеясының ңірлік деңгейдегі ынтымақтастықтың
ғана емес, сонымен бірге түрлі құрлық елдері
арасындағы зара іс-қимылдың крінісі екенін
атап тті. «Бұл белдеу жер шары тұрғындарының
45%-ын құрайтын 60-тан астам елді қамтып
отыр. Қазақстан мен Қытай Халық Республикасы арасындағы екіжақты және кпжақты ынтымақтастық үлгі аларлықтай болды. Басқа елдер
бізден үйрене алады», – деді Мемлекет басшысы.
Қазақстан Президенті екі мемлекет арасындағы ынтымақтастықтың қарқынды дамып келе
жатқанын атап тіп, оның бұдан да жоғары деңгейде нығая түсетініне сенім білдірді.
Сонымен қатар тараптар ңірлік қауіпсіздік
пен киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету және күн
тәртібіндегі зекті халықаралық мәселелерді талқылады.
Си Цзиньпин Қазақстанның Сирия қақтығысын реттеу процесіне қосқан үлесі үшін Нұрсұлтан
Назарбаевқа алғыс айтты.
ҚХР трағасы «Нұрлы жол» бағдарламасының
табыстылығын, сондай-ақ Азиядағы зара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің халықаралық
бастамасының маңыздылығын атап тті.
Қытай кшбасшысы зінің Қазақстанға ресми сапармен келіп, Шанхай ынтымақтастық
ұйымының саммитіне және «ЭКСПО – 2017» халықаралық мамандандырылған крмесінің ашылуына қатысуға дайын екенін айтты.
Кездесу барысында сонымен қатар екіжақты
ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Екі ел
арасындағы тауар айналымын ұлғайту және неркәсіп, инновация, клік, энергетика салаларындағы ынтымақтастық мәселелеріне ерекше кңіл
аударылды.
Сонымен қатар Елбасы «Бір белдеу – бір жол»
халықаралық форумы аясында бірқатар мемлекеттердің кшбасшыларымен кездесу ткізді.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ресей президенті В.Путинмен және Түрік Республикасының президенті Р.Ердоғанмен кездесудегі
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Жобаның қуаттылығы жылына 8 мың тонна өнім өңдеуге қауқарлы

А.Баталов алдымен «Империя Фуд» ЖШС
ет комбинатының құрылысымен танысты.
«Империя Фут» серіктестігі былтырдан бері инвестиция клемі 2,3
млрд теңгені құрайтын ет ңдеу
зауытының құрылысын жүргізуде.
Нысан жұмыстары биылғы жылдың
қыркүйек айында аяқталуы тиіс. Бұл
жобаның қуаттылығы жылына 8 мың
тонна ет ңдеуге қауқарлы болмақ.
Зауытқа дейін инфрақұрылым жүргізу
үшін облыстық бюджеттен 80,1 млн
теңге блінген. Қазіргі кезде құрылыс
жұмыстары жүріп жатыр. Серіктестік
бұған дейін инвестициялық құны 1,4
млрд. теңгені құрайтын мал бордақылау
алаңын салды. Жыл басынан бері 55
тоннаға жуық ет ткізілген.
Мұнан кейін облыс әкімі А.Баталов Қасымбек
ауылындағы «Тексан Қазақстан Инвест» ЖШС
жарық-электр техникаларын және металл бұйымдарын шығаратын зауытына атбасын тіреді. Зауыт
2012 жылдан бері жұмыс істейді. Бас директоры
Диас Құрмашевтің айтуынша, зауытта светодиодты шырақтардың 350-ден астам түрі шығарылады.
Олардың қатарында кеңсеге, кшеге, тұрмысқа
және неркәсіп орындарына арналған шамдар да бар. Сонымен қатар парталар, кшеге,

әңгіме барысында таяуда Астанада ткен Сирия жніндегі келіссздердің қорытындыларын
талқылады. Р.Ердоған Астана процесінің нәтижелеріне тоқтала келе, Сирия мәселелері
жніндегі диалогты Женевада жалғастыру үшін
оның маңызды болғанын атап тті.
Сонымен қатар, Мемлекет басшысы Беларусь президенті А.Лукашенкомен және збекстан
президенті
Ш.Мирзиеевпен,
Пәкістанның
және
Малайзияның
премьер-министрлері
Н.Шарифпен және Н.Разакпен, Дүниежүзілік
экономикалық форумның трағасы К.Швабпен
жүздесті.
Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев БҰҰ Бас хатшысы А.Гутерришпен кездесті. Jңгімелесу барысында ол Шанхай ынтымақтастық ұйымының
Астанада тетін саммитіне қатысу ниеті бар екенін
растады.
Қазақстан Президентімен кездесуде Испания
премьер-министрі М.Рахой «ЭКСПО – 2017»
халықаралық крмесіне Испания Королінің
қатысатынын растады.
Сонымен
қатар
Мемлекет
басшысы
Нұрсұлтан Назарбаев Қытай Халық Республикасы
Мемлекеттік кеңесінің премьері Ли Кэцянмен
кездесті. Кездесуде тараптар Қазақстан мен Қытай
Халық Республикасы арасындағы екіжақты
ынтымақтастықтың қазіргі ахуалы және даму
жолдары жнінде пікір алмасты.
– Біздің қарым-қатынасымыз басқа мемлекеттер үшін үлгі боларлықтай. 2014 жылғы кездесуде біз ндіріс ашу, клік жүйелерін бір-бірімен
жалғастыру жніндегі жобаларды іске асыру
мәселесін ктердік. Сондай-ақ тағы бірқатар
маңызды жобаларды жүзеге асыруымыз керек, –
деді Қазақстан Президенті.
Интеграциялық процестердің маңыздылығына тоқтала келіп, Елбасы «Бір белдеу – бір жол»
бастамасының қазіргі жағдайдағы ерекше рлін
атап тті. «Нұрлы жол» және Жібек жолы бағдарламаларын бір-бірімен ұштастырудың оң нәтижелеріне назар аударды.
Сонымен қатар әңгіме барысында екі елдің
арасында тауар айналымы клемін ұлғайту, Қазақстанның транзиттік әлеуетін пайдалану мүмкіндіктері, технологияларды және экологиялық
тұрғыдан таза ндірісті дамыту, сондай-ақ энергетика мен ауыл шаруашылығы салаларында зара
тиімді ынтымақтастықты жолға қою мәселелері
талқыланды.
Кездесу соңында Мемлекет басшысы Ли
Кэцянді елімізге сапармен келуге шақырды.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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ЖАҢА ЕТ КОМБИНАТЫ
САЛЫНУДА
Алматы облысының әкімі Амандық Баталов
жұмыс сапарымен Жамбыл ауданына барды.
Сапар барысында облыс басшысы бірқатар
маңызды нысандар мен әлеуметтік жобалардың
жүзеге асырылу барысымен танысты.
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Вице-министр отандық мал шаруашылығы
німдерін экспортқа шығару жұмыстарынан да хабардар етті. Ол арнайы әзірленген Экспорт бойынша жол карталары шеңберінде импорттаушы елдер
– ҚХР, Иран, Израиль, Сауд Арабиясы, БАJ және
Кувейт талаптарына сәйкес отандық регламенттер
мен сертификаттарды үйлестіру бойынша шаралар
қабылданғанын мәлімдеді. «2017 жылдың сәуірінде
қытайлық сарапшылар ветеринарлық қызмет аудиті
мен Қазақстан кәсіпорындарына тексеру жүргізді.
Оның негізінде Қытайға асыл тұқымды жылқылар
мен омарташылық німдерін экспорттауға рұқсат
алынды. Жыл соңына дейін қытайлық нарыққа мұздатылған қой етін жеткізу бойынша талаптарды келісу
жоспарланған. Сондай-ақ, салқындатылған қой етін
экспорттау бойынша жұмыс жалғасуда», деді ол.
Қазіргі кезде Иранға қой еті мен тірі қойларды
экспорттауға ветеринарлық талаптарды келісу
аяқталып қалды. БАJ-мен ірі және ұсақ қара мал, тауық
жұмыртқасын экспорттау үшін ветеринарлық сертификаттар келісілген. Ол бұған дейін Халықаралық
эпизоотикалық бюро еліміздің 9 аймағын: Ақмола,
Ақтбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Қостанай
облыстарын аусыл бойынша қолайлы аумақ деп
танығанын, қалған 5 облыс бойынша ХЭБ сарапшылары Қазақстан қолданатын шараларға тексеру жүргізгенін хабарлады. Тексеру қорытындысы
2017 жылғы 25 мамырда ХЭБ Бас ассамблеясында
қаралады.
Үкімет басшысы елімізде ветеринарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары туралы баяндамаларды тыңдап, ветеринарлық алдын алу шараларын уақытылы жүргізуді тапсырды. Ветеринарлық
қауіпсіздік мәселелері Үкіметтің ерекше бақылауына
алынған. Осы ретте Ауыл шаруашылығы министрлігіне ңірлердің әкімдерімен бірлесіп ветеринарлық алдын алу шараларын, соның ішінде екпе
жұмыстары мен диагностика жасау шараларын
уақытылы жүргізу тапсырылды. Ауыл шаруашылығы
министрлігіне ел ңірлерін қажетті ветеринарлық
дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесін бақылауға
алу тапсырылды.
2015 жылы Қазақстан Мүгедектердің құқықтары
туралы конвенцияны ратификациялап, мүмкіндігі
шектеулі тұлғаларға қатысты халықаралық стандарттарды енгізу бойынша міндеттемелерді қабылдағаны
белгілі. Сонымен қатар, Конвенция нормаларын
жүзеге асыру мақсатында «Мүгедектердің құқықтарын қорғау бойынша ҚР кейбір заңнамалық
актілеріне згерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң қабылданды. Отырыста аталған конвенцияны сақтау мәселесі де жан-жақты талқыланды. Еңбек
және әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова
мүгедектердің құқықтарын әлеуметтік қорғау
жүйесінің басты қағидаты – әлеуметпен кіріктіру болып табылатынын атап тті. Бұл тұста басымдықты
бағыт клік және әлеуметтік инфрақұрылым нысандарында қолжетімді ортаны құру болып табылады.
Онда басты тетікпен мүгедектер үшін аса жоғары
маңызға ие 36 мың нысанға паспорттау жүргізу мен
оларды бейімдеу айқындалған. Ағымдағы жылдың
сәуіріндегі жағдай бойынша жергілікті атқарушы
органдармен жоспарланған 31,1 мың әлеуметтік
инфрақұрылым нысандарының ішінде 28,9 мың нысанда паспорттау жүргізілген. Паспорттаудың мақсаты
толыққанды әрі сенімді ақпаратты анықтау, сонымен
қатар, мүгедектер үшін әлеуметтік инфрақұрылым
нысандарының қолжетімділік деңгейін бағалау болып
табылатынын айта кеткен жн.

саябақтарға арналған орындықтар, кеңсе сейфтері
және басқа да бұйымдар шығарады. Зауыт айына
200 мың бірлік нім шығарып отыр. Бұл еліміздегі
нарық сұранысының 70%-ын қамтып отыр.
Зауыттың німдері таяу шетелдерге, сонымен қатар Парсы шығанағы мен Латын Америкасы елдеріне экспортталады. 2016 жылы
Дубай мен Панама қалаларында филиалдары

ашылған. ндірілген німдегі қазақстандық
мазмұн 92% құрайды. Жыл сайын зауыттың
техникалық жарақтандырылуына 500 млн. теңге
инвестиция тартылады. Зауытта 220 жұмысшы
бар. Облыс басшысы А.Баталов осындай сапалы дүниелерді Талдықорған қаласын кркейту
жұмыстарына қолдануды қарастыруды орынбасары А.Байжановқа тапсырды.
Ибраш ТҰРЫМБЕТ

КҮРМЕУІ ҚИЫН,
САН ҚИЛЫ КЕЛІССӨЗДЕР
Астанадағы келіссздер
Сириядағы жағдайды саяси
тұрғыдан реттеуде маңызды
рл атқарады және БҰҰ аясында женевалық процеске
жол ашатын болады. Бұл
туралы БҰҰ Pркениеттер
альянсінің Жоғары кілі Насир Абдулазиз әл-Насер әлФараби атындағы ҚазҰУ-да
оқытушылар және студенттермен, Қазақстандағы
шетелдік дипломатиялық
корпус, қоғам және БАҚ
кілдерімен ткен кездесуде
айтты.
Спикердің пікірінше, Қазақстанның бейбіт бастамалары
барша
халықаралық
қауымдастық мүддесін кздейді
және адамзаттың жаһандық
мәселелеріне
бағытталған.
Елдің қарусыздандыру мен
ядролық қауіпсіздік саласындағы
кшбасшылығын
әлем мойындаған. Аймақтық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету,
діни экстремизм мен терроризмге
қарсы
күрестегі
мемелекеттің рлі артып келеді.
Бұған Сирияда тыныштық орнату мәселесіне қатысты Астанада тіп жатқан күрмеуі қиын
сан қилы келіссздер дәлел.

«Радикалды экстремистер
здерін жақтаушыларды жастар арасынан іздейді, оған
себеп – сауатсыздық, кедейлік
және жұмыссыздық. Мектепте және университеттерде жастарды мәдениеттілікке үйрету
маңызды, біз бір-бірімізді құрметтей білуіміз керек. Білім,
ғылым және жаңа технологиялар әлемнің тұрақты дамуының
негізі болуы тиіс. Бұл ұжымдық
күшті талап етеді. Қазақстан
бейбітшілік пен тұрақтылықты
сақтауға кп күш салуда, біз

оны бағалаймыз», – деді Насир
Абдулазиз әл-Насер.
Бүгінде әлем згерді және
ол тұрақтылықты сақтауға
кмектесетін құралға мұқтаж.
Білім, дінаралық және мәдени
диалог алдын алу дипломатиясының бір блігі бола
алады және бейбітшілік пен
тұрақтылықты
сақтаудағы
«жұмсақ күшке» ие деп есептейді БҰҰ ркениеттер альянсінің жетекшісі.
Ислам АСФЕНДИЯР
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ТУҒАН ЖЕРГЕ ТАҒЗЫМ
Биыл Ақтбе облысының құрылғанына 85 жыл толады. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев
осы айтулы датаға байланысты
республикалық деңгейдегі «Туған жерге тағзым» шарасы аясында осы жылғы қыркүйекте
«Ақтбе – құтты мекен» облыстық форумын ткізуді ұсынды.
Форумды ткізуге қатысты
мәселелерді талқылаған басқосуда ұйымдастыру комитетінің трайымы, облыстық
мәслихаттың хатшысы Сәния
Қалдығұлова атқарылар іс-

атақты жерлестер қатарында
Астанадағы «Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ басқарма
трағасы Серік Ақшолақов,
Республикалық
трансплантация орталығының басшысы
Жақсылық Досқалиев, Ресей батыры, ұшқыш-ғарышкер Юрий
Лончаков, спорттық гимнастикадан Олимпиада чемпионы (қазір осы спорт түрінен
АҚШ құрамасының жаттықтырушысы) Валерий Люкин,
талантты волейболшы Сабина
Алтынбекова, жезтаңдай жас
әнші Димаш Құдайбергенов,
белгілі бизнес майталмандары –
Исламбек Салжанов пен Қайрат
Майтеков бар.

j°¦¢¢
дары, қатты қағаз німдері де
ңдеуден тпек. Осы ндіріс
орнының қуаттылығы – жылына 200 мың тоннадай, дейді
кешен басшылары. Мұндағы
жұмыс ресейлік технология бойынша жүргізілетін болады.
Осындай маңызды ндірістік
кешеннің
ашылу
рәсіміне
қатысқан облыс әкімі Бердібек
Сапарбаев мұндай жобаның
берері мол, қоқыстың зін
кәдеге жарату – заман талабы
екенін атап айтты. Сондай-ақ, ол
ауаны ластайтын қалдықтарды
азайтуға баса мән беру керектігін
ескертті.
«Ақтбе құтты мекен болуы
үшін алдымен ауа таза болуы

týĲįķļĿĥĤŌĤıĿt

БОЛАТТЫҢ
«НЕМІС» ЗАУЫТЫ

e-mail: Zhetpisbay.Bekbolatuly@kaznu.kz

ЖЕР ҚҰНАРЫ –
КҮТІМНЕН

АҚТӨБЕ – ҚҰТТЫ МЕКЕН
Ақ Жайық ңіріндегі отандық ндіріс
орындарының қатары жыл санап толыға
түсуде. Сондай жаңа ндірістік ошақтардың
бірі – ұсақ бетон бұйымдарын шығаратын
зауыт.

