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Кəусар АХМЕТ

АССАМБЛЕЯНЫҢ
ЕЛ БІЛМЕЙТІН МІНДЕТІ КӨП
ТЕЛЕФОН
АРҚЫЛЫ
СӨЙЛЕСТІ

Мемлекеттер басшылары әңгімелесу барысында Армениядағы қазіргі
ішкі саяси ахуал жнінде пікір
алмасты.
Нұрсұлтан Назарбаев достас
Армения халқына бейбіт мір мен
тыныштық тілеп, барлық мүдделі
тараптың туындаған саяси дағдарысты
Армения Конституциясына сәйкес
және заң үстемдігі негізінде диалог
арқылы шешуінің маңызды екенін
атап тті.
Те л е ф о н а р қ ы л ы с  й л е с у г е
Армения жағы бастамашы болды.

Ұлттық валютаның
әлсіреуіне, күшеюіне,
талықси құлап, қайта ес
жинауына куә болып
келеміз. Әйтеуір,
теңгеміздің басынан
тұрақсыздық айналшықтап
шықпай қойды. Өмірге
келгеннен бері 72 есе
арзандағанын айтпағанның
өзінде, соңғы алты жылда
екі рет бетіне су бүркіп әрең
қалыпқа келтірдік.
Девальвацияны айтамыз.
Теңгенің тегеуріні соңғы
уақытта қайта
құлдырағандай. Министрдің
«алда-жалда бір нәрсе
бола қалса, үш сценарий
әзірлеп отырмыз» дегені
тағы бар.
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Қазақстан десе, есімізге ең бірінші
оралатын үш нәрсе бар. Ол –
территория, жерасты байлығы мен
130-дан астам ұлтты бір шаңырақ астына
біріктірген татулық. Үшеуі де маңызды
екеніне талас жоқ. Дегенмен
этносаралық даулар көбейіп,
«толеранттылық» идеясын үйретуші
Еуропаның өзінде мәдениетаралық
қақтығыс өзекті болып тұрған уақытта
көпұлтты Қазақстанның берекелі
бейбітшілігінің бағасын бұрынғыдан да
қаттырақ сезіне бастадық. Сыртқы
саясатында ешқандай елді ренжітпейтін
көпвекторлы бағыт ұстанған
мемлекетіміздің ішкі басқаруда да
«бірде-бір ұлт кемсітушілік көрмесін»
деген ұстанымға берік екенін білеміз.
Одан бөлек тұрмыстық
келіспеушіліктердің қоғамдық
наразылыққа, екеуара түсініспеудің
салдары екі ұлттың текетіресіне
апармауына, дұрысы ең елеусіз даудың
да мүлде болмауына мүдделі әрі
жауапты бір институт бар. Ол – Қазақстан
халқы ассамблеясы.
Оның негізгі қызметін санамалап сұрағанда,
кбіміз «ұлтаралық келісімді сақтау» деумен
шектелеміз. Бірақ одан блек, ХҚА-ның
азаматтардың құқықтары мен бостандықтары
ұлтына, нәсіліне, діни таңдауына, әлеуметтікқоғамдық ұйымдарға мүшелігіне қарамастан, тең
дәрежеде қорғалуын қамтамасыз ету, олардың тілі
мен мәдениетін дамытуға жағдай жасау, мемлекеттік
тілдің мәртебесін арттыру, шетелдегі қандастарымыздың заңды мүдделерін қорғау, ұлттық

құндылықтарын сақтауға кмектесу сияқты
міндеттері барын жиі назардан тыс қалдырамыз.
Сондықтан Қазақстан халқы ассамблеясының ел
білмейтін кп қызметіне тоқталсақ.
Қазақстан халқы ассамблеясының жергілікті
кілдігінің бастамасымен құрылып, Мемлекеттік
органдар мен халық арасындағы байланыстың
нығаюына қызмет ететін қоғамдық келісім
кеңестерінің жұмысы бүгінде барлық облыста
жолға қойыла бастады. Оған мүшелікке сол ңірдің
құрметті азаматтары мен әр саланың үздіктері
сайланады. Қоғамдық бақылау жүргізіп, халықтың
жергілікті мәселелердің шешілу процесіне қатысу
белсенділігін арттыратын кеңестің саны жыл санап
артып келеді. Мәселен, 2016-2017 жылдары аталған
ұйымдар саны республика бойынша 2207-ден 2978ге дейін скен. &ткен жылдың желтоқсан айында
Ас т а н а д а қ о ғ а м д ы қ к е л і с і м к е ң е с т е р і н і ң
республикалық форумы тіп, атқарылған істерге
баға берілді. Басқосуда кеңестердің қатысуымен
қоғамды алаңдатқан 6019 мәселе ктеріліп, 1635
ұсыныс дайындалғаны, оның 1381 қаралып, жүзеге
асырылғаны жнінде мәлімдеме жасалды.
Қазақстан халқы ассамблеясының ғылымисараптамалық кеңесі 2009 жылы құрылды.
Этносаралық салада қабылданатын шешімдерге
сараптамалық қолдау крсететін кеңеске 48 ғалым
мүше. Олар ұлтаралық қарым-қатынастарды
зерттеп, әлеуметтік, саяси негізде туындаған
мәселелерді дер кезінде анықтап, алдағы уақытқа
дәйекті болжамдар жасап отырады. Астана және
Алматы қалаларында, сондай-ақ облыстық
ассамблеяларда ғылыми-сараптамалық топтар
жұмыс істейді. Олар здері орналасқан ңірдегі
этносаралық жағдайды зерттеу үшін әлеуметтік
сауалнамалар жүргізіп, ақпараттар жинап, қорытынды шығарып отырады. Қазір бұл топтардың
қатарында 57 ғылым докторы, 117 ғылым
кандидаты мен 5 PhD докторы бар.