шараларды тағы бір пысықтап,
жауапты адамдарға нақты тапсырмалар берді. Жиын барысында Ақтбе қаласы әкімінің
орынбасары Ләззат Оразбаева
осы айтулы шараны айтарлықтай
ткізу мақсатында электрондық
әлеуметтік жүйелерде жүргізіліп
жатқан жұмыстар жайында баяндады және қазақша, орысша
және ағылшын тілдерінде форум туралы «Ақтбе жерлестерін
шақырады» деген атаумен ашылатын интернет-сайт құрылып
жатқанынан хабардар етті.
Айтулы шараның басты
мақсаты – ңірдің даңқты, танымал адамдарын, табысты
іскер азаматтарды облыстың
экономикалық, әлеуметтік дамуына кеңінен қатыстыру, туған
елге, кіндік қаны тамған жерге – ауылы, аймағы алдындағы
азаматтық
парызын
теуге
шақыру, солардың лайықты
мір жолымен скелең ұрпақты
патриотизмге тәрбиелеу. Форумға келеді деп күтілген

ҚОҚЫС ТА
К3ДЕГЕ АСПАҚ
Таяуда
Ақтбеде
қоқыс
сұрыптайтын кешен ашылды. Бұл жобаның жетекшісі,
«Союз гранд» ЖШС құрылтайшыларының бірі Алтынбек
Қазантаевтың айтуынша, зауыттың дәл осы ңірде салынуы
тегіннен-тегін емес.
«Біз қоқыс сұрыптайтын
кешеннің құрылысын бастамас бұрын, әрине, еліміздегі
нарықты, жалпы осы сала ахуалын жан-жақты зерттедік. Кп
ұзамай инвестициялық жағдайы
жақсы Ақтбені таңдап алдық.
Жергілікті билік біздің барлық
талап-тілегімізді ескеріп, идеямыздың ойдағыдай жүзеге асуына кмек берді. Жоспар бойынша кешенде екі ауысымда
100-ден аса адам еңбек етпек»,
– дейді ол.
Бұл кешенде қоқыстың түртүрі сұрыпталып, болашақта
металл, шыны, пластик бұйым-

керек. Жағымсыз иісті кетіруге
күш салу қажет. Ол бойынша
жауапты адамдарға бірқатар тапсырмалар бердім. Ағаштарды да
кптеп егуіміз тиіс», – деді облыс әкімі.
3 ЖАСАР АҚТPБЕЛІК
МИЛАНДЫ
МОЙЫНДАТТЫ
Туғанда аурушаң болған баладан кезінде дәрігерлер әкешешесіне одан бас тартуға кеңес
берген. Бірақ бар қиыншылықты
мойымай ктерген анасы з
сәбиін мәпелеп-аялап сіріп,
зге құрбы-құрдастарынан еш
кемсітпей, керісінше мірсүйер
ұлан етіп тәрбиелеп шығарған.
Енді сол бала 3 жасында модель
боп нер крсетіп, Миланды
мойындатты, деп nur.kz сайтынан анасы Jйгерім Бижанова
әңгімеледі.
Исатай ҚАМБАРОВ

Индустрияландыру
картасы
аясында
«Спецстройсервис» ЖШС-ның ұсақ бетондық
бұйымдарды шығаратын зауыт құрылысы
жобасы сәтті жүзеге асты. Зауыт құрылысы
2015 жылы аяқталғанмен, оны іске қосу 2016
жылға кейін ысырылған еді. «Hess-Oral»
ЖШС-ның директоры Болат Шәкімовтің айтуынша, құны 870 млн. теңге тұратын жобаны
«жандандыруға» одан кбірек, яғни «Сбербанк»
АҚ-ның еншілес банкінің Оралдағы филиалынан «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қорының
облыстағы филиалының кепілдігімен несиелік
және қомақты жеке қаражат жұмсалған.
Кәсіпкер қолындағы сағаты мен ұялы телефонынан басқа мүліктерінің барлығының кепілдікке салынғанын айтып, әзілдеп қойды.
– Орал шаһарының басшысы болған
кезімде кәсіпкерлерге ндіріс ашыңыздар,
ңірді дамытуға, жаңа жұмыс орындарын
ашуға үлес қосыңыздар деуші едім. Озық
ндірістік технологияны таңдауда кп ойланып, толғандым. Құрылыс индустриясы саласына құрал-жабдық шығарудан әлемдік
үздіктердің қатарынан табылатын неміс компаниясын қолайлы крдім. Ауызбен айтуға
оңай, іс жүзінде банктерден қолдау табудың,
қағазбастылықтың қиындығын крдім. Бірақ
бастаған шаруамды аяғына дейін апарайын деп намысымды жаныдым, – дейді Болат
Jдиетұлы.
Орал қаласының Желаев ндірістік
аумағында орналасқан оның жаңа зауытында ұсақ бетон бұйымдарының сегіз
түрі шығарылуда. нім түрлерін ндіруге
жергілікті және кршілес Ақтбе облысынан
әкелінетін шикізат пайдаланылады. Қазіргі
уақытта кәсіпорын күніне 1 мың шаршы метр
рнектас, жол плиталарын, 2 шақырымдық
жиектас (бордюр), 8 мың дана қабырғалық
блоктарын ндіреді. Зауыттағы технологиялық
жабдықтардың барлығы «Hess-GROUP» компаниясынан, ндірісшінің зінен тікелей
сатып алынып, орнатылды. Ол – әлемге танымал, Еуропа, Солтүстік Америка, Азия
елдерінде еншілес фирмалары бар бетондық
индустрия жабдықтарын шығаратын немістің
машина жасау компаниясы. Сондықтан жаңа
зауыттың німдері еуропалық технологиямен, неміс сапасымен жасалған деу орынды.

Jдеттегі бетон німдерінің «мір сүру» жасы
үш жыл болса, жаңа кәсіпорынның німдеріне
25 жылға кепілдік беріледі.
ндіріс автоматтандырылған, барлық
жұмыс үдерісі комьютермен басқарылады.
Неміс компаниясының мамандары қашықтықтан жұмыс барысын, технологиялық
жабдықтардың қызметін бақылап отырады. Қазіргі уақытта зауыт німдері облыс
аумағына шығарылуда. Сонымен қатар кршілес облыстарға да шығару жайы шешілуде.
ндірісшінің мамандары келіп, зауыттағыларды жабдықтармен жұмыс істеуге үйретті.
Алты жігітті операторлыққа оқытуға 27 миллион теңге қаражат жұмсалды.
Қазір кәсіпорында ұзын саны 30 адам
нәпақасын тауып жүр. Ал соның ішінде
ндірістік цехта 20 адам жұмыс істейді.
Конвейерінен дымқыл бетон блоктарын «балапандатып» жатқан машинаға екі оператор
басшылық жасаса, згесі німнің сапасын
қарайды және дайын німді әрі қарай кептіруге
әкетеді. Дымқыл блоктар инфрақызыл сәуленің кмегімен арнайы жабдықталған
блек орында кептіріледі. «Бізде Оралдың
және қалаға жалғас Желаев, Құс фабрикасы
шағынаудандарының тұрғындар жұмыс жасайды. Жұмысымыз ырғақты. Жұмысшылар
жасалған жұмыс ауқымына сай жалақы алады», – деді ндіріс бастығы Сергей Чечиков.
«Hess-Oral» ЖШС директоры Болат
Шәкімовтің айтуынша, Оралда Зашаған кентіндегі саябақта, облыстық мәслихат ғимараты алдына зауыттың рнектасы тселген.
Немістің технологиясымен жасалған жиектастар зге технологиялы німдерге қарағанда сапалы. Сондықтан жаңа кәсіпорынның
німін пайдалану бюджет қаржысын үнемдеуге
жол ашатыны кәміл. Сондай-ақ шаһардың
шағын кшелеріне осы зауытта ндірілген жол
плиталарын тсеудің артықшылығы айқын.
йткені олар әдетте тселетін асфальтты
қабатпен салыстырғанда, ұзақ мерзімге мұрты
бұзылмай, сапалы күйінде сақталады.
Немістің сапасына қызыққан кәсіпкер Болат Шәкімов «тл туындысы» немістің зауытын
салып алып тоқмейілсіп жүрмеген сыңайлы.
Енді ол Тасқала ауданы жағындағы опока кен
орнының шикізатынан сапалы құрылыс материалын ндіргісі келеді. Сондықтан инвестор іздейді. «Бітер істің басына, жақсы келер
қасына» демекші, бұл шаруаны бірлесіп бастап, аяқтауға бір жақсы табылар деген үмітте.
Гүлбаршын 3ЖІГЕРЕЕВА
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БІЛІМ – РУХАНИ БАЙЛЫҚТЫҢ КӨЗІ
Қазіргі нарықтық пен шындық, білім мен
мәдениет жаңа технологиялардың дамуы,
парасатты, саналы, ой-түйсіктері алғыр,
экономикамыздың дамуын үздік ойлылықпен
басқаратын жастарды тәрбиелеуде.
Қазақстан жедел дамыды, әрі табысты 50 елдің
қатарынан сап түзеді. Экономикалық дамудың
инновациялық зегіне айналып, жаһандық
бәсекеге қабылеттілігін арттырды.
Jлемдік дағдарыс, жүрісі жылдам дәуір дамыған
алпауыт елдердің зіне теріс ықпалын тигізуде.
Осындай қиын сын-сағаттарында жұмылып, ауыз
біршілік танытуда – әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті жан-жақты жастарға сапалы
білім берумен қатар, бәсекеге қабілетті, ұлтжанды
тұлға қалыптастыру жолында айрықша беделге ие.
ҚазҰУ – ақпараттық-коммуникациялық жүйелердің соңғы жетістіктеріне негізделген кпшілікке арналған ашық онлайн курстарының бастаушысы.
ҚазҰУ – алдыңғы қатардағы университет ретінде экономикалық дамудың жаңа қазақстандық моделі құрылысының және елдің ғылыми сыйымды
инновациялық экономикасының маңызды буыны.
Рухани-адамгершілік платформасы мен ғылыми технологиялық платформасын ұштастыра отырып, университет – оқытушылар мен студенттердің
ар-намыс кодексіне негізделген жаңа корпоративтік идеология, студенттерді тәрбиелеудің жаңа
сапасына жетуді кздеген әлеуметтік жобалар
негізінде жағымды нәтижесін беріп отырған үлкен
ұжым.
німді еңбек пен сапалы білім, бизнес ұғымдарын жете түсінген саналы ұлтжанды мамандар
дайындауда, ұлттық мәдениетіміздің, экономика,
саясат салаларының негізгі кілті – білім.
Білім – бүкіл әлемде тұлғалы әлеуметтікэкономикалық
үдеріске
тиімді
қатысуын
қамтамасыз ететін негізгі фактор.
Мемлекет
құрылысында
идеологиялық
саланың қазіргі сәтте ауадай қажеттігін әсіресе

білім саласында жастар арасындағы тпелі
қиыншылықтар мен жаңа қоғамның згерістерін
жете түсіндіру максатында «Болашаққа бағдар:
рухани жанғыру» атты мақаласында Елбасымыз
айқын да нақты жолдарды нұсқады. «Табысты
болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін
әркім терең түсінуі керек. Жастарымыз басымдық
беретін межелердің қатарында білім әрдайым
бірінші орында тұруы шарт. Себебі, құндылықтар
жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана
табысқа жетеді» делінген.
Айқындап берген жолдаулармен бағыт-бағдарларды негізге ала отырып білікті білімнің күшін
нағыз аренаға шығарып, белдесіп крсететін кез
келеді.
Жаһанданудың ұйытқысы болған айдынды бизнестердің қатарында, жер әлемнің түкпір
– түкпіріне жеткен компаниялардың санын санап айта алмаймыз. Бұл жерде компаниялардың
санын есептеп айтпақ ойымыз жоқ. Керісінше,
еңбек жолдарын, німділігін, жетістіктері мен
кемшіліктерін саралай отырып, экономикалық
дамудың, бизнеспен жеке адамның еңбек
ресурстарының жаңа бағыттағы табысқа жету
жолдарының үлгісін крсету.
Байтақ әлемге қанат жайып, жаһанданудың
ұйытқысы болған Жапония, Корея, туғыры тастай Қытай елдері қысқа мерзімнің ішінде
мейлінше асқақтады. Халықаралық бизнес
ауыл-үйдің арасындағы айырбас сауда емес.
Керісінше, з халқының мұң-мұқтаждарын
сезініп, қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін пайдаланып, дамытып, ркениетті ел болу мақсатымен
ұлтының, Отанының абыройын асқақтатады.
Осы тарапта ең алдымен, басты қадам – ағылшын тіліне жетік жұмысшы шеруін жасақтау.
Жергілікті бизнес әлемдік деңгейге шығу үшін,
алыс-жақын жұртпен араласу үшін, ағылшын
тіліне басымдық беріп, озық үлгідегі технологияларды танудың салдарынан әлемдік бәсекелес елдермен қатарласа бастадық. Жаңа технологияның
дамуын жеделдете түстік.
Биіктен үміті бар ел тек ағылшын тілімен ғана

Жетпісбай БЕКБОЛАТҰЛЫ,
әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ
кафедра меңгерушісі

зор боламыз десе, қателеседі. Басқаға ұқсаймын
деп, з болмысына, з тіліне, дініне, мәдениетіне
нұқсан келтіруі ықтимал.
Еліміздің жаһандық бәсекеге сай болуы
үшін, сыртқа шығып, жаһандық ндіріс ашып,
рістеймін деуі де аса пайдалы емес. Алыс-жақын
кршілердің есебінен з жұртының әл-ауқатын
ктеріп келген жаһандық компаниялардың дәурені аяқталып келеді. 1990 жылдардан бері, Совет
одағы ыдырап, Қытай нарығы шарықтап дамыған
фирмалардың қазіргі жағдайы мәз емес. Алпауыт
фирмалардың осылайша бірден кері шегінуінің
бірнеше себептері бар. Оның негізгі себептерінің
бірі – әлем жұртшылығының жаһандық компанияларға деген илтипаты азайып барады.
Мәселен, Батыста туып, Шығыста ркен жайған компания бизнестері, қайта з атамекеніне
шоғырлана бастады.
Осыны негізге ала отырып, Жапонияға үздіксіз қатынап, тамырлы компаниялардың менеджментін жаңа арнаға түсірген американдық
оқымысты Питер Друкер: «Менеджмент әр түрлі
адамдарды ортақ жоба аясында ұйыстыруға жауап беретіндіктен халықтың мәдени құндылықтарымен біте қайнасуы тиіс» – дейді.
Осы сараптаманың нәтижесін, бірнеше жылдан соң Питер Друкер: «Жапонияның дамып,
ркендеуінің, экономикасы кемел, іргесі мығым
елге айналуының себебін сырттан келген менеджмент теорияларын жонып, түзетіп, ата дәстүрге
бейімдеуден» десе, ал Үндістанның бар қуатын
кәдеге жарата алмай, мейлінше кешігуі жіктеп,
тексермей сол қалпында қабылдай салып пайдаға
асыра алмай қалғандығы» деп түсіндіреді.
Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғырту» мақаласында халықтың мәдени құндылықтарын ата дәстүрге бейімдеу – негізгі қағидасы болып табылады.
Заман мың құбылса да, мәдени құндылықтарымыз згермейтін қағида – з Отандық рухани байлықтың кзін ашып, бұлағынан сусындап
ркендеуі.
ҚазҰУ академик Ғалымқайыр Мұтановтың

басшылығымен жасалып жатқан «Айналаңды
нұрландыр», «100 кітап», «Салауатты мір салты», «Электронды кампус» т.б. жобаларды енгізе
отырып, озық үлгідегі жаңа технологиялардың
күшімен, ата-дәстүрімізге бейімдеп, мәдени
құндылықтарымызды негізге ала отырып, аса
парасаттылықпен білім беруде. Еңбек пен білімнің
ерекшеліктерін ескере отырып жас мамандарды
ынталандыру жүйесіне айрықша мән беруде.
Ынталандыру – рухани жаңғыру. Жаңғыру мен
ынталандыру бірін-бірі толықтыратын ұғым. Елбасы «Жаңғыру – мейлінше кнерген, жаһандық
әлеммен қабыспайтын кейбір дағдылар мен әдептерден арылу дегенді білдіреді» деп түсіндіреді.
Технологиядағы тізгінді босатып алған жапон компанияларының жүрісін тежеп жатқан
тетік – ынталандыру жүйесіндегі айырмашылық.
Талай уақыттан бері ойлап тапқыш жастардың
жігерін босатып, ынтасын қайтарған Жапонияда,
инновациялық жобаларды жргегінде тұншықтырған ескіліктің жүйесі әлі де күшінде.
Айқындап берген жобалар мен бағыт-бағдарлардың мақсаты – білімнің күшін жоғары деңгейде
крсету. Жастарға берер құнды қағидасы – білім. Jр
заманның з құндылықтары мен з ерекшеліктері
болады. Заман талабына, жаңа технологиялардың
дамуына, жаһандық бәсекелестік елдер қатарында
тұруымызға – бүгінгі жастар үлкен білім атты
мұхиттан талмай туіміз қажет.
Біз жастар – Қазақтың әл-Фараби атындағы
ұлттық университетіміздің стратегиясы ғылым
мен білімнің және ндірістің ынтымақтастығына
негізделген цифрлық Қазақстанды, смарт Қазақстанды құру үшін қазіргі заманғы инновациялық
инфрақұрылым жасақталған жобаларды жүзеге
асыру жолында ақыл-ой, білім күшімізді, жастық
жігерімізді барынша ақылдылықпен жұмсауымыз
міндет.
Елжас ҮСЕНОВ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Экономика және бизнес жоғары
мектебінің оқытушысы

Бейнелеп айтсақ, малдың тұяғы мен жайлаудың
қияғынан күн к3рісін айырған қазақ жерді күтіп
баптауға, топырақтың тозып, тозаңға айналмауына қатты мән берген. Соның арқасында сайын далада мыңғырған мал 3сіріп, жайқалтып егін салған.
Алайда, тың және тыңайған жерлерді игереміз деген
желбуаз желеумен коммунистік билік ақ селеулі 3ңірді
айқыш-ұйқыш жыртып, халқымыздың ата кәсіптен
ажырап, 3зіндік болмыс-бітімінен айырыла бастауына себепкер болды. Тіршілік тіні – Жер-Ананың күйі
кеміп, басынан бақ тайды.
Статистика деректеріне жүгінсек, республиканың
ауыл шаруашылық алқаптарының жалпы алаңы 177,8
млн гектарды, оның ішінде жайылымдар 146,9 млн гектарды, егістік пен тыңайған жерлер 26,7 млн гектарды, шабындықтар 4,2 млн гектарды құрайды. Бұдан
сәл ертерек жүргізілген түгендеу қорытындылары
бойынша 7,4 млн гектар пайдаланылмайтын жерлер,
оның ішінде 0,9 млн гектар егістік, 1,2 млн гектар
тыңайған жерлер, 0,08 млн гектар шабындық, 5,2
млн гектар жайылым, 0,01 млн гектар к3пжылдық
екпелер бар екені анықталды. Пайдаланылмайтын 7,4
млн гектар жерден 3,36 млн гектарды бұрынғы жер
пайдаланушылар игере бастады, 3,0 млн гектар жер
бойынша жалдау шарттары бұзылып, мұның ішінде
ауыл шаруашылығы айналымына 1,7 млн гектар тартылды.
Жоғарыда атап 3ткеніміздей, еліміздің барлық
3ңірлерінде жер сапасының нашарлауына, құрамында
қарашіріктің, қоректі заттардың, 3сімдіктердің
түрлік құрамы мен оның 3німділігінің т3мендеуіне
қатысты тұрақты үрдіс байқалуда, бұл ауыл
шаруашылығы 3ндірісінің әлеуетін т3мендетіп
отырғаны жасырын емес. Мұның бір себебі
жыртылған алқаптардың құнарлылығын арттыру және жайылымдарды суландыру ж3ніндегі ісшаралардың толық к3лемде жүргізілмеуінде жатса
керек. Бұдан екі жыл бұрынғы неғұрлым толық дерек
бойынша тәлімі жерлердегі егістік құрылымындағы
құрамында қарашірігі аз топырақ (4 пайыздан аз)
14,6 млн гектарды немесе зерттеп қаралған егістік
алаңының 72,8 пайызын, құрамында қарашірігі орташа топырақ (4-6 пайыз) 5,3 млн гектарды немесе 25,9
пайызды, құрамында қарашірігі жоғары топырақ (6
пайыздан астам) 0,3 млн гектарды немесе 1,3 пайызды құрады. Суармалы егіншілік жағдайында 0,8 млн
гектар немесе зерттеп қаралған егістік алаңының
98,2 пайызы т3мен қамтамасыз етілген, 15,05 мың
гектар немесе 1,8 пайызы орташа қамтамасыз
етілген болып табылады.
Құрамында жеңіл гидролизделетін азоты т3мен
топырақ 11,3 млн гектар алаңды немесе тәлімі
жерлердегі зерттеп қаралған егістік алаңының 55,8
пайызын, құрамында жеңіл гидролизделетін азоты орташа топырақ 4,4 млн гектарды немесе 22,0
пайызды, құрамында жеңіл гидролизделетін азоты
жоғары топырақ 4,5 млн гектарды немесе 22,2 пайызды құрайды. Суармалы егіншілік жағдайында 0,8 млн
гектар немесе зерттеп қаралған егістік алаңының
89,1 пайызы т3мен қамтамасыз етілген, 0,03 млн
гектар немесе 3,5 пайызы орташа қамтамасыз
етілген және 0,06 млн гектар немесе 7,0 пайызы
жоғары қамтамасыз етілген болып табылады. Тәлімі
жер құрылымындағы жылжымалы фосформен аз
қамтамасыз етілген топырақ 9,3 млн гектар немесе 46,2 пайыз, орташа қамтамасыз етілгені 7,9 млн
гектар немесе 39,5 пайыз және жоғары қамтамасыз
етілгені 2,9 млн га немесе 14,3 пайыз. Суармалы
егіншілік жағдайында зерттеп қаралған егіс алаңынан
құрамында жылжымалы фосфоры аз топырақ 0,2 млн
гектар алаңды немесе 26,2 пайызды, құрамында жылжымалы фосфоры орташа топырақ 443,2 мың гектарды немесе 51,6 пайызды және құрамында жылжымалы фосфоры жоғары топырақ 190,7 мың гектарды
немесе 22,2 пайызды алып жатыр.
Тәлімі
жерлердегі
егіншілік
жағдайында
жыртылған жерлер алмасымды калиймен былайша
қамтамасыз етілген: т3мен қамтамасыз етілгені
1,9 млн гектар немесе зерттеп қаралған егістік
алаңының 9,4 пайызы, жоғары қамтамасыз етілгені
– 16,4 млн гектар немесе 81,4 пайызы. Суармалы
егіншілік жағдайында құрамында жылжымалы калийі
аз топырақ 0,1 млн гектарды немесе 13,7 пайызды, орташа – 0,3 млн гектарды немесе 33,3 пайызды және
жоғары – 0,5 млн гектарды немесе 53,0 пайызды алып
жатыр. Бұдан басқа, ауыл шаруашылығы қызметі
мал шаруашылығынан атмосфераға б3лінетін парниктік газдардың айтарлықтай артуымен, негізінен
жануарлардың метан шығарындыларымен, к3ңді
сақтау және пайдалану кезіндегі метанмен және
к3мірқышқыл газымен, жайылымдағы жайылатын
малдардың қиынан болатын к3мірқышқыл газымен, 3сімдік шаруашылығынан топыраққа минералды және органикалық тыңайтқыштарды енгізумен,
топыраққа егіннің биологиялық қалдықтарының
сіңуімен, топырақта органикалық заттардың минералдануынан болатын азоттың босауымен байланысты к3мірқышқыл газы мен азот қосындыларының
шығарындыларымен, күріш 3ндірісіне байланысты метан шығарындыларымен бірге жүреді.
Ауыл шаруашылығы жерлерінің сапалық жайкүйі туралы ақпарат оларды ұтымды және
тиімді пайдаланудың негізі болып табылады. Ауыл
шаруашылығы мақсатындағы жерлердің сандық
және сапалық жағдайы туралы шынайы деректер
алу ауыл шаруашылығы алқаптарын топырақтық
және геоботаникалық зерттеп қарау, топырақты
бонитирлеу ж3ніндегі сапалы материалдар к3лемінің
аздығына, ауыл шаруашылығы мақсатындағы
жерлердің кадастрлық құнын айқындау үшін 3зекті
деректердің болмауына байланысты қиындап отыр.
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ҚЫЗЫЛЖАРЛЫҚ ДИҚАНДАР
ЕГІН САЛУҒА КІРІСТІ
Солтүстік Қазақстан облысының егістік алқаптарында мамырдың 15-інен дән себу жұмыстары басталды.
Астықты алқаптан мол нім алуға негіз болар агротехникалық шараларды мерзімінде атқарған қызылжарлық диқандар бүгінде егін салуды уақытында аяқтауға жұмылған. Кктемгі егіс
науқаны 30 мың ауылшаруашылық техникасы
арқылы атқарылады.
ткен жұмада астықты аудандарды аралап,
диқаншы қауымның тыныс-тіршілігімен танысып қайтқан облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың
айтуынша, биыл жұмыс істеуге жағдай қолайлы.
«Жер құрғақ. Елді мекендерге қарағанда, егіс
алқаптарында судың деңгейі аз. Егісті қолайлы
агротехникалық мерзімде аяқтау үшін барлық
жағдай жасалған деп есептейміз. Облыстың бүгінде
4,2 млн га егістік алқабының 186 мыңына – жаздық
егіс, 121 мыңына – дәнді дақылдар, 52 мыңына –
майлы дақылдар себіледі, ал 0,75 мың гектарға
ккністер егіледі», – деді ол.
Облыс басшысы Солтүстік Қазақстан ңірі
ккністерді оңтүстіктен тасымалдамай-ақ зінзі қамтамасыз ете алады деп есептейді. Бұған ерте
пісетін қияр мен қызанақ кірмейді. Биыл ңірде
егін шаруашылығын әртараптандыру мақсатында
німді дақылдар егістігінің клемі ұлғайтылады.
Соның ішінде, майлы дақылдар егістігі – 200
мың гектарға, қант қызылшасы – 600 гектарға,
бұршақтұқымдастар – 53 мың гектарға ұлғаяды.

tőĴıĬīĸčĲĪčħĦķĵĦĳĦo
ЖАС ОТБАСЫЛАРҒА КPМЕК
Атырау облысында жас отбасыларға кмек
крсету бағдарламалары белсенді іске асырылуда.
Облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы Жасұлан Бисембаев атап ткендей,
«Жас Отау» атты шаңырақ ктерген жастарға
арналған қолжетімді баспана бағдарламасы аясында 2015 жылы 90 жас отбасыға пәтер берілген.
Аталмыш бағдарлама бойынша салынып жатқан
1 230 пәтерлік үй осы айдың аяғында пайдалануға
беріледі. «Жас отбасыларға 100 пәтерлік тағы бір үй
салынып жатыр. Сондай-ақ осы жылы 30 жас отбасы «Қолжетімді баспана – 2020» бағдарламасы
бойынша пәтер алады деп отырмыз. Мемлекеттік
бағдарламалар бойынша биыл 250 отбасы пәтер
алып, тұрғын үй жағдайын жақсарта алады», – дейді
басқарма басшысы.