&скелең ұрпақты ортақ отанымыз Қазақстанның тарихына деген сүйіспеншілік рухында
тәрбие леу мақсатында жоғары оқу орындары
қабырғасында Қазақстан халқы ассамблеясының
35 кафедрасы, 3 орталығы, 1 қоғамдық кеңесі, 2
секциясы мен 1 институты құрылған. Кафедраларда
«Этноконфессионалдық келісімнің қазақстандық
үлгісі», «леуметтік қарым-қатынастағы толеранттылық негіздері» тақырыбындағы дәрістер
ткізіледі.
&зге ұлт кіліне тілі мен мәдениетін сақтау
еркіндігін берген кезде, оның басылымы мен ақпарат құралын бліп қарай алмайсыз. Сондықтан
Қазақстанда 52 этникалық газет шығарылып, 15
тілде журнал таратылады. Бұл баспасз құралдарының шетелдік серіктестерінің қатарында
француз тіліндегі Essentiel des relations, итальяндық
And Kronos, ARD неміс радиосы және армениялық
Армедиа ақпараттық агенттігі бар. Қазақстан
халқы ассамблеясының журналистер клубы 13
ңірлік ұйымның басын біріктіреді. Мұнда
Этномәдениет пен БАҚ тақырыбы жиі қозғалып,
ұлтаралық келісімді сақтаудағы журналистердің
рлі ерекше сипатталады. Тілшілерге арналған
арнайы семинарлар мен дәрістер жүргізіліп, бұл
салада сауатты жазудың, дұрыс ақпарат таратудың
қиындығы түсіндіріледі.
Қазақстанның «Қайырымдылық туралы» заңының 7-бабына сәйкес, Қазақстан халқы ассамблеясы ел ішінде мұқтаж топтарға кмек крсету
қызметін үйлестіруге қолдау крсететіні белгіленген. Осы мақсатта жыл сайын ҚХА жалпыұлттық
акция лар ұйымдастырады. Ұлы Отан соғысы
ардагерлеріне материалдық кмек крсету, спорттық алаңдар салу, балалар үйі түлектерін қолдау,
кәсіби медициналық кмек ұйымдастыру –
«этносаралық бірліктің бұзылмауын қадағалайды»
деп танылған Қазақстан халқы ассамблеясының біз
білмейтін кп қызметінің бір тармағы ғана.

Алаң

«ТАУЛАР ДА ЖЫЛЖЫП ЖАТЫР
БҰЛТ КӨШКЕНДЕЙ»
Тау да көшеді екен. Алматы облысы Кеген ауданы «Көлсай
көлдері» ұлттық паркі аумағында тау көшті. Жергілікті тұрғындардың
айтуынша, «Малабек шоқысы» аталатын таудың басым бөлігі төмен
қарай сырғып, Көлсайға баратын жолды басып қалды. Тау
жылжығаны көпшілік арасында үрей туғызып отыр. Жергілікті
тұрғындар ауылды тастап, жан-жаққа кетуге тас-түйін даяр тұрған
сияқты. Таудың көшкенінен қауіптенген халықты сабырға шақырып,
облыстық әкімдік қызметкерлері де, «Қазселденқорғау» ММ
қызметкерлері де Көлсай маңында жүр. Мамандар қазір тау
көшкінінің себеп-салдарын анықтап жатыр. Кей ғалымдардың
пікірінше, жер сырғуының бір себебі тау ортасынан жолдың салынуы
деседі. Ал кейбіреулер жер сілкінісінің әсері де бар екенін алға
тартуда. Алматы облысында жыл басынан бері 6 жер сілкінісі
болғанын айта кету керек. Мамандардың айтуынша, тау көшкіні
болатынын алдын ала сезуге болады екен.

CMYK

КІСІ КҮТУДІҢ
КІЛТІ
Нұртөре ЖҮСІП

Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаев Армения
Республикасының президенті
Армен Саркисянмен телефон
арқылы сөйлесті.

ТЕҢГЕ
ТЕГЕУРІНДІ
БОЛА
АЛА МА?

Қазақстанда туризмді дамыту туралы көп
айтылады. Жыл сайын қаншама қаражат
бөлінеді. Түрлі бағдарлама жасалады.
Былай қарасаңыз, мемлекет қолдауынан еш
кінәрат жоқ. Алайда туризм дамымай тұр.
Көп жағдайда біз инфақұрылым керектігі
туралы сөз етеміз. Жол салынуы тиіс. Жайлы
қонақүй болуы керек. Келетін туристер үшін
барлық жағдай жасалғанын қалаймыз. Бәрі
соған тіреліп тұр ма?!

Жергілікті тұрғындар тау кшуін сезе ала ма?
Қауіптің алдын алуға бола ма? Кейбір ғалымдар тау
кшердің алдында кей шптердің шықпай қалуын,
кей аң-құстар басқа жаққа жылжып кететінін айтады. Таудың жылжуын табиғи құбылысқа балап жат-

қан дар да жетерлік. Топырақ сырғымаларының
болып тұратыны жасырын емес. Бірақ бұл жағдай
қауіпті ме? зірге шығын жоқ десек те, табиғаттың
тосын мінез танытуының себеп-салдарын анықтап
крген едік.
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Мемлекет басшысы Қазақстанды туризм
бағытында тартымды лкеге айналдыру туралы әр
кез айтып та жүр. рбір ңірдің з ерекшелігі бар.
Еліміз бойынша туризмге сұранып тұрған қай ңір?
лбетте ел-жұрттың тіл ұшына бірінші кезекте
Оңтүстік Қазақстан облысы оралады. Неге? &йткені
бұл ңірдің бірқатар артықшылығы бар. Біріншіден,
аймақта тарихи нысан те кп. Арыстан баб, Қожа
Ахмет Яссауи, Ақбура тәрізді таңдай тамсандырар
орындар жеткілікті. «Қасиетті Қазақстан» жобасы
бойынша да Оңтүстік Қазақстан алда тұр.
Республикалық және жергілікті тарихи, мәдени,
рухани нысандар саны жағынан ең қазыналы ңір
бұл. Екіншіден, Оңтүстіктің табиғи-климаттық
жағдайы те қолайлы: мұнда жыл он екі ай ауа райы
жағынан қиындық болмайды. Су спортын, қыста
шаңғы тебу секілді туризмнің жаңа арналарын
дамытатын болса, тіпті ерекшелене түседі.
Үшіншіден, ең маңызды тетік – бұл ңірдің халқы
кісі күте біледі. Келген меймандарды жылы қабақ
танытып, елпілдей күтіп алу, ерінбей шығарып салу
деген мәселеде оңтүстік жұртшылығы алдына жан
салмайтыны белгілі. Демек, қай жағынан алғанда да,
Оңтүстік Қазақстан облысы туризм кластері үшін оң
иығын беріп тұрғаны айдан анық.
Кейде туризмді ркендету үшін кп жағдай жасау
қажет секілді болып тұратыны рас. Тиісті
инфрақұрылым болғанын қаламайтын адам жоқ.
Бірақ Моңғолия сияқты елдердің мысалына
қарасақ, сонша кп талаптың да қажетсіздігін
аңғаруға болады. Еуропа халқын еуроремонтпен таң
қалдыра алмайсыз. Олар қайта табиғи қалпы
бұзылмаған мұраларды круге құмартады. Мәселен,
сол Моңғолияда жол азабын тартып, қолайсыз
орында ұйықтап, шикілі азықты жеп қайтса да, бұл
елді круге ынтық жандар қатары жыл ткен сайын
кбейіп келетіні неліктен?
Ойланатын-ақ жағдай. Бұдан не түюге болады?
Біз алға озып кеткен 30 елдің азаматын Қазақстанды
круге, елге келуге құмарту үшін не істей аламыз?
Менің ойымша, әлемде бар нәрселермен қызықтыра
алмаймыз, ұлттың зіндік ерекшеліктерін айшықтап
крсеткенде ғана ұтатын сияқтымыз. Айталық,
саятшылық нер. Оның ішінде құс салу! Даланың
қыран құсын ұстап, аң-құс аулауға баулу деген –
ерекше құбылыс. Бұған Жапония, Франция тәрізді
елдер әлдеқашан құмартып жүр. Осы саятшылықты,
бүркіт баптап, қасқыр аулау секілді ұлтымызға тән
бекзат нерді әлемдік деңгейге насихаттай білсек.
Қазақстанға ағылатын туристер қатары артпаса,
кемімейді!
Табиғаттың тосын мінезі Клсай жақта крінді.
Қонаевтың тұсында сол жаққа қарай асфальт жол
салу қиын да емес еді. Бірақ сол жол салынбады.
Неге? Адам ағылып, туған жердің ккмайса түгі жат
жұрттың табанында тапталып, крікті жердің
ажарынан айрылып қалмас па екенбіз дегендей
қауіптің болғаны анық сияқты...
Кейінгі кезде Клсайға қарай асфальт жол салу
мәселесі жиі ктеріліп, жоба да жасалған. Жалаңашқа
дейін салып, бәлкім, Қарабұлаққа дейін жеткізуге де
болар. Ары қарай автомобиль атаулыны сол маңда
доғарып, келушілер Клсайға қарай жаяулатып
немесе атпен барса қайтеді? Клсайдың шын қадірін
сол кезде түсінер ме едік? Табиғат сыйға тартқан ең
бір крікті жердің түте-түтесін шығармау – маңызды.
Қазірдің зінде келушілер кл мен зен маңайын
ластап, ас қалдықтарын, түрлі пакеттерді қалай
болса, солай тастап кетіп жатқанын кріп те жүрміз.
Негізгі айтайын дегеніміз – бұл емес. Қазақстан
бойынша әуелі бір аймақты, мәселен, Оңтүстік
Қазақстан облысын туризм тұтқасы етсек. Негізгі
қаражат кздерін соған бағыттасақ. Сйтіп, еліміздің
оңтүстік ңірлерін – Қызылорда мен Жамбыл
облыстарын туризм аймағына айналдыруға күш
салсақ! Сонда нақтылық болар ма еді... йтпесе,
туризмді дамытамыз деген сз кп те, крініп тұрған
нәтиже шамалы.
Барлығы кісі күту деген мәселеге табан тірейді.
Мейманның қабағына қарау, кңілдегіні табу
деген – зекті мәселе. Аталған үш облыста кісі
күтудің кілтін ұстаған отандастарымыз жеткілікті
болғаннан кейін де осы ойды ортаға салып отырмыз.
Қазақстанның жер шалғайлығын, табиғи
орналасу ретін, қонақжай халқының деңгейін
ескере келгенде еліміздің оңтүстік ңірі отандық
туризмді дамыту ісіне сұранып тұрғаны кім-кімге де
айқын. «уелі бұл шіркінді бастау қиын» дегендей,
бір ңірден бастап кетсек, үлгі жасасақ, жаппай
ұмтылсақ – із аяқсыз қалмас дейміз.
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ДЕРБЕСТІГІ КЕҢЕЙЕДІ