tśİčĲīĸ
ҚАРЫЗ ҚАУІПСІЗ ДЕҢГЕЙДЕ
Еліміздің мемлекеттік қарызы қауіпсіз деңгейде.
Бұл туралы үкімет отырысында ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов: «1 мамырдағы
жағдай бойынша, мемлекеттік қарыз деңгейі
жоспарланған межеде тұр. Ол біз үшін қауіпсіз
деңгейде сақталған және 12,3 трлн теңгені немесе
жалпы ішкі німге шаққанда 24,6%-ті құрап отыр»,
– деп мәлімдеді.
Министр з баяндамaсында атап ткеніндей,
биылғы жылдың алғашқы трт айында инфляция
тмендеп, экономиканың басым салалары сім
крсеткен. Инвестициялық белсенділік арта түсіп,
халықаралық қор деңгейі скен. «Олардың жыл
басындағы крсеткіші 2,2 процентке артып, 92,7
млрд теңгені құрап отыр», – деді ол.
Т.Сүлейменов келтірген алдын ала мәліметтер
бойынша, қаңтар-сәуір айында жалпы ішкі нім
деңгейінің сімі 3,7 процентке дейін ұлғайған.
Алайда, министр аталмыш крсеткіштер жыл бойына сақталмауы мүмкін екендігін жеткізді. Себебі
ткен жылдың алғашқы 5 айында ЖІ әрдайым
құлдырау үстінде болып, 0,2%-ке дейін жеткен еді.
Сондықтан тмен база әсері сақталады. «Сол себепті
алғашқы жартыжылдықта бұл әсер толықтай таусылуы мүмкін және жылдық 2,5 проценттік сімге қол
жеткізу үшін сімнің жаңа қорларын іздестіруіміз
керек болады», – деп түйіндеді министр.

t÷īŔčĭ
КЕНІШТІҢ PНДІРІСТІК
ҚУАТЫН АРТТЫРУ ЖОБАСЫ
Атырау облысында орналасқан Теңіз кен орнында биылғы жылдың бірінші тоқсанында 7,3 млн тонна
мұнай ндірілді.
«2017 жылдың бірінші тоқсанында кен орнынан
шикі мұнай ндіру клемі 7,3 млн тоннаны (58 млн
баррель) құрады. Бұл ткен жылдың қаңтар-наурыз
аралығындағы крсеткішпен бірдей. ТШО бірінші
тоқсанда сұйытылған газ сату клемін 0,35 млн
тоннаға, табиғи газды – 1,93 млрд текше метр, ал
күкіртті – 0,59 млн тоннаға жеткізді», деп хабарлады
«Теңізшевройл» ЖШС баспасз қызметі.
Кеңейту және сағалық қысымды басқару жобалары жүзеге асырылғаннан кейін Теңіз кенішінде
мұнай ндірісі тәулігіне 850 мың баррельге дейін
жеткізіледі. «ТШО серіктестері Теңіз кенішінің
ндірістік қуатын дамытудың келесі кезеңіне айналатын болашақтағы даму жобасы – Сағалық қысымды
басқару жобасын (БДЖ-СҚБЖ) қаржыландыру
туралы соңғы шешім қабылданғандығын хабарлады. Тиімділікті айтарлықтай арттыру және қаржы
үнемдеу мақсатында БДЖ-СҚЖБ нысандарының
құрылысы бір уақытта жүргізіледі. Жобаларды
жүзеге асырудың мақсаты – мұнай ндіруді тәулігіне
260 мың баррельге дейін арттыру», делінген ТШО
баспасз қызметінің хабарламасында.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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> [ 1 ] ларын қолдану арқылы малдың сүттілігін артОблыс клемінде қандай аталық іздер, оның
ішінде қайсысы бұқа, қай шаруашылықта қолданылды, барлығын жадында ұстап, жатқа айтатын.
Жармұхамбет Сүленұлының сүтті сиыр
саласының дамуына қосқан ең сүбелі үлесі
Талдықорған ңірінде кең ауқымды селекция ұстанымдарын ндіріске ендіру барысында атқарылған ізденістері болды. Біріншіден,
Талдықорған облысында мемлекеттік мал
асылдандыру орталығының жұмысын қайта
жаңғыртты. Кеңес кезінде мал асылдандыру жұмысының зегі болған 19 облыстық
мемлекеттік мал асылдандыру орталықтары осы
кезеңде тұралап қалған еді. Барлық орталықтар
асыл тұқымды бұқа ұстау, оны ұрпағының сапасы
бойынша бағалау және аталық бұқалардан ұрық
жинақтау, оларды сақтау сияқты қызметтерді
атқарып, жергілікті аймақта сірілетін мал
тұқымының жақсаруына ықпал ететін. Кеңес
одағы ыдырап, елімізде жүргізілген жаппай
жекешелендіру саясаты әсерінен республикалық
кәсіпорындар реформаға ұшырап, мамандар
әрі-сәрі жағдайға түскен кез болатын. Барлық
19 мемлекеттік мал асылдандыру орталықтары
қаржы тапшылығынан бұқалардан арылып,
жекешелендіруге кеткен шаруашылықтар қолдан
ұрықтандыру науқанына мән бермегендіктен,
ұрыққа деген сұраныстың дағдарысқа ұшырауы
осы мекемелердің жабылуына себеп болды.
Республика бойынша жұмысын қайта бастаған
мал асылдандыру орталығы Талдықорған облысынан бастау алды. Облыс шаруашылықтарының
сұранысына сай тұқымдық бұқаларды таңдау,
арнайы тапсырыс бойынша асыл тұқымды бұқашықтарды жұптау әдісімен алу және оларды
ұрпағының сапасы бойынша бағалау жұмыстарын
ұйымдастырудың бастамашысы да, оны іс жүзіне
асырушы да бола білді.
Республикалық мал асылдандыру орталығы
шаруашылық жұмысын бастап кеткенімен,
мал асылдандыру үрдісіне қатысты мәселелерді
реттейтін заңнамалық құжаттар толық емес
болатын. «Асыл тұқымды мал туралы» заң
қабылданғанымен, осы заңды іс жүзіне асыратын заңнамалық актілер әлі дайындалып,
үлгермеген уақыт еді. Осы орайда, бұқаларды
ұрпағының сапасы бойынша бағалау мәселесіне
қатысты заңнамалық құжаттар аналық малдың
тұқымдық қасиетінің бағалануына байланысты екені ескеріліп, соңғы он жылда кеңес
дәуірінде қабылданған әдістеме базасы саралаудан ткізілді. Jлемдік мал асылдандыру
үрдісінің талабына сай, замана сұранысына орай
осы әдістеме базасын жаңғырту қажеттілігі туындады. Осы жауапкершілігі зор, қызығы мен
қиындығы мол жұмыстың бел ортасында жүрді.
Jрине, министрліктен мал шаруашылығы
департаментінің директоры ғалым Совет
Сатығұл, департамент қызметкері, ғалым Рамазан Абжанов, ндірістен ғылым кандидаты Жорабек Алмантай, республикалық мал
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының
ұжымы, барлығы да заңнамалық актілердің дайындалуына белсенділікпен атсалысты.
Оның ғылымдағы ең маңызды табысы –
Алатау сиырының қарқынды технологияға
бейімделген сүтті бағыттағы жаңа типін шығаруды
аяқтаған еңбегі. Ширек ғасырдан астам уақыт
Алатау тұқымының жақсаруына ерінбей еңбек
етіп, мемлекеттік бағдарлама аясында Швиц
тұқымының америкалық селекциясының бұқа-

тырудың басты авторларының бірі, әрі осы
идеологияның тұрақты жалғастырушысы болды.
Басқа кеңестік республикалардан ерекшелігі,
Қазақстанда қоңыр малдың тұқымын жақсарту
мақсатында тек америкалық селекция жетістігі
Швиц бұқаларын тиімді қолдану кзделген болатын. Осы мақсаттың дұрыс қойылғанын уақыт
крсетті, ал ғалым-селекционер Ж.Сүленов
тиянақты жұмыстарымен басталған жұмыстың
нәтижелі аяқталуына арқау болды. Алатау сиырын
жақсарту тңірегінде кптеген пікірлер болғаны
рас, ресейлік немесе алманиялық ғалымдардың

басшыларымен сыйластығы ерекше болды, олардың алдында беделді болғандықтан, ықпалын
да жүргізетін. Ауыл шаруашылығы ндірісінің
майталмандары Социалистік Еңбек Ері Зылиқа
Тамшыбаева, Кшкінбай Жанатов, Анатолий
Смыков, Нұрлан Шыныбеков және басқа да танымал басшылармен етене араласып, ғылымның
беделіне қылау түсірмеді. Талдықорған ғылымизерттеу институтында басталған кең ауқымды селекция ұстанымдары аясында кп ізденді, сауын
сиырды дене бітіміне қарай бағалау, осы тәсілдің
жалпы сиыр құндылығын анықтаудағы маңызы,
тұқым қуалайтын белгілердің артықшылығы,

ЫЛЫМДАЫ
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селекциялық жетістіктерін пайдалану жолдары
ұсынылғанмен, мақсатты згертпей, жүргізілген
селекцияны табандылықпен аяқтады. Жаңа
типтің апробацияға қажетті құжаттарын түгелдей
дерлік бір зі дайындады, үлкен ұжымның ұзақ
жылғы атқарған жұмысын бір адамның рәсімдеуі,
оның жауапкершілігін, еңбексүйгіштігін, әрі
кішіпейілділігін паш еткендей. Ол ткізілген
ғылыми кеңес пен жиналыстар хаттамаларын
зіне тән ұқыптылықпен толтырып, апробацияға
берілетін құжаттарды тиянақты дайындап,
жинақылық танытты.
Сүленов Жармұхамбет ағамызбен ширек
ғасырдан артық араластық, соның 22 жылы
үзеңгілес болып, бірге қызмет атқардық. «Кп
жасағаннан сұрама, кп кргеннен сұра»
демекші, ағамыз кргені кп, кңілге түйгені мол,
ұдайы ізденіс үстінде жүретін ізденімпаз жан болатын. Тумысынан ғылыми байқампаздық бойына дарыған нағыз ғалым еді. Ғалымдығынан тыс
адамгершілік қасиетінің арқасында шаруашылық

олардың ұрпаққа берілуі және тұрақтануы мәселелері тңірегінде заманауи кзқарастарды
зерделеуге де зор мән берді. Сонау 1995 жылы
әдістеме ретінде жарияланған сауын сиырлардың
дене бітіміне қарай бағалану ұсынысына пікір
жазған да, осы әдістің Алмания мен Мажар
ғалымдарының ізденістерімен толықтырылып,
жетілуіне де үлкен еңбек сіңірді.
Қырық жылдан астам сауын сиыр саласының
жілігін шағып, жаңа дәуірдің басында еңбегінің
мәуелі жемісін кріп, кңілі марқайып жүрді. Алдымен, зі жанашыр болған Алатау сиырының
«Ақырыс» жаңа типіне, қызылала сиырдың
«Ертіс» жаңа типіне, кейінірек қарала сиырдың
«Сайрам» жаңа типіне авторлық куәліктер
алды. Осы жетістіктер бір адамның ғұмырына
жетерлік табыстар десек те, кңіл тоярлық істерге
тоқмейілсу танытқан емес. Ғалым ретінде,
әлемдік жетістіктерді оңтайлы пайдаланып, з
тлтумамыздың рісін кеңейткен ұлтжанды азамат еді. Кең ауқымды селекция бағдарламасын

да оңтайлы пайдаланып, селекциялық жұмыспен
қамтыған шаруашылықтар іргесін де кеңітті.
Тосырқауды білмейтін, шаршау деген ұғым
қаперіне кірмейтін ағам, ұзақ жылдар қызмет
атқарған Алматы, Талдықорған, Жамбыл облыстарынан тысқары Қызылорда, Қостанай, Ақтбе,
Павлодар облыстарының шаруашылықтарын да
қамқорлығына алып, осы аймақта сауын сиыр
шаруасының ілгерілеуіне үлес қосты.
Соңғы жылдары, Алматы ңірінде Алатау сиырының нарық тезіне ұшырап, шетелден келген қарала сиырдың басымдық алуы,
Жармұхамбет ағаның намысын жанып, Алатау сиырын сіретін шаруашылықтармен етене қызмет істеуін үдете түсті. мірінің соңына
дейін, жасы егде тартса да, кңілі шау тартпаған
мәрт ағам іссапардан қолы босамайтын.
Соңғы сапары Талдықорған ңіріне байырғы
шаруашылықтардың бірегейі «Хильниченко и
К» сенім серіктестігіне (бұрынғы «Қарабұлақ»
колхозы) барып қайтуы болды. Шаруашылық
кеңес дәуірінен Алатау сиырын сірумен
шұғылданған, оның жетістіктеріне қомақты
үлес қосқан, облыстағы озат шаруашылық
және жекешелендіру дүрбелеңінде тұтастығын
сақтаған ірі шаруашылықтың басшысы Хильниченко Виктор Петрович те, бас зоотехнигі Хайдар да тұғырлы тұлғаның қимас достарындай
болып кеткен еді.
Ғылымға деген адалдық аманатын арқалаған
ағам, артына шпейтін атын, лмейтін ісін
қалдырды. Ғылымда біршама шәкірт тәрбиеледі,
қаншама шаруашылық мамандарына жол
крсетіп, аяқтанып кетуіне ықпал етті. Сиыр
шаруашылығының қалыпты дамуына мұрындық
болған игілікті істердің бастамасын қолға алып,
сауын сиыр саласының сардары бола білді.
Шәкірттерінің бірі Талғат Қарымсақов «Қазақ
мал шаруашылығы және мал азығы ндірісі
ғылыми-зерттеу институты» директорының
ғылым жніндегі орынбасары. Ширек ғасырдан
астам қызметтік достығымыздың айғағы бірігіп
жазылған 30-дан астам ғылыми мақалалар,
6 әдістеме және 6 ғылыми кітап. Жиырма
бірінші ғасырдың басында сауын сиыр саласына серпін берген отандық малдың жаңа үш
типі, кең ауқымды селекция ұстанымдары аясында ндіріске енгізілген ұсыныстар бірлесіп
атқарған игілікті істер және Жармұхамбет
Сүленов ағамыздың ғылым мен ндіріске
сіңірген ерен еңбегі. Ғылым жетістігінің ндіріске енген ең тамаша крінісі де осы жетістіктер. Осы жетістіктердің халық игілігіне
қызмет етуі ағамыздың жасампаздығына куә.
Тіршілігінде зіне тән қарапайымдылығымен,
мәдениеттілігімен кпке үлгі болған ол «менің
осындай жетістіктерім бар деп» мақтануды, кеуде
ктеруді зіне ар санады. Осындайда «жоқтан бар
жасап тыраштанып жүрген» басқа әріптестерінің
қылығы оның адамгершілігін асқақтата түседі.
Жазмыштан ешкім озбайды, ағамның бейіліне
салсақ, тіршілік тынысы тарылмасын деп
тілейміз. Отбасына ие апамыз бар, артында
ұрпағы бар, ел-жұрты, әріптестері, шәкірттері
аман болса, Жармұхамбет ағамның орны ортаймас. Шүкір, сауын сиыр саласының аманатын
арқалаған ағамның тіршілігінде ктерген бастамасы әлі де жалғасын табуда. Ылайым, мір
сабақтастығы жалғаса берсін!
Айбын ТPРЕХАНОВ,
ауыл шаруашылығы ғылымының докторы,
профессор

jô¢¢ù¢Ă

Ж

ақан Сүлейменұлы Ержанов
1922 жылдың ақпан айының
10-да Павлодар облысы Баянауыл ауданында мұғалім отбасында дүниеге
келді. 1944 жылы Қазақ политехникалық
институтының маркшейдерлік блімін, одан
кейін КСРО Ғылым академиясының (ҒА)
Қазақ филиалының аспирантурасын механика саласы бойынша бітірді. 1949 жылы
кандидаттық диссертациясын қорғағаннан
кейін Қазақ мемлекеттік университетіне
ғылыми-педагогикалық жұмысқа ауысты.
1951-1960 жылдар аралығында Днепропетровск тау-кен институтының доценті болып
қызмет істеді.

1960 жылы ҚазКСР Ғылым академиясына сол кездегі академия президенті, КСРО
академигі К.И.Сәтбаевтың шақыруымен Математика және механика секторының зертханасын меңгеруге келді.
Ол – ҚазКСР ҒА-ның Механика және математика институтын ұйымдастырушылардың
бірі. 1965-1968 жылдары осы институттың
директорының орынбасары, құрамына бірнеше зертхана кіретін механика блімінің жетекшісі болды.
Ж.С.Ержанов Қазақстандағы ғылымды
ұйымдастырып, дамытуға кп үлес қосқан
тұлға. 1968-1976 жылдары ҚазКСР ҒА Президиумының бас ғылыми хатшысы қызметін атқара жүріп, сан түрлі ғылым саласын
жетілдіруге аянбай еңбек етті. Жер туралы
ғылымдар блімшесінің академик-хатшысы
қызметін атқарып, зі ұйымдастырған Сейсмология институтының директоры болды
(1976-1986 жж.). Механика және математика
институтының директорының орынбасары,
зертхана меңгерушісі қызметтерін атқарды
(1987-1999 жж.). 2000 жылдан бастап Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің .А.Жолдасбеков атындағы Механика және мәшинетану институтының Механика
блімін басқарды.
Академик Ж.С.Ержанов шет елдермен
ғылыми байланыстар орнатып, оны барынша
дамытуға зор үлес қосқан ғалым. Атап айтсақ,
1971-1985 жылдар аралығында табаны күректей
15 жыл бойы үзіліссіз ҚазКСР ҒА мен Лейпциг
және Потсдам қалаларындағы ГДР институттары бірігіп жүргізген механика бойынша зерттеу
жұмыстарының жетекшісі болды.
1963 жылы ол докторлық диссертациясын

қорғады. 1969 жылы оған профессор ғылыми
атағы беріліп, 1970 жылы Ұлттық ғылым
академиясының академигі болып сайланды. 1971 жылы «Қазақстан ғылымына еңбегі
сіңген қайраткер» атағы берілді. 1993 жылы ҚР
Инженерлік академиясының академигі болып
сайланды.
Ж.С.Ержанов механика саласы бойынша іргелі зерттеулер жүргізді. Қазіргі Жер
механикасының жаңа бағыттарын жасады. Солардың нәтижесінде «геомеханика» деп аталатын жаңа ғылыми мамандық
ашылды. Тау-кен және құрылыс ісінде
кеңінен қолданылатын тау жыныстарының
жылжымалық теориясы, жерасты құрылымдарының беріктігі мен деформациялануын
есептеу әдістері, сейсмикалық алдын-ала
белгі берушілерді анықтаулар, статикалық
және динамикалық есептер кешенін шешу,

¢
ғылымының атасы

жер қыртысында қатпарлар және мұнайлы тұз
қуыстары құрылымдарының пайда болуының
математикалық теориялары жасалды.
Академик Ж.С.Ержановтың кп жылдық
ғылыми-зерттеу еңбектерінің нәтижесінде
жердің тектоникалық дамуының механикасы бойынша іргелі заңдылықтар алынды. Жердің айналуының жалпы теориясы бойынша ғылыми жұмыстар кешені
дамытылды. Бұл теорияның бірнеше варианттарын Бүкіләлемдік астрономиялық одақ,
Уақыт бюросы, Полюстер қозғалысы қызметі,
Геодезиялық және геофизикалық одақ секілді
бірнеше халықаралық ұйымдар редукциялық
есептеулердің стандарты ретінде қабылдады.
Ж.С.Ержанов
Қазақстандағы
механика ғылыми мектебінің негізін қалаушы және
ғылыми жетекшісі. Оның қаламынан шыққан
350-ден астам ғылыми еңбек, 40 монография жарық крді. Бұлардың үштен бірі шет
елдерде жарияланды. Ол кісінің ғылыми

жетекшілігімен 50-ге жуық ғылым докторы мен
100-ден аса ғылым кандидаттары даярланды.
Академик Ж.С.Ержанов ғылыми-ұйымдастыру жұмыстарымен қатар кптеген маңызды қоғамдық қызметтер атқарды. Ол
Теориялық және қолданбалы механика бойынша халықаралық одақтың Бас ассамблеясының
мүшесі, Қазақстан Республикасының Теориялық және қолданбалы механика бойынша ұлттық комитеттің трағасы, Ресей теориялық
және қолданбалы механика бойынша ұлттық
комитетінің мүшесі, геомеханика саласы бойынша докторлық диссертациялық кеңестің
трағасы, механика бойынша ғылыми семинардың жетекшісі, Киев және Нью-Йорк
қалаларында шығатын «Қолданбалы механика» халықаралық журналының редакция
кеңесінің мүшесі, басқа да кптеген ғылыми
жарияланымдардың редколлегия мүшесі болды.
Оның ғылыми бағыттары мен еңбектері ірі

ғалымдар мен мамандардан жоғары баға алды.
Атап айтсақ, оның 1963 жылы Новосибирск
қаласындағы КСРО Ғылым академиясының
Сібір блімінде «Тау жыныстарының жылжу теориясы және оның құрылыстардың
кернеу-деформациялық күйіне әсері» деген
тақырыпта қорғаған докторлық диссертациясы ірі ғалымдар – КСРО академиктері
Ю.Н.Работнов, П.Я.Полубаринова-Кочина,
С.А.Христианович,
Т.Ф.Горбачев
және
К.В.Руппенейт тарапынан те жоғары
бағаланды. КСРО академигі А.Л.Яншин,
Ж.С.Ержановты Жердің тектоникалық дамуын зерттеудің математикалық негізін
жасады деп бағаласа, Социалистік еңбек
ері, КСРО академигі С.А.Христианович
Ж.С.Ержановтың
зерттеулерінің
үлкен
практикалық маңызы бар екендігін атап
айтқан.
Ал
академик
Е.И.Шемякин
Ж.С.Ержановтың Қазақстанда құрған геомеханика ғылыми мектебінің жеткен жетістіктері және келешектегі алар орны бойынша
алдыңғы қатардағы мектеп екендігін жазып
кеткен.
Ж.С.Ержанов ғылымды дамыту мен
ғылыми мамандарды даярлаудағы сіңірген
еңбегі үшін Еңбек Қызыл Ту орденімен,
«Құрмет белгісі» орденімен, КСРО мен ГДР
медальдарымен, Қазақстан Республикасының
Жоғарғы Кеңесінің Құрмет грамотасымен,
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
сыйлығымен, КСРО халық шаруашылығы
жетістіктері крмесінің медальдары мен Құрмет дипломымен марапатталды.
Жақан Сүлейменұлы Ержанов 2003жылы ақпан айының 27-де 82 жасқа қараған
шағында мына дүниеден тті. Ол артына
ғылым мен білімге құштар келер ұрпаққа
шамшырақ сияқты, құнарлы азық болатын
бүтін бір әлем қалдырып кетті. Оның есімі
үлкен ғылым тарихында алтын әріптермен
жазылып қалды.
Бағдат ТЕЛТАЕВ,
Қазақстан жол ғылыми-зерттеу
институтының президенті,
техника ғылымдарының докторы,
профессор,
3лібай ЫСҚАҚБАЕВ,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің профессоры,
физика-математика
ғылымдарының докторы
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п уақыт те қойған жоқ. Осыдан біраз
мерзім бұрын Елбасымыз Н.Назарбаев
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетінде оқыған дәрісінде: «...Егер технологияларды трансферттеуге ғана сүйенсек, онда біз
зіміздің технологиялық саламызды дамыта алмаймыз және технологиялық жағынан ғылыми дамыған
мемлекеттерге тәуелді болып қаламыз. Сондықтан да
бізге з ғылымымызды дамыту қажет...», – деп шегелеп тұрып айтуының астарында терең мән жатыр.
Бұған немқұрайды қарауға болмайды.
Енді негізгі тақырып аясына тоқталайын. Академик Н.И.Вавилов «Экожүйелердің згеруіне байланысты және ндіріс ауқымының суіне қарай ауыл
шаруашылық дақылдарының німділігін арттыру мен
дән сапасы факторы ретінде маңызы арта түседі» деп
түйінді тұжырым жасайды.з басым академиктің бұл
пікірін ақиқат шеңберінде айтылған деп есептеймін.
Қазақстан климаттық жағдайлардың згеруі мен
ауытқуы ауыл шаруашылығына айтарлықтай кедергі
келтіретін мемлекеттердің қатарына жатады. Осыған
байланысты Қазақстанның аграршы ғалымдары ортаның абиотикалық (құрғақшылыққа тзімділік, ыстыққа, қысқа, аурулар т.б.) факторларына тұрақты,
ауылшаруашылық дақылдарының бәсекеге қабілетті,
яғни классикалық селекция, биотехнология және
молекулярлы биология әдістері негізінде егістіктің
ауыспалы жағдайларына бейімделген сорттары мен
будандарын шығару бойынша зерттеулер жүргізуде.
Біздің елімізде қарама-қайшы топырақтық, климаттық жағдайларында отандық сорттармен белгілі бір аймақты жеткілікті німмен айтарлықтай ауқымда қамтамасыз ететініне күмән жоқ. йткені,
арнайы бейімді генотиптерді сорт сірілетін немесе
соларға барынша ұқсас жағдайларда іріктеуге болады.
Осынау ұғынықты ұсынысты ортаға салып отырған
ғалым А.А.Жученконың кеңесімен де келісуге болады. Осыған орай мен нақты цифрға жүгінейін.
Тек қана 2005-2016 жылдары Қазақстанның селекционер ғалымдары ауылшаруашылық, жемісжидек, техникалық, ккніс-бақша, тағы да басқа
дақылдардың 664 сорты мен буданын шығарып,
мемлекеттік сортты анықтау мен сынау сараптамасына жіберді. Ауылшаруашылық дақылдарының
сорттарын тек қана шығарып қоймай, сонымен бірге
оларды ндіріске енгізу де те маңызды. Сол себепті
барлық шығарылған сорттар мемлекеттік сынау
жүйесінде үш жыл бойы сынақтан теді және үздік,
бәсекеге қабілетті жарамды сорттар ғана ндіріске
пайдалануға жіберіледі. Jрбір шығарылған жаңа
сорт – ғалымдардың кптеген жылдар бойы маңдай
терімен атқарылған үлкен еңбегінің жемісі болып
табылады. Сорт жасап шығару үшін біріншіден,
селекцияның дұрыс бағытын таңдап алу керек. Мінсіз
сорт моделін анықтау қажет. Яғни селекциялық процесс дегеніміз – жан-жақты бағалау негізінде сорттарды шығару мен жақсарту бойынша үнемі әрекет
ететін селекциялық конвеер.
Қазіргі уақытта селекциялық жетістіктердің Мемлекеттік тізбесіне Қазақстан Республикасында пайдалануға жіберілген 1700-ден астам сорт енгізілген.
Осы бағытта отандық селекция сорттарының үлесі:
күздік бидайдан 72 пайызды, жаздық арпадан 64 пайызды, жаздық бидайдан 53 пайызды құрайды. Жеке
дақылдар бойынша отандық сортттардың үлесі 90
пайыздан астам болып отыр. Мәселен, құмай-судан
буданының, мақтаның, сүрлемдік құмайдың, жоңышқаның және т.б. барлық дерлік сорттары отандық болып табылады.
Жеке дақылдар бойынша (күздік бидай, жаздық
арпа, сұлы, сүрлемдік құмай, құмай-судан буданы) ҚазЕжШҒЗИ сорттары мен будандарының
шығарылуы бұрынғы жылдармен салыстырғанда барған сайын басым жағдайда болып келе жатқандығы
бізді қуантып әрі з кәсібімізге деген ынта-ықыласымызды арттыра түсті. Ауылшаруашылық дақылдарының сорттары мен будандарына рұқсат беру
әрбір аймақ үшін нақты топырақтық-климаттық
жағдайларына бейімделген. Сыннан ткен жоғары
німді және жоғары сапалы сорттардың себу материалы мен тұқымын әкелуге, кбейтуге және сатуға
құқық береді.
Статистикалық мәліметтер бойынша айтар болсақ, 2004-2014 жылдары дәнді дақылдардың жалпы
егістіктері ауыл шаруашылық дақылдарының егістік
клемінің 80 пайызынан астамын алған.Бірақ, соңғы
жылдары «Дақылдарды әртараптандыру» бағдарламасына сәйкес, дәнді дақылдар егістіктерінің клемі
65-70 пайызға қысқартылған. Елімізде жылына 13,520,1 миллион тонна астық ндіріледі.Бұл крсеткіш
Ресей мен Украинадан аз ғана тменірек крсеткіш.
2010-2016 жылдары дәнді дақылдардың отандық
сорттарының жалпы егістік алқабы 43 пайызға
артқан. Ал,1990-1994 жылдары дәнді дақылдардың
жалпы егістік клемінен отандық сорттардың үлесі 9
пайызды ғана құраған. Осыған орай айта кететін бір
жәйт, дәнді дақылдар алқаптарының астық ндірісін
әртараптандыруға бағытталған іс-шараларды жүзеге
асыру нәтижесінде дәнді дақылдар егістіктерінің
клемі 1990-1994 жылдары 22333,0 мың гектарға, ал
2010-2016 жылдары 16052,9 мың гектарға азайтылған.
Картоп бойынша 1990-1994 жылдары отандық
сорттар алқаптарының клемі 7,8 мың гектарды немесе 3,1 пайызды алып жатты, ал 2010-2015 жылдары 87,8 мың гектарға яғни, 47 пайызға жеткен. 20102011 жылдары картоптың жалпы німі 2,8 миллион
тоннаны құраған. Майлы дақылдар бойыша соңғы
10 жылда отандық сорттардың клемі 2000 жылмен
салыстырғанда 15,1 есе артқан. Демек, 2001-2004
жылдары 44,9 мың гектарға, ал 2010-2016 жылдары
678,9 мың гектарға кбейген. 2010-2011 жылдары
майлы дақылдардың орташа жалпы түсімі – 959 тоннаны құрады.
Сол сияқты мақтаның отандық сорттары 2008
жылдан бастап, 2000 жылы егістіктердің 90 пайызын
алып жатқан збекстандық сорттарды ығыстырды.
Бүгінгі таңда мақтаның отандық сорттарын енгізу
деңгейі, басқа ауыл шаруашылық дақылдарымен салыстырғанда едәуір жоғары. 82 пайызды құрап отыр.
Егістік клемі шамамен 132 мың гектар.
Алайда, барлық ауыл шаруашылық дақылдарының
орташа німділігі соңғы кездері республика бойынша әлемдік крсеткіштермен салыстырғанда
те тмен деңгейде екенін айтпасқа болмайды.
Мұның себептері еліміздің құрғақ климатымен, со-