Қасым-Жомарт Тоқаевтың трағалығымен Сенат отырысы тіп, онда «20182020 жылдарға арналған республикалық
бюджет туралы» заңға түзетулер құпталды.

Мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулиннің
трағалығымен ткен жалпы отырыста
палата Елбасы бастамаларын заңнамалық
қамтамасыз ететін түзетулер енгізді. Жиында
Мәжіліс депутаттары білім беру саласын
жаңғыртуға бағытталған бірқатар заң
жобаларын мақұлдады.

Ұлттық экономика министрі Тимур
Сүлейменовтың айтуынша, құжатта 2018
жылы номиналды ЖІF 57,2 триллион теңге
клемінде болжануда және ол бұрынғы
крсеткіштен 1,3 триллион теңгеге артық.
Нақты ЖІF 3,8 пайыз деңгейінде жоспарлануда. Жан басына шаққандағы ЖІF
9215,4 долларға дейін ұлғаюы тиіс. Мұнайдың әлемдік бағаларының ктерілуін және
экономиканың сімін ескере отырып,
экспорт 54 миллиард долларға дейін, ал
импорт 34 миллиард долларға дейін артады.
Инфляция бекітілген 5-7 пайыз дәлізінде
сақталады.
Республикалық бюджет кірістері 2018
жылы 5,7 триллион теңге клемінде бағаланады. Бұл бекітілген жоспарға қарағанда
190 миллиард теңгеге кп. Республикалық
бюджет шығыстары болса, бұрын бекітілген
клемге қарағанда 425 миллиард теңгеге
ұлғайып, 9,6 триллион теңге клемінде белгіленді. Бюджет тапшылығы ЖІF-ге шаққанда 1,5 пайызды құрайды. Оны жабу үшін
Ұлттық қордан алынатын кепілдендірілген
трансферт бұрын бекітілген млшерде (2,6
триллион теңге) сақталды.
Қаржы министрі Бақыт Сұлтанов
бюджеттің ұлғайтылған қосымша шығыстары үш бағытқа арна тартатынын хабарлады. Мемлекет басшысының «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық
бәсекеге қабілеттілік» және «Тртінші
неркәсіптік революция жағдайындағы
дамудың жаңа мүмкіндіктері» Жолдауларын
іске асыруға – 293 миллиард теңге,
Президенттің бес әлеуметтік бастамасын
іске асыруға – 25,1 миллиард теңге, бұрын
қабылданған міндеттемелерді іске асыруға
98,9 миллиард теңге жұмсалады.
Қосымша қаржыландырылатын
маңызды шаралар ішінде министр
«Назарбаев Университеті» оқытушыларының еңбекақысын 30-дан 50 пайызға
дейін ұлғайтуды, осы оқу орнын одан әрі
дамытуды және мүгедек балалар 18 жасқа
толғаннан кейін де күтіп-бағатын адамдарға

жаңа жәрдемақы беруді атады. Бюджет
шығыстары сондай-ақ, халықты ауыз сумен
қамтамасыз етуге, жергілікті маңызы бар
950 шақырым жолды жндеуге, «Нұрлы
жер» бағдарламасы аясында салынып жатқан тұрғын үйлерге инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым жеткізуге, агронеркәсіп кешені мен аграрлық ғылымдарды дамытуға және киберқауіпсіздікке
қарсы іс-қимылға да қарастырылып отыр.
Президенттің бес әлеуметтік бастамасын іске асыру аясында білім беру
тапсырыстарын 20 мың грантқа ұлғайту,
техникалық және аграрлық мамандықтар
бойынша гранттар құнын арттыру, жаппай
кәсіпкерлікті қолдау салалары қаржыландырылады.
Қосымша баяндама жасаған Сенаттың
Қаржы және бюджет комитетінің трайымы
О.Перепечина бюджетті жоспарлаудағы
алғашқы кезеңінің сапасы тмен болғанына
және осындай жағдай жүйелі сипат ала
бастағанына тоқталды. Депутаттың пікірінше, қалыптасқан жағдайға басты
себептердің бірі – «бюджетті жоспарлаудың»
«стратегиялық жоспарлаудан» асып түсуі
болып отыр. Яғни, шектеулі қаражат жетпей қалса, мемлекеттік органдар здерінің
стратегиялық жоспарларын түзете
бастайды, крсеткіштерді қаржыландыруға
сәйкестендіреді.
Сенат осы жиында Қазақстан мен АҚШ
Үкіметтері арасындағы мемлекеттік әуе
кемелеріне аэронавигациялық қызмет
крсету үшін тлемақы алуға қатысты келісімді ратификациялап, Елбасының қол
қоюына жіберді. Келісім 2018 жылғы 12
қаңтарда Вашингтон қаласында жасалды
және ол бортында үкімет делегациясы бар
мемлекеттік әуе кемелерін аэронавигациялық алымдар алудан зара босатуды
кздейді.
Отырыс соңында сенаторлар депутаттық сауалдарын жария етті. Сенатор
М.Тағымов – Шалқар клін тазалауға
қаржы блу, Н.Нұрсипатов – «Жергілікті
мемлекеттік және зін-зі басқару туралы»
заңның ережелерін орындау, ал С.Плотников металл қалдықтарын қабылдау
бекеттерінің қызметін ретке келтіру туралы
мәселе ктерді.

Атап айтқанда, «Кейбір заңнамалық
актілерге жоғары оқу орындарының академиялық және басқару дербестігін кеңейту
мәселелері бойынша згерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» заң жобасы
бірінші оқылымда қаралып, құпталды.
Депутаттар осы жобамен жұмыс барысында
ол арқылы қолданыстағы бірқатар
заңнамалық актілерге түзетулер әзірлеп,
енгізген. Олар Президент Н.Назарбаев
ұсынған бес әлеуметтік бастаманың бірін,
соның ішінде студент жастардың
жатақханадағы жағдайын жақсартуды
кздейтін үшінші бастамасын толыққанды
жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Тарата айтсақ, 75 мың орындық жаңа
жатақханалардың салынуын қамтамасыз
ету үшін депутаттар студенттерді жатақханалардағы орындармен қамтамасыз етуге
арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруды, студенттік жатақхана құрылысын «басымдықты инвестициялық жоба» ретінде анықтауды қарастыратын баптар қосты. Бұл ретте депутаттар
енгізген түзетулердің барлығының нақты
есептемелері жасалып, тиісті мемлекеттік
органдармен жан-жақты пысықталғаны
атап тілді.
Білім және ғылым министрі Ерлан
Сағадиевтің айтуынша, Мәжіліс қазірдің
зінде 70-тен астам түзету енгізген. Олардың
кбі Үкіметтің тиісті қорытындысы мен
келісімін алу үшін жолданған.
Заң жобасы үш кодекске және жеті
заңға згерістер енгізбек. Осы згерістер
жоғары оқу орындары қызметінің басты үш
бағытын реттейді, олар – академиялық,
басқару және қаржы қызметі. Жоба арқылы
ЖОО-лардың академиялық дербестігін
қазіргі 65 пайыздан 80 пайызға дейін
кеңейтуді ұсынады. Бұл кеңейту аясында
жоғары оқу орындарына з оқу бағдарламаларын з бетінше әзірлеу құзыры берілмек.

Үкімет

ҚАРАҒАНДЫ ҚУАТЫ
ҚҰРЫШТАЙ БЕКУДЕ

Бұл мәселе білікті кадрлар даярлау, жаңа
кәсіптерді қажет ететін экономикаға кшу
үшін те маңызды екен.
–Осылайша, енді әрбір мамандық
бойынша ЖОО бағдарламалары министрлік
тарапынан жоғарыдан түсірілмейді, оларды
ЖОО-лар еңбек нарығына бағдарлана
отырып, дербес әзірлейді және кәсіби
қауымдастықтың бағалауына тартады, –
деді БҒМ басшысы.
Басқарушылық дербестік университетті басқару жүйесінің згеруімен тығыз
байланысты. Оның згеруі жұмысқа қабылдау, мамандықтар және даярлау бағыттары
бойынша студенттер контингентін қалыптастыру, ЖОО-ның академиялық құрылымын анықтау мәселелерін з бетінше
шешуіне жағдай жасайды. Ал қаржыландыруды згерту бюджеттік және бюджеттен
тыс қаржыны дұрыс пайдалануға және
материалдық-техникалық, әлеуметтік базамен қамтамасыз етуге мүмкіндік беруге тиіс.
Қаржылық саясатты реттеу аясында,
бұған дейін қолданылып келген, «ЖООларда ақылы негізде оқытудың құнын
министрліктің реттеуін» бекітетін норма
жойылатын болады. Министрдің түсіндіруінше, бұл түзету азаматтардың, әсіресе
халықтың аз қамтылған блігінің жоғарғы
білім алуға қол жеткізу мүмкіндігін кеңейтуге бағытталған. Xйтпесе, «мына сомадан
кемге сапалы маман даярлау мүмкін емес»
деп, БҒМ астаналық және алматылық
университеттерге лайықты жоғарғы құнды
ңірлік ЖОО-ларға да таңатын. Енді бұл
тәжірибе тоқтатылады.
Отырыс соңында бірқатар депутаттар
Үкімет мүшелеріне депутаттық сауалдар
жолдады. «Нұр Отан» фракциясының мүшесі Қ.Қарекен Премьер-министр Б.Сағын таевқа жүгініп, қоршаған ортаны
қорғау мәселелерін ктерді. «2017 жылы
«Қазгидромет» зі талдаған 49 елдімекеннің
ішінде Қа зақстандағы 8 ең лас қаланы
атады. Жітіқара, Атырау, Балқаш, Петропавл, Ақтбе, Қарағанды, Теміртау және
Fскеменде ауаның экстремалды ластану
жағдайлары тіркелген. Былтыр барлығы
жоғарғы ластанудың – 990, ал экстремалды
жоғары ластанудың – 98 фактісі тіркелген»
деді депутат.