нымен қатар ауыл шаруашылық дақылдарының
егістік алқаптарының 90 пайызы тәуекелді егіншілік
аймағына орналасқандығына байланысты орын
алып отырған жағдай. Тағам німдерін ндіруге
пайдаланылатын ауылшаруашылық дақылдарының
німділігін арттыру еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін
қамтамасыз етуші негізгі буын болып қала береді.
Және бұл ретте сортты німділікті арттырудың басты
факторы болып табылады. німділікті арттырудағы
сорт үлесі 50 пайызды құрайды.
Түрлі ауылшаруашылық дақылдарының шетелдік
сорттары алғаш сірген жылдары шығымдылығымен
мол нім береді. Одан кейін олардың бейімсіздігі
мен абиотикалық және биотикалық күйзеліс факторларына тұрақсыздығы салдарынан су процессі
әлсіреп, жиі ліп қалады. Jсіресе, олар басқа табиғиклиматтық қолайсыз жағдайларда шығарылған

Серік КЕНЕНБАЕВ,
Қазақ егіншілік және өсімдік
шаруашылығы ҒЗИ бас директоры,
ауыл шаруашылығы ғылымдарының
докторы, профессор,
ҚР ҰҒА Құрметті мүшесі

бірқалыпты. ткен жылдары «Казахстанская раннеспелая» сортының егістігі солтүстікте 1 миллион гектар алқапты алып жатты. Жазылған шындықты еске
сала кетейін: – ең бейімді сорттар оларды сірген
аймақтарда шығарылады. Ресей селекциясының
бірқалыпты сорттары да бар, мәселен ерте пісетін,
құрғақшылыққа тзімді «Омская-19», «Светланка»
сорттары және орташа пісетін «Омская-36» сорты,
Солтүстік Қазақстан облысында 100 мың гектар егіс
алқабы осы сорт. Олар табиғи-климаттық және шекаралас жағдайларда шығарылды. Омск облысы Батыс Сібір жазығының оңтүстігіне орналасқан.
ҚазЕжШҒЗИ-да әлемдік деңгейде бұрын шығарылған күздік бидайдың «Стекловидная-24»,
«Наз», «Богарная-56» сияқты сорттары бар.Олардың
бейімделгіштігі жоғары, ауруларға тұрақты, қысқа
және аязға тзімді. Атап айтқанда, «Стекловидная-24» сортын шығарған соң Қазақстанның
оңтүстік-шығысында күздік бидайдың азықтық
тұқымын ндіру мүмкіндігіне ие болды. Ол осы
дақылдың 80 пайызын алып жатыр. Күздік бидайдың
жаңа, ндіріске енгізуге рұқсат етілген «Даулет»,
«Егемен-20» сорттары німділіктің едәуір жоғары
деңгейімен ерекшеленеді. Оның Оңтүстік Қазақстан
облысында гектарына 40,0 центнерден, Жамбыл
облысында 42,2 центнерден, Алматы облысында
48,2 центнерден нім бергенін атап айтқан орынды.
Сондай-ақ, оның балауыз құрамы 35,5 пайызды,
ақуызы 14,5 пайызды, нан клемі 990 мл құрады.
Дегенмен, келтірілген сипаттамаларға қарамастан, отандық ауыл шаруашылығы тауарларын ндірушілер түрлі дақылдардың шетелдік
сорттарының тұқымдарын әлі де сатып алып жатыр.
Бұдан нені аңғаруға болады? Шетелдік сорттардың
тұқым шаруашылығын кеңейту мәселесі келешекте мемлекетімізді оларға экономикалық және саяси
жағынан да тәуелді етеді. йткені, бізге енгізілген
сорттары үшін басқа мемлекеттерге кп клемде роялти тлеуге мәжбүр болады.Осы тұрғыда шетелдік будандарды сіру кезінде отандық ауыл шаруашылығы
тауарларын ндірушілер үнемі аталық, аналық
формалардың тұқымын сатып алуы керек. Осыдан

келу мерзімінде айтарлықтай згерістер байқалмады
(«НК Кулер» және «Делитоп»). Алайда, «ПР 34 Н 24»
және «НК Термо» тобының орташа пісетін будандары «Туран–480» (86,9 ц/га) стандартынан сәйкесінше
2,5 және 5,3 ц/га артық болды. Кеш пісетін топтың
«ПР 31 П 4» буданы «Сункар –779» (81,9 ц/га) стандартынан 1,3 ц/га есе жоғары.
ндіріс жағдайында шетелдік сорттардың жоғары
німділігін алу және сірудің қарқынды технологиясын пайдалану арқылы ғана мүмкін болады.
Майбұршақтың қазақстандық сорттарын сіру
(«Жансая», «Ласточка», «Перизат», «Бирлик КВ»,
«Ивушка»), шетелдік сорттардан («Вилана», «Селекта-302», «Черемош», «Анастасия», «Сава», «Воеводжанка», «Зен», «Бара», «Спонсор») німділігі (2,24,5 т/га), ақуыздылықтың жоғары крсеткіштерімен
(39-42 пайыз) және бұршақтардың пісуден кейінгі
жарылуының тмендігімен ерекшеленеді (0-1 балл).
Қазақстан
Республикасының
Президенті
Н.Назарбаев зінің халыққа арнаған Жолдауында:
«...бәсекеге қабілетті технологиялар – инновациялық
экономиканың зегі, здігінен пайда болмайды. Бұл
ұзақ процесс, ғылыми зерттеулердің қиын жолымен келетін жемісі, күрделі және шығыны кп эксперименттер мен ғалымдардың идеялық нұрлануы.
ндірісті ұйымдастыру үшін, әрине, шетелдік
технологияны сатып алуға болады, бірақ з-зін
құрметтейтін бірде-бір мемлекет зінің үздік және
жаңа технологиялары мен ндіріс құпияларын жаппай сатпайды...» деп үнемі айтып келеді.
Ауылшаруашылық дақылдарының отандық сорттары мен будандарының шетелдіктердің алдындағы
бір басымдығы – тұқымының бірнеше есе артық
болуы мен сірудің сорттық технологияларының болуы есебінен оларды ндірудің зіндік құнының арзан болуы.сімдік німдерінің, соның ішінде тұқым
мен себу материалдарының импорт клемінің артуы
Қазақстан Республикасының аймағына карантиндік
және басқа да аса зиянды ағзаларды әкелу қаупін
туғызады. Біздің еліміз жыл сайын әлемнің 100-ден
астам елінен сімдік німін импорттайды. Импортты тексеру барысында АҚШ, Голландия, Германия,

ОТАНДЫҚ СОРТ – ҚАШАН ДА
МОЛ ӨНІМНІҢ КЕПІЛІ
болса, осындай қал-ахуалға ұшырайды. Сонымен
қатар, бұл сорттар фотокезеңдік сезімталдығы бойынша да ерекшеленеді. Ол німділіктің құрылымдық
элементтерімен зара қатынас орнатады. Егер
шетелдік сорттар з отанында ерте пісетін болып
саналса, ал біздің жағдайларда кеш піседі. Одан
басқа, сірудің екінші және үшінші жылында олар
әйгілі фитопатогендермен қатты зақымдалады және
генотип бастапқы түріне мүлде ұқсамай қалады.
Сондықтан да олар тұқым шаруашылығымен айналысудан шеттетіліп, қажетсіздік жағдайда қалады.
олтүстік Қазақстанның табиғи-климаттық
згерістерін Канаданың ауа-райы жағдайларымен жиі салыстырады. Олар біздің
құрғақ даламызға, дәлірек айтсақ, жауын-шашын
жағынан ұқсамайды. Мәселен, Қазақстанда ең кп
жауын-шашын шілдеде болса, ал Канадада мамырмаусым айларында жауады. сімдіктердің дамуының
бастапқы жағдайлары осы ерекшеліктерінде. Келешек німділіктің қалыптасуы басталған уақыты ерте
кезеңдерде (үш-алты жапырақ) сімдік әлеуетіне
әсер етеді. Егер Қазақстанда жылдық жауын-шашын
жылына 250-350 мм диапазонында болса, ал Канадада 350-450 мм болады. Бұл ғалым М.К.Сүлейменовтің
жасаған болжамы мен берген бағасы.Қазақстанның
негізгі астық сіруші аймақтарында ауа-райы соңғы
жылдары жайсыздыққа қарай згеріп тұрады. Ұзақ
жылдар бойы мынандай жағдай қалыптасты: аздаған
жауын-шашын кезеңінен кейін,қыркүйектің басында ауа-райы құрғақ әрі жылы болды. Бұл жиын-терін
науқанын қыркүйектің соңына дейін, тіпті қазан айында да жүргізуге мүмкіндік береді. Соңғы бес жылда
жинау кезеңі қысқарды. Жауын-шашын қыркүйек
айында кезең-кезеңмен жауады, ал қазанның ортасында қар жауып кетуі де мүмкін. Осыған байланысты шаруалар ерте пісетін бидай сорттарына ауысуға мәжбүр. Ондай сорттарды тамызда
жинауды бастап, қыркүйектің соңына дейін аяқтауға
мүмкіндік туғызады. Осы әдіс арқылы ғана ерте
түсетін суықтарда нім шығынын болдырмауға болады. Ғалымдар мен аграршылар ерте пісетін, орташа
пісетін және кеш пісетін сорттардың ара салмағын
әрқайсысына шамамен, үштен бірін ұстауға кеңес
береді. Осындай құрылым жер иелері үшін те-мте
оңтайлы әрі қолайлы болады.
Бұдан басқа бидайдың интенсивті сорттарын
сіру сапаны жоғалтуға әкеледі. Ондай жағдай
қатты қызыл бидайды сірген Аргентинада да орын
алды. Қазір олар оны қойды. Америка селекцияның
қарқынды сорттарын сірді. Соның салдарынан Аргентина жоғары сапалы бидай брендін жоғалтып
алды. Сйтіп, олар үлкен қателікке ұрынды.
Солтүстік Қазақстанда кеңінен сірілетін
«Омск» селекциясының бидай сорттары «Омская-9», «Омская-28», «Омская-35», «Омская-37»
негізінен орташа пісетін топқа және гектарынан 2-5
тоннаданқайтарымы мол німі бар қарқынды типке жатады. Сондықтан вегетацияның ұзақ кезеңіне
байланысты олар күзгі қолайсыз ауа райы (қар аралас жауын-шашын және температураның нлден
тмен түсуі) орын алғанға дейін пісіп үлгермейді
және німнің айтарлықтай үлесінің қар астында қалу қаупі бар. 2015 жылы «Омск» сорттары
сірілетін Қазақстанның Солтүстігінде (Қостанай,
Солтүстік Қазақстан облыстары) нанның үштен екі
блігі үшінші класпен «тті», яғни тауарлық болды.
Сйтіп, қар астынан жинауға тура келген бидай сапасы айтарлықтай тмендеп кетті. Олар тртінші
және бесінші класс болды.Тек қайта ңдеуге немесе
жемшпке ғана жарамды. Бұл ғалым А.Асланованың
жасаған ой лшемі.Құптауға тұрарлық қорытынды.
Жаздық бидайдың отандық «Казахстанская раннеспелая» сорты аты айтып тұрғандай ерте пісіп,
жетіледі. німділігі мен сапасы жағынан да
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барып шетелдік бірегей тұқым ндірушілерге тәуелді
болады.Түбінде олар қазақстандық тұқым нарығында
баға саясатын анықтайды.Бүгінгі таңда әлемнің
дамыған елдерінде сімдіктер селекциясында заманауи молекулярлық биология мен генетика белсенді
қолданылуда. Ғалымдар бидай, арпа, күріш, жүгері,
картоп, алма, т.б. секілді кптеген ауыл шаруашылық
дақылдарының геномдарының шифрын ашты. Табысты селекция үшін құнды шаруашылық белгілерді
маркерлеу және сімдіктердің дамуының ерте кезеңінде фенотиптік бағалау жолымен емес, тікелей
генетикалық ақпарат негізінде құнды генотиптерді
іріктеу мүмкіндігі маңызды. Бұл іріктеу уақытын
азайтады және материалдық қорлар мен еңбек
шығынын үнемдеуді қамтамасыз етеді.
Қазір ғалымдар «сорт жасау кезінде гендік инженерия, биотехнология және молекулярлық
биологияның заманауи әдістерін қолданбайды» деген
әңгімелер кп айтылуда. Бұл шындыққа жанаспайды.
Мәселен, ҚазЕжШҒЗИ ғалымдары ҚР АШМ 042
бюджеттік бағдарлама шеңберінде 2009-2014 жылдар
аралығында Австралия сімдіктердің функционалды геномикасы орталығымен әріптес болып,жаздық
жұмсақ бидайдың жеделдетілген селекциясы үшін
молекулярлық маркерлерді, микроспорлы дигаплоидияны, цисгендік инженерияны пайдалану
жүйесін әзірлеу бойынша зерттеулер жүргізді. Зерттеу
нәтижесінде жұмсақ бидайдың барлық үш геномында карталанған, 8632 SNP маркерлерін қолданумен,
Қазақстан бидайының 10 коммерциялық сорттарына («Актюбе-39», «Астана-2», «Казахстанская-15»,
«Казахстанская-19», «Казахстанская раннеспелая»,
«Карабалыкская-90», «Павлодарская-93», «Саратовская-29», «Целинная-3С», «Эритроспермум-841»)
генетикалық тлқұжаттау жүргізілді. Жоба аясында микроспорлар арқылы дигаплоидтарды алудың
тиімді хаттамасы әзірленді. Берілген әдіс ндірісте
апробацияланды және соның негізінде барлық сорттар бойынша 82 дигаплоидты тізбек алынды. Jрбір
талданған сорт бойынша тұқым саны 52-1100 тұқым
болды. «Казахстанская раннеспелая», «Казахстанская-19» және «Астана-2» сорттарының дигаплоидты
тізбектері негізінде халықаралық патентке 3 тінім
берілді.
Осы сорттардың дигаплоидты тізбектері Қарабалық АШТС (солтүстік) мен ҚазЕжШҒЗИ
(оңтүстік-шығыс) жағдайларында кбейтілді және
талданды. «Казахстанская-19» және «Саратовская-29»
бидай сорттарының цисгендік сімдіктері алынды:
құрамында AHAS бидай гендері бар 37 сімдік (гербицидке тұрақты) және құрамында AHAS және DREB3
екі бидай гені бар 27 сімдік (құрғақшылыққа тзімді
гендер).Одан басқа, ҚазЕжШҒЗИ ғалымдары гаплоидия әдістері негізінде «Нуреке», «Акжол», «Бастама», «Илек-34» сияқты дәнді және жемдік дәнді
дақылдардың сорттарын жасап шығарды. Бұлар
селекциялық жетістіктердің Мемлекеттік тізбесіне
енгізілді. Сонымен қатар жеміс және ккніс шаруашылығы салаларында заманауи биотехнологиялар
кеңінен қолданылуда.
Жүгерінің үздік қазақстандық сорттары мен
будандарын шетелдіктермен салыстыру мынандай нәтижелер крсетті: теңдей німділік бергенде
жергілікті сорттар республикамыздың оңтүстікшығыс жақта гүлдеу кезінде интенсивті типті американдық будандармен салыстырғанда жоғары
температураларға тұрақтылығымен дараланды. Шетелдік будандар те жоғары температураларда тозаң
түзбейді. «Молдова» селекциясының жүгері будандары негізінен дәнді бағытта пайдаланылады. Аласа
болып седі және қазақстандықтарға қарағанда аз
биомасса қалыптастырады. Ал Оңтүстік Қазақстан
жағдайларында шетелдік және отандық ерте пісетін
будандары арасында дамудың негізгі фазаларының