Елбасы тапсырмасымен Премьерминистр Б.Сағынтаев Президенттің
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық
бәсекеге қабілеттілік», «Тртінші неркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа
мүмкіндіктері» Жолдаулары мен «Бес әлеуметтік бастамасының», сондай-ақ мемлекеттік және салалық бағдарламалардың
жүзеге асырылу барысымен танысу үшін
Қарағанды облысына барды. Бұл – биылғы
Премьер-министрдің ел ңірлеріне тртінші
жұмыс сапары.
Қарағанды облысы – Қазақстанның
негізгі неркәсіптік аймақтарының бірі.
Оның жалпы ңірлік німі құрылымында
неркәсіп үлесі – 49,5 пайызды, ауыл
шаруашылығы – 3,2 пайызды, сауда – 12
пайызды, клік және қоймалау – 6,9
пайызды құрайды.
Үкімет жетекшісі алдымен Сәтбаев
қаласындағы «Нұрлы мекен» ықшамауданының құрылысын бақылап қайтты.
Бұл ықшамауданға Жезқазған кентінің
апатты үйлерінің тұрғындары және мыскен орындарын қайта ңдеу кезінде құлаған
крші елдімекеннің тұрғындары кшіріледі.
Олар үшін «Нұрлы мекенде» 118 мың 700
шаршы метр клемді 1760 пәтер салынды.
Б.Сағынтаев нысанды аралау барысында Жезқазған ңірінің тұрғын үй
құрылысы жоспарымен және Мемлекет
басшысының «Бес әлеуметтік бастамасын»
ескере отырып, «Нұрлы жер» бағдарламасын
іске асыру жоспарымен танысты. «Нұрлы
жер» аясында ткен жылы Қарағанды
облысында 374 100 шаршы метр тұрғын үй
салынды, бұл 2016 жылға қарағанда, 9,8
пайызға артық. 3,3 мыңнан астам отбасының тұрғын үй жағдайы жақсартылыпты.
2018 жылдың І тоқсанында 113 100 шаршы
метр немесе 2017 жылдың осындай
кезеңімен салыстырғанда, 131 пайызға кп
тұрғын үй пайдалануға берілді. 1,2 мыңға
жуық отбасының тұрғын үй жағдайы
жақсартылды делінді.
Сондай-ақ Премьер-министр
КаzakhmysSmelting ЖШС-на қарасты
Жезқазған мыс қорыту зауытында болып,
онда екінші кен қыздыру пешін рекон-

струкциялау барысына қанықты. Бұл зауыт
іске қосылған кезден бері жер қойнауынан
1 миллиард тоннадан астам кен ндіріпті.
2018 жылдың қаңтар-наурыз айларында
30,7 мың тонна тазартылған мыс ндірілді.
Айтқандай, Жезқазғанда жүрекке ота
жасалатын крінеді. Қаладағы «Қазақмыс»
корпорациясының медициналық
орталығына келген Б.Сағынтаевқа жаңа
медициналық жабдықтар крсетілді.
Медициналық орталықтың директоры
В.Моторыкин Премьер-министрге жүрекке
күрделі ота жасауға мүмкіндік беретін Innova IGS 530 жаңа ангиографиялық
қондырғыны таныстырды. Медициналық
орталықтың бірқатар дәрігері Германияда
дәрігерлік тәжірибеден туге рұқсат
алыпты. Орталық денсаулық сақтау орындарына қызмет крсетумен, кәсіби дәрігерлік тексерумен, шұғыл, амбулаторлықемханалық, стационарлық медициналық
кмек крсетумен, дәріхана қызметтерімен
айналысады.
Бақытжан Сағынтаевтың Қарағанды
облысына жұмыс сапары «Тртінші
неркәсіптік революция жағдайындағы
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауды іске асыру мәселелері бойынша
облыс активі, ірі және шағын бизнес кілдері қатысқан кездесумен аяқталды. Fңірде
экономикалық сімнің жаңа моделінің
қалыптасу барысы, жаңа сервистік секторлардың дамуы, кадр ресурстарын басқару,
бәсекеге қабілеттілікті арттыру мәселелерінің шешілуі туралы облыс әкімі
Е.Қошанов баяндады.
Жиында Инвестициялар және даму
министрі Ж.Қасымбек неркәсіп пен жүйе
құрушы кәсіпорындарды цифрландыру
туралы айтты. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі М.Xбілқасымова
жұмыс орындарын ашу, Fнімді жұмыспен
қамту бағдарламасын іске асыру туралы
мәлімдеді.
Мәселені талқылауды қорытындылаған
Б.Сағынтаев Үкіметтің бизнеспен жемісті
жұмыс істеуге ашық екеніне назар аудартты.
Талқыланған мәселелер бойынша министрлер мен облыс әкімдігіне тиісті
тапсырмалар берілді.