Греция, Египет, Түркия, Қытай және т.б. елдерден
карантиндік ағзалар анықталады.
2000 жылдан бері трт карантиндік ағза негізделді:
американдық ақ кбелек, батыс гүл трипсі, картоп нематодасы және жеміс дақылдарының бактериалдық
күйігі. 2015 жылы республика бойынша қауіпті
карантиндік зиянкес – оңтүстік американдық томат кбелегінің анықталуы тіркелді. Ол Оңтүстік
Қазақстан, Ақтбе, Қызылорда және Жамбыл облыстарында жылыжай томаттарында болған.
Қазақстанда бактериалды күйікпен зақымдалған
раушангүлділер тұқымдасының ағаштары мен
түптердің 200 түрінен астамы жойылып кеткен.
Соның ішінде алма ағашының ата тегі – «Сиверс»
жабайы алма ағашы да бар. Қызылорда облысында
қауын шыбынымен күресу бойынша үш жылда 31
миллион теңге жұмсалды.
Бүгінгі таңда бірнеше ірі корпорациялар – биотехнологиялық гиганттар, яғни,ГМО-сорттарын
(DuPont, Pioneer, Байер, Monsanto, Syngenta және т.б.)
шығарушылар бар. Олар здерінің сорттары мен будандары әлемдік аштық мәселесін шешіп, үлкен азықтүлік қауіпсіздігіне алып келеді деп тұжырымдайды.
ндіріске ұсынылған шетелдік сорттар мен будандардың кбісі генетикалық модификацияланған
німдерге жатады. Jлемдік нарықта экологиялық
німдер генетикалық модификацияланғандарға қарағанда жоғары бағаланады. Сондықтан да Қазақстан
сапалы экологиялық таза нім ұсынушы имиджін
сақтағаны жн.
тандық селекциялық ғылымның ұсынып
отырған жаңа сорттары мен будандары
әлемдік деңгейге максималды жақындатылған, бірақ аграрлық ндірісте тиісті қолданылмай жүр. Оған себеп, инновациялық механизмдердің балансының болмауы, инновацияға деген
тауар ндірушілердің консерватизмі, материалдықтехникалық базаның және тұқым шаруашылығы
жүйесінің әлсіздігі. Жаңа сорттар мен будандарды
коммерциализациялау саласында да инновациялық
инфроқұрылым дамымаған. Бұл отандық селекциялық жетістіктер мен тұқымның бәсекелестік артықшылықтарын тмендетеді. Сондықтан да тұқым ндірісін арттырып қана қоймай, олардың дайындығын
заманауи технологиялық деңгейге кшіру керек. Тағы
бір зекті мәселе – кәсіби селекционерлерді дайындау. Селекция – бұл тек ғылым емес, бұл нер де, ал
селекционер – ғылыми білімді жетік меңгерген ғалым.
Оның зерттеген дақылы бойынша зінің гендік қоры,
сорттар коллекциясы болуы тиіс. Ол з мірін бір ғана
мақсатқа – жетілдірілген параметрлерімен жаңа сорттарды шығаруға арнауы қажет. Қазақ егіншілік және
сімдік шаруашылығы ҒЗИ-да да нағыз селекционер
ғалымдар еңбек етеді.
Мен жоғарыда айтқандарымды түйіндейін. Қазақстанда селекциялық ғылым саласында бірегей
әзірлемелер бар. Шығарылған отандық сорттар мен
будандардың әлеуеті те жоғары. Тек соларды ндірісте
алға жылжыту қажет. Сонымен қатар, біз шетелдік
жаңа сорттар мен технологияларды трансферттеу
және оларды жергілікті жағдайға бейімдеуді жоққа
шығармаймыз. Дегенмен, шетел мемлекеттеріне
тәуелді болмас үшін, бұл бағытта отандық ғылыми
зерттеулерге з тарапымыздан қолдау крсете отырып, олардың жанкештілікпен ашқан жаңалықтарына
немқұрайдылық тұрғысынан қарамаған абзал.
Тиімділігі мен берер пайдасы кп зіміз шығарған
будандар мен сорттарды дер кезінде ндіріспен
ұштастырып жіберсек, ойға алған мақсаттарымыздың
орындалғаны. Осы жағын мықтап назарда ұстасақ, біз
ұтпасақ ұтылмаймыз. Мұның ойдағыдай жүзеге асырылуын осы салаға басшылық жасап отырған тиісті
орындар қаперлерінен шығармай, қадағалап отырса
құба-құп болар еді.
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ĲŁŔ ĸĴĳĳĦ ĲŁķ İĴĳļīĳĸĶĦĸĸĦŌŁ ĦŒŁķŁ ĸōıīĳīĸčĳ Ĳī
ĸĦııĲīĳåŒĸĴŌĦįĪĦŌŁĴİķĮĪĸčİīĳĳīĳōĳĪčĶčıĩīĳİĦĸĴĪ
ĸŁĲŁķ ōĳĪčĶĪč
Бұл 2016 жылдың 4-тоқсанымен салыстырғанда
16%-ға, ал 1-тоқсанымен салыстырғанда 130%ға артық. Компания сульфидті кендерді ңдейтін
Ақтоғай кен байыту фабрикасының сәтті
іске қосылуының және Бозшакл кен байыту
фабрикасындағы ндіріс үдеуінің арқасында мұндай
сімге қол жеткізді, деп хабарлады Топтың баспасз
қызметі.
16,9 млн тонна кен ндіріліп, оның 7,7 млн
сульфидті кені Ақтоғай мен Бозшакл фабрикаларында қайта ңделді, 4,2 млн тонна оксидті кен
Ақтоғайдағы шоғырлы сілтісіздендіру панельдеріне
жүктелді, ал 5,1 млн тонна каолин балшығы бар кен
Бозшаклде қоймаланды. Қайта ңделген кендегі
мыстың үлесі – 0,80%.
15,5 мың тоннаны құраған концентраттағы
мырыштың клемі күтілгендей ткен тоқсанмен
салыстырғанда аз болды (2016-ның 4-тоқсаны – 19,2
мың тонна). Себебі, Артемьев шахтасындағы кеннің
құрамындағы мырыштың үлесі уақытша тмендеді.
Алтын ндіру деңгейі тұрақты – 42,5 мың унция.
Себебі, Бозшаклдегі ндіріс 2 мың унцияға артып,
Шығыс ңірдегі кәсіпорындарда кен азаюының
орнын толтырды. Күміс ндіру – 757 мың унция,
бұл ткен жылдың 4-тоқсанына қарағанда 23% аз.
Дегенмен бұл крсеткіш 2016-ның 1-тоқсанымен
салыстырғанда 7%-ға артық (706 мың унция). Бұған
Бозшаклдегі ндірістің артуы септігін тигізді.
Осы орайда KAZ Minerals Тобының басқарма
трағасы Олег Новачук: «Мен біздің жаңа
кеніштеріміздегі ндіріс қарқынын арттырудағы
ілгерілеу туралы хабарлаймын. Оның ішінде
сульфидті кендерді қайта ңдейтін Ақтоғай кен
байыту фабрикасының жақсы нәтижелері де
бар. Ақтоғайдағы жаңа кен байыту фабрикасы 1
тоқсанда 7 мың тонна мыс ндірді.Уәде еткеніміздей
KAZ Minerals ндірістің сімі бойынша саладағы
кшбасшы атанып, 2016 жылы әлемдегі ең аз
шығынды мыс ндірушісі болды», – деп мәлімдеді.
Бүгінгі таңдағы ндіріс қарқыны биылғы жылдың
жоспарлы крсеткіштеріне қол жеткізуге мүмкіндік
береді.

tñīĲĴĶĦĳĪĹĲ
Ăðêï÷õóòéĀőöåøéå
åðåœĀñêòĀò÷Āñåő÷åö÷Āő
æīįĬčŔĪīōĸİīĳjæčĶħīıĪīĹoħčĶĬĴıxĻĦıŁŒĦĶĦıŁŒ
ĺĴĶĹĲŁ ĦĥķŁĳĪĦ jåķĸĦĳĦx ĻĦıŁŒĦĶĦıŁŒ ŒĦĶĬŁ
ĴĶĸĦıŁŌŁ åúőó Ĳīĳj;IFKJBOHj+VNPSFx&DPNNFSDF
$P-UExİĴĲĵĦĳĮĥķŁĦĶĦķŁĳĪĦōĭĦĶĦĸŜķčĳčķĸčİĸĹĶĦıŁ
ĲīĲĴĶĦĳĪĹĲŌĦŒĴıŒĴįŁıĪŁ
Тараптар «Жібек жолының экономикалық белдеуі» бастамасы аясында іске асырылатын жобаларға
тікелей инвестициялар тарту және қор нарығын дамыту бойынша бір-біріне қолдау крсетуге уағдаласты, деп хабарлайды «ҚазАқпарат» ХАА.
«Астана» қаржы орталығының басшысы Қайрат
Келімбетовтің сзіне қарағанда, АХҚО үшін әлемнің
130 елімен әріптестік қарым-қатынас орнатқан
«Jumore» тәжірибесі аса маңызды. «Қазақстандық
жобаларды «Jumore» электрондық коммерция алаңына қосу, сондай-ақ аталған компанияның тәжірибесі мен технологиялық ресурстары «Астана»
ХҚО қаржы хабы ретінде дамуына қосымша серпін
береді», – деп атап тті Қ. Келімбетов.

töĦıĦĲĦĸĸŁőĦĭĦŒķĸĦĳ
ýåðŋåîåøĀðéåõŋå
őĀìñê÷ïŎõöê÷÷Ć
jéīĳķĦĹıŁŒx ĬŖĳī jöĦıĦĲĦĸĸŁ őĦĭĦŒķĸĦĳx Ĳī
ĪĮļĮĳĦıŁŒĵĴįŁĭĪĦĶŁőĦĶĦŌĦĳĪŁ ñĦŔŌŁķĸĦĹĴħıŁķ
ĸĦĶŁĳŁŔĪĦĳĦķĸĦĲīıĪčĲīİīĳĪīĶčĳĪīħĴıĪŁ
«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ баспасз қызметі хабарлағандай, тұрғындарға тегін жоғары білікті
медициналық қызмет крсетіліп, бірқатар сырқаттарға жақын маңдағы медициналық мекемелерге жолдама берілді. «Денсаулық» дәрігерлері Бейнеу станциясы тұрғындарымен бірге осы ңірдегі
әскери блімшедегілердің де денсаулығын тексерген. Қарағанды, Маңғыстау облыстарында 6,5 мың
адам тексеруден тті. Жалпы 31 мың адам дәрігерге
қаралды, 33 мыңнан астам диагностикалық бақылау
жасалды, 133 амбулаториялық шағын оташылық
қызметі, тіс дәрігерінің жәрдемі крсетілді.
Қарағандыдан 11 сәуірде жолға шыққан «Саламатты Қазақстан» пойызы қарашаның 6-на дейін
елдің орталық, солтүстік, шығыс ңірлері, ал Алматы-1 стансасынан 18 сәуірде шыққан «Денсаулық»
пойызы 20-желтоқсанға дейін оңтүстік және батыс
ңірлері халқына қызмет крсетеді.

t÷ĦķŒŁĳ
ëóðéåõőåðôĀòåïêð÷ĆõĆðéĆ
őĦĭčĶĩč İŜĳč ķĹ ĸĦķŒŁĳŁ ķĦıĪĦĶŁĳĦĳ ħŘĭŁıŌĦĳ 
ĸĦĳĦķĸĦĲĬĴıħōıčĩčŒĦıĵŁĳĦİīıĸčĶčıĪč
«Қазақавтожол» РМК бас директоры Ұлан
Jліпов брифингте атап ткендей, еріген қар суы ктерілгеннен бері жолды басып туі 96 рет тіркелген.
Су тасқыны салдарынан 42 учаскеде жолдар мен
оның бойындағы құрылыстар бұзылған. Былтырғыға
қарағанда, судың жолды басып туі 3 есе, жолға және
құрылыстарға зақым келтіруі 2,5 есе асып түскен.
Қазір 41 автожол учаскесі бойынша су тасқыны зардаптарын қалпына келтіру шаралары аяқталып, 180
метр жол қабаты, 7,1 мың метр жол жиегі, 13 су ткізу
құбыры қалпына келтірілген.
õŁĲĸĦįöåŋĀòæêïóçå
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экономикалық әріптесі әрі ірі инвесторы болып
саналады.
Астанадағы ЭКСПО-2017 крмесінде Сингапур
«Үлкен идеялардың шағын қаласы» атты ұлттық
павильоны арқылы з тәжірибесін таныстырады.
Террариум үлгісінде жасалған павильонда тұрақты
энергетика саласындағы әртүрлі идеялар мен инновациялар крсетіледі. Павильонға кірген бойда
қонақтар Сингапурдың тропикалық орманында
жүргендей болады. Одан кейін мультимедиалық
экрандар арқылы Сингапурдың энергия
саласындағы тарихымен танысуға мүмкіндік бар.
Аталған мемлекет шағын клеміне қарамастан,
кптеген инновациялық шешімдерді ойлап тапты.
Жоғарғы алаңқайға ктерілгенде осы шешімдермен
қысқаша танысуға болады. Соның ішінде күн энергиясын енгізуге арналған бастамалар, энергиялық
тиімділікпен салынған ғимараттар және тағы басқа
жобалар бар. Бұдан блек, таза технологиялардың
негізінде істейтін компаниялардың жұмысы – энергияны тарату және қолдануға қатысты тәжірибесі
таныстырылады. Сингапурда ойластырылған
және жүзеге асырылған шешімдер, жоғары