Жəрмеңке

СУДЬЯЛАРҒА ДӘРІС ОҚЫДЫ

КІТАП КӨРМЕСІН АРАЛАДЫ
Мемлекеттік хатшы Гүлшара ?бдіқалықова
Астанадағы «Крме» орталығында Eurasian Book
Fair–2018 ІІІ Еуразия халықаралық кітап крмежәрмеңкесінің салтанатты ашылу рәсіміне қатысты.
Мемлекеттік хатшы құттықтау сзінде бұл елеулі
мәдени іс-шара Қазақстан елордасының 20 жылдығымен
тұспа-тұс тіп жатқанына тоқталды. Бүгінде Астана
мегаполисі – елдің ұлттық символы ғана емес, сондайақ Еуразияның мойындалған орталықтарының бірі.
Гүлшара Xбдіқалықова Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ
тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы аясындағы
алғашқы 18 оқулықтың таныстырылымында айтқан:

«Жаңа оқулықтар – эксклюзивті гуманитарлық
кітапхана. Ол барлық адам үшін үш форматта
қолжетімді болады: әдеттегі қағаз кітаптар түрінде,
электронды онлайн-нұсқада және үздік лекторлардың
видеотека форматындағы ашық дәрісі түрінде», –
деген сзіне жиналған қауым назар аудартты.
– Жаһандану және цифрлы технологиялар
ғасырында кітап бұрынғыша жаңа білімнің қайнар
кзі болып қала береді. Ол – бүкіл болмысты таныпбілудің ғаламат құралы, – деді Г.Xбдіқалықова.
Қазақстанның тәуелсіздігі жылдарында жалпы
таралымы 400 миллионға жеткен 81 мыңға жуық
кітап шығарылған екен. Тек 2010 жылдан бері кітап
басуға 10 миллиард теңгеден астам қаражат блінген.

Бүгінде 380 компания баспагерлік қызмет крсетуде.
Биыл крмеге әлемнің 18 мемлекетінен 155
компания мен ұйым кілдері қатысуда. Олардың
арасында ресейлік «Наука», Польшадан келген Kurtiak and Ley Artistic Publishing House және басқа да
белгілі баспалар бар. Сондай-ақ 120-ға жуық мәдениіскерлік іс-шаралар ткізіледі.
Мемлекеттік хатшы Г.Xбдіқалықова Eurasian
Book Fair – 2018 крме-жәрмеңкесіне қатысу
барысында крмеге қойылған кітаптардың экспозициясымен танысып, барлық қатысушылардың
шығармашылық және іскерлік байланысты
тереңдете түсуіне, таңдаған салада зор табысқа
жетуіне тілектестік білдірді.

Үкімет

АЛМАТЫ ӨҢІРІ ТУРИЗМГЕ ҚОЛАЙЛЫ
Премьер-министрдің бірінші орынбасары Асқар
Мамин Алатау баурайында Алматы ңірінде туризмді
дамыту мәселелері бойынша жиналыс ткізді.
«Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев
Қазақстанда туризмді дамытуға ерекше назар аударып
келеді. Елбасы зінің жыл сайынғы Жолдауында
айтқандай, ішкі және сырттан келушілер үшін
туризмді дамыту – ңірлерде жұмыс орындарын ашу
мен экономикалық болашағының іргетасын қалаудың
негізгі кздерінің бірі» деп атап тті А.Мамин.
Алматы және Алматы облысы – туризмді дамытудың негізгі қозғалтқыштары. Бұл аймақ арқылы
еліміздің негізгі клік бағыттары теді, ал ңірдің
географиялық, тарихи және табиғи ерекшеліктері
туризмді дамытудың берік іргетасы бола алады.
Жиналыста сз сйлеген Алматы қаласының әкімі
Б.Байбек Елбасының тапсырмасына сәйкес,
Алматыда туризмді экономиканың жаңа қозғаушы
күші ретінде дамыту үшін жүйелі жұмыс жүргізіліп
жатқандығын жеткізді. Қалада бәсекеге қабілетті
туристік німді құру, тұрғындар мен қала қонақтарына

ыңғайлы және қауіпсіз ортаны қалыптастыру
мақсатында «Туризмді дамытудың 100 қадамы»
қалалық жоспары әзірленді.
Мәдениет және спорт министрі А.Мұхамедиұлының айтуынша, 2018 жылдың соңына қарай Қытай
мен Үндістан азаматтары үшін Алматы мен Астана
қалалары арқылы тетін 72 сағаттық визасыз транзит
іске қосылады.
Оның айтуынша, Алматы облысында ірі инвестициялық жобалар: Медеу, Шымбұлақ, Ақбұлақ,
Табаған демалыс аймақтарында тау кластерін дамыту,
тақырыптық саябақтарды, оның ішінде «Қорғас»
ХШМЫО-да салу, Үлкен Алматы каналы бойында
туристік және спорттық зонаны салу құрылысы
жүзеге асырылады.
Алматы облысы әкімінің орынбасары А. Байжановтың айтуынша, мемлекеттік тапсырыспен ңірде
жолды күрделі жндеуден ткізу сәтті жүзеге асырылуда. «Биыл Үшарал-Достық бағдарындағы жолға
күр делі жндеу басталды. Ол арқылы туристер
Алаклге жайлы жолмен жете алады. Балқаш кліне
апаратын 140 шақырым жол жнделді. Клсай

клдеріне жеткізетін жолдар толықтай жаңартылды»
дейді ол.
Кеңес барысында Премьер-министрдің бірінші
орынбасары Алматы мен Алматы облысы аумағында
Туризмнің жол картасын жасаудың бірлескен кешенді
шараларын жүзеге асыру сапалы жүргізілуге тиіс
екендігін баса айтты.
Премьер-министрдің бірінші орынбасары Алматы
қаласы және Алматы облысының әкімдігіне, сондайақ басқа мүдделі мемлекеттік органдар мен ведомстволарға бірқатар нақты тапсырмалар берді.
А.Мамин ңірге жасаған сапары аясында
оңтүстік астана әуежайының, Алматы-1 және
Алматы-2 теміржол стансаларын дамыту
жоспарларымен танысып, Visit Almaty туристік
ақпараттық орталығын аралады.
Алматы облысына сапары барысында «ҚорғасШ ы ғ ы с қ а қ п а с ы » АЭ А б а р д ы . АЭ А - т а ғ ы
нысандардың құрылысы мен пайдалануға беру,
инвестиция тарту, бағдарламаны жүзеге асыру
барысындағы коммерциялық толықтыру жайлары
туралы баяндалды.

Жоғарғы сот трағасы Жақып Асанов пен
«Астана» халықаралық қаржы орталығы сотының
трағасы Лорд Гарри Кэннэт Вульф қазақстандық
судьяларға арналған алғашқы дәріске қатысты.
Іс-шараға АХҚО халықаралық арбитраж
орталығының трағасы Барбара Доуманн, АХҚО
сотының және халықаралық арбитраж орталығының
тіркеушісі Кристофер Кэмпбелл-Холт, сондай-ақ
республика Жоғарғы сот органының азаматтық істер
және мамандандырылған сот алқаларының
судьялары келді.
Кездесуді ашқан Ж.Асанов ағылшын құқығының
белді кілдерінің дәрісін тыңдаудың бірегей
мүмкіндігін атап тті. Жоғарғы сот трағасы дәріс
тыңдаушыларына меймандарды таныстыра отырып,
олардың әрқайсысы заң саласында ғана емес,
сонымен қатар іскерлік ортада да танымал тұлғалар
екенін айтты.
Fз кезегінде Вульф мырза АХҚО соты
судьяларының дәрістері шеңберінде «ағылшын
құқығы практикасының қай бағытын қаржы
орталығы мен Қазақстан соттарының қызметінде
қолдануға болатынын» үнемі хабарлап отыруға уәде
етті. Қазақстан әлемдік қауымдастықта зінің
лайықты стратегиялық орнын иеленуі үшін ол
қазақстандық әріптестеріне кмек крсетуге әзір
екенін жеткізді.
Дәрістер циклы екі жылға арналған. Оларды
ткізу 2017 жылдың тамызында Жоғарғы сот пен
АХҚО арасында қол қойылған меморандумда
кзделген. Реттеушілік шешімдерден туындайтын
коммерциялық даулар мен мәселелерді шешу
бойынша жалпы құқықтың әдістемесі туралы
алғашқы дәрісті барристер, АХҚО сотының судьясы
Джэк Битсон оқыды. Xдістеме туралы айта келе,
дәріскер оның екі қырын атап тті: біріншісі –
құқықтың зіне, екіншісі – судьяларға тікелей қатысты. Барристер АХҚО сотының жұмысын қамтитын құқықтық режимді орнықтыру туралы
ойымен блісті.
Ол АХҚО-дағы дауларды шешуге оң әсер ететін
жалпы құқық әдістемесінің жеті қырын атап тті.
Бұлар – тараптардың з қалаулары бойынша
келісім-шарт жасасу еркіндігі, судьялардың
тәуелсіздігі, судьялар шешімі – құқықтың кзі және

үлгі, жалпы құқықтың икемді жүйесі,
болжамдылықты қамтамасыз ететін нақты рәсімдік
ережелер, тараптардың арбитраж таңдау құқығын
құрметтеу. Соңғы 7-қыры – коммер циялық
реттеушілік органдар шешімдерін сотта қайта қарау
нәтижесінде жасалған қағидаттар мен шешімдердің
кеңейтілген жиынтығы.
Дәріс соңында Битсон мырза қазақстандық
әріптестерінің де тәжірибесін зерделеуге қызығушылық танытып, зара ұтымды ынтымақтастықты
арттыру қажеттігін атап тті.
Кездесуді қорытындылаған Жоғарғы сот
трағасы: «Коммерциялық дауларды шешу кез
келген мемлекетте басымдыққа ие. Xрбір ел з
заңнамасын қолданады, бірақ ағылшын құқығы қай
уақытта