Ойын-сауық бағдарламалары мен
концерттердің 70 пайызы қаланың түрлі
аудандарындағы ашық алаңдарда, саябақтарда,
сондай-ақ қала маңындағы 9 тұрғын алабында
(Пригородный, Интернациональный, Мичурин,
Күйгенжар, ндіріс, Железнодорожный, Үркер,
Кктал және Промышленный) теді. Мәденибұқаралық шаралар жаздан бастап күз мезгілінің
басына дейін ткізіледі. Бұл кезеңде қала әкімдігі
647 шара ұйымдастырады.
ЭКСПО халықаралық крмесі кезінде тетін
шаралар бағдарламасына кптеген спорттық жарыстар да енгізілді. Осы айдың ортасынан бастап
әрбір жексенбі күндері Астаналық, Жерұйық
және Студенттік саябақтарда «Astana Fitness Park»
атты шарасы теді. Оның барысында кәсіпқой
бапкерлердің жетекшілігімен кроссфит, йога, зумба
және басқа спорт түрлері бойынша жаттығу жасауға
қатысуға болады. Жаз мезгілінің басында Астанада
дуатлоннан үшінші рет қалалық турнир ткізіледі.
Оған 18 жастан асқан барлық азаматтар қатыса
алады.
Бұдан басқа шетелдіктер де з нерлерін ортаға
салмақ. зге мемлекеттер ЭКСПО-2017 крмесіне
қатысып, здерінің павильонын таныстыруға
қазірдің зінде құлшынып тұр.
Финляндия Президенті Саули Ниннисте
Астанадағы ЭКСПО-2017 Халықаралық крмесіне
келуді жоспарлап отыр. С.Ниннесте Астанадағы
ЭКСПО - 2017 крмесі аясындағы Финляндияның
ұлттық күні мерекесіне қатысады. Аталған шара осы
елдің павильонында теді. Финляндия Солтүстік
Еуропа елдері ішінде Қазақстанның негізгі сауда-

Жлдыз жорамал
18-24 мамыр

Мәдениетпен ұштасқан көрме
технологиялық коммуникациялық құрылғылармен
крсетіледі. Ал жылыжай үлгісіндегі террариумге
келушілер тілек жазып кете алады. Одан кейін созылатын атриумда кітап оқуға, демалуға және ойлануға
жағдай жасалады. Павильонның жалпы аумағы –
385 шаршы метр.
Үш айға созылатын EXPO-2017
мамандандырылған крмесінде Германия павильоны болашақта қала мірі қалай згереді, қандай
клік құралдарын пайдаланамыз және қандай
үйлерде мір сүреміз деген сұрақтарға болжам
жасайды. Павильонның кіреберісінде Германияның
16 федералды жерінің тұсаукесерлері ұсынылады.
Осылайша, келушілер павильонға кірмей тұрып,
Германия туралы негізгі деректермен таныса
алады және «Германияда жасалған» атты арнайы
энергетикалық саясаты туралы біле алады. Сондайақ, крмеге кірген әрбір келушіге smartstick құралы
беріледі. Бұл құрал жеке экспонаттарды іске қосуға,
қозғалтуға және олармен қазақ, орыс, ағылшын,
неміс тілдерінде танысуға мүмкіндік береді. Осылайша, қонақтар қайта қалпына келетін энергия
кздері, қуат алу тәсілдері, болашақ қалаларға болжам туралы құнды деректерге қанығып, «smartstick»

құралдары арқылы «smartpoint» түріндегі энергияны жинақтайды. Крме соңында қонақтар үлкен
дңгелек үстелі бар кеңістікке теді. Олар үстел
үстіне smartstick құралдарын қойғанда, smartpoint
арқылы жиналған энергия ортаға біріктіріліп, ерекше лазерлік шоу пайда болады. Яғни павильонға
келушілер з қозғалыстары арқылы жиналған
энергияның қоршаған әлемді қалай згертетінін
кре алады. Ортақ күш салу арқылы энергетикаға
байланысты жаһандық мәселелерді шешуге болатынын бағамдайды.
Шетелдік ЭКСПО қатысушылары арасында
ең ірі павильон Германияға тиесілі. Павильон
аумағы 1700 шаршы метрді алып жатыр, онда крме
аймақтары, VIP-аймақтар, неміс халқының ұлттық
тағамдары мен сусындарын ұсынатын мейрамханалар, Германия туралы кәдесыйлар мен базарлықтар
сатылатын дүкендер және кеңселік (қызметтік)
блмелер болады. Сонымен бірге, павильонда 80
адам жұмыс істейтін болады. Қызметкерлердің 75
пайызы қазақстандықтар болса, қалған 25 пайызы
Германиядан келеді.
Нұрлан ҚҰМАР
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Ибрагим БЕКМАХАНҰЫ
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Бұл телехикаяға арқау болған негізгі
идея – тағдырдың тәлкегімен Қарттар
үйінде мір сүруге мәжбүр болған кңілі
қаяу егде кісілердің ішкі жан сезіміне
терең бойлау, қоғам міріне зінің
салқын ызғарын сепкен қатыгездікке
тосқауыл қою, дүниедегі пенделердің
жердегі кіші құдайы – әке-шешенің
қадір, қасиетін бағалай білу, үлкенді
сыйлау сияқты халықтық салт-сананы
кеңінен дәріптеу екендігі еш талас
тудырмайды.
Иә, не нәрсенің алдын алмаса ата-бабамызда, зәу-затымызда жоқ жағымсыз
әдеттің терең жайылып кетпесіне кім
кепіл? Бұрын естімеген, тіпті айтуға ұят
безбүйрек ұл, қатыгез қыз, қайырсыз
келін қайдан, қалай шықты? Қазақ деген
қалың ел қартын қадырлеген, оның екі
қолын жылы суға суға малып, барынша
мәпелеп келген халық емес пе? Енді қайда

барамыз? Осындай орамды ой, салиқалы
мәселе ктерген телехикая крермен
қауымды бейжай қалдырмайды. Терең
ойға қалдырады, жасаушылардың талап,
ниеттеріне нұр жауары сссіз.
Қариясы бар елдің қазынасы бар.
Сол қазынамызға лайықты құрмет
крсете алып жүрміз бе? Міне, «Хабар»
агенттігінің тапсырысы бойынша түсіріліп жатқан «Қария» атты телехикаяның
ктерген жүгі де, қозғап отырған мәселесі
де бүгінгі күннің тынысымен зектес, әрі
те актуальді. Жоғарыда айтқанымыздай,
телехикаяда әке мен бала арасындағы
қарым-қатынас арқылы бүгінгі қоғамдағы
келеңсіз жәйттер нақты крініс табатын
болады.
Досжан Жанботаев, Қазақстанның
халық әртісі:
– Үлкенді сыйлау, оны барынша
құрметтеу – қай бір халықтың болмасын
айнымас салты. Біздің қазақ бұл мәселеге терең мән беріп: «Ел болам десең
– бесігіңді түзе» деп бекер айтпаған.

Отбасындағы алауыздық, бірін-бірі сыйламаушылық деген жат әдет қайдан пайда болды? Сол дана халқымыз: «Тртеу
түгел болса – тбедегі келеді, алтау
ала болса – ауыздағы кетеді» дегенді
де айтып, бәрін шегелеп кеткен ғой.
Телехикая адамдардың арасындағы қарым-қатынастың, адамилық пен адамгершіліктің неліктен жоғала бастағаны туралы сұраққа жауап іздейді.
Телехикаяда Бауыржан Қаптағай,
Ерболат Тоғызақов, Гүлнәр Байбосынова және Алмас Шаяхметов сынды актерлер ойнайды. Кейбір эпизодтық рлдер
мен кпшілік кріністерге қарттар үйінің
тұрғындары тартылған.
Мұқаш Жадықов, №3 арнаулы әлеуметтік қызметтер крсету орталығының
тұрғыны:
– Мен киноға түсу туралы жасымнан
армандап едім. Тағдырдың тәлкегімен
мірде неше түрлі жағдай болғандықтан,
бұл арманым орындалмай қалған еді. Енді
мына телехикаяда мүгедек ақсақалды

ты.

сомдаймын. Фильм идеясының авторы
және режиссері – Асқат Мұсабай. Бұл жас
режиссердің дебюттік жұмысы болды.
Асқат Мұсабай, «Қария» телехикаясының режиссері:
– Тақырып жағынан те ауыр телехикая болайын деп тұр. Адамға ой салады. Біздің мақсатымыз осы картинаны
кргеннен кейін ең кемі бір отбасы болсын, зінің әке-шешесін қарттар үйіне
апару ойынан бас тартуына ықпал жасау.

Телехикаяның түсірілім жұмыстары
екі айға созылады. «Қария» телехикаясы «Хабар» арнасынан күзде крсетіледі.
Біздің ойымызша, шетелдік телехикаяларды кгілдір экранда қаптата бергеннен
грі, з ұлтымыздың мірі мен тұрмысын
шынайы бейнелейтін жаңа туындылардың
кбейе түскені дұрыс сияқты. Бұл да
Елбасы алға қойып отырған рухани
жаңғырудың бір белгісі емес пе? Барымызды бағалай білгенге не жетсін?!

«ЭКОНОМИКАҒА» ИНТЕРНЕТ АРҚЫЛЫ ДА ЖАЗЫЛЫҢЫЗ!

– Мама, мынау қандай әдемі маймыл!?
– Бiз әлi зоопаркке кiрген жоқпыз. Бұл кассир
апай!
* * *
– Катя, ты сумку возмила?
– Зари, орысша білмесең айтпашы, возмила
емес, берила десей.
* * *
Бiр бала магазинге барып:
– 5 теңгелiк сағыз канша тұрады? – дептi.

«Экономика» газетіне қазіргі таңда «Қазпоштадағы»
дәстүрлі жазылу жүйесімен
қатар интернет желісі арқылы да жазылуға болады.
Ол үшін сіз www.postmarket.
kz сайтына кіріп, «Интернет-жазылу» (интернет-подписка) деп аталатын ұяшық
арқылы басылымдар тізімінің
ішінен «Экономика» газетін
тауып алып, жазылу бойынша ұсынылған операцияларды
орындауыңыз қажет. Тлем
жасау «виза» тлем картасы
арқылы жүзеге асырылады.
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ШАЯН
Апта басында қаржылық мәселеде қатаң
талап қойып, зіңізге тәртіп орнатуыңыз
мүмкін. Қызметте басшылықпен, сондай-ақ
әріптестеріңізбен тығыз байланыс жасайсыз. "нерге,
шығармашылыққа жақын шаяндарды жетістіктер
күтіп тұр. Бақытты күндеріңіз әлі алда.
АРЫСТАН
"зіңізге қарасты және отбасы мәселелерін тиімді шешудің жолдарын осы аптада қарастырыңыз. Жұлдыздардың болжауынша, алдағы уақытта ғашықтық сезіміңіз артып,
кездесулерге баруыңыз мүмкін. Денсаулыққа зиянды
тағамдардан, ішімдіктерден бас тартқан жн.
БИКЕШ
Осы кп ойлануды қойыңыз! Ең дұрысы
бүгін жақсы музыка тыңдап, проблемаларды ойламау. "зі шешіледі, йткені сіз
мықтысыз! "зіңізге сеніңіз!

МЕРГЕН
Не деген керемет жансыз? Иә, сіз!
Сіз білмесеңіз де, махаббатқа бола кпке
бара алатын жансыз, бірақ кбісі оны
бағаламайтыны анық. Оларға мән бермей мықты
болуға тырысыңыз. Сіз нағыз үздік жансыз!
ТАУЕШКІ
"з-зіңізге кедергілер келтіргіңіз келмесе,
енжарлық пен жалқаулықтан бойыңызды
алыс ұстаңыз. Алдағы уақытта сүйген адамыңызбен тіл табысу қиындауы мүмкін. Қаражат
мәселесін шешудің тиімді жолдары табылады.
СУҚҰЙҒЫШ
Күніңіз жақсы басталады. Бекерге
ткізбеңіз. Ойын-сауық кештерге баруыңыз
мүмкін. Осы күніңізді сергек ткізуге
тырысыңыз. Аздаған қиындықтар болады. Сізге
кейбірі қиын тиюі мүмкін. Бірақ оларды кейін тез
ұмытатын боласыз. Бақытты болатын күндер әлі
алда. Еш мұңаймаңыз!
БАЛЫҚТАР
Жақында балықтардың арман тілектері
орындалады. Бастысы күте білуді үйреніңіз.
Сол күте білгеніңіздің нәтижесінде кптеген
жетістіктерге жетуіңізге болады. "зіңіздің беделді
адам екеніңізге кнуге тура келеді. Ұялудың қажеті
жоқ, бұндай беделге ие болу бұрыннан келе жатқан
арманыңыз ғой!
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ЕГІЗДЕР
Сүйген адамыңызды ренжітуді қойып,
онымен келісіп, жаңа жоспар құратын
уақыт келді. Қаржы мәселесіне аса кп мән
беріңіз. Кп қаражат талап ететін затты алмаңыз.

САРЫШАЯН
Ол адам тағдырыңыз болса ешқашан
кетпейді, міріңіздің бір блшегі болып
қалады. Тіпті уақыт те келе сіздерді ешкім
де айыра алмайтын болады. Бастысы дұрыс жолды
таңдасаңыз болды!

Құрметті оқырман!

* * *
Бiр әйел кiшкентай қызын зоопаркке апарып-

ТОРПАҚ
"зіндік шараларды қолға алып, жеке
басыңызды, сонымен қатар үйіңізді ретке
келтіресіз. "з ұстанымыңыздан бас тартпаңыз. Сонда ғана ісіңіз алға басады. Қолға алған
біраз шаруаларыңыз осы аптада оң жемісін бермек.

ТАРАЗЫ
Бұл аптада емдік дәрілеріңізді қабылдаудан бас тартыңыз. Салғырттық пен
бәсеңдік кп кедергілерге жол ашуы мүмкін.
Қазіргі жағдайыңызға сергек кзбен қарап, әрбір
мәселенің тізгінін мықтап ұстаңыз. Апта барысында
кейбір жұмыстардан ләззат аласыз.
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ЕЗУ ТАРТАР

ТОҚТЫ
Бүгін кп нәрсе үйретіп, биік белестерге жетелейтін адаммен танысасыз.
Сүйгеніңізден күтпеген сый аласыз. Қандай
шешім қабылдасаңыз да, оны згелермен ақылдаса
отырып қабылдағаныңыз жн.

АЛШАНОВ Рахман,
ӘБДІМАНАПОВ Сәрсенғали,
ӘБІШЕВ ӘЛИ,
БЕКБОЛАТҰЛЫ Жетпісбай,
ГУЗОВСКИ Петр (Польша)
ЕСПОЛОВ Тілектес, ҚАЛИЕВ Ғани,
НҰРСЕЙІТ Айтқали,
САҒАДИЕВ Кенжеғали, САПАРБАЕВ Әбдіжапар,
САТЫБАЛДИН Cағындық, СВЯТОВ Серік,
ТӘТІҒҰЛОВ Әбдісағит, ТЕМІРБЕКОВ Нұрлан,
ХАМЗИН Жантемір.
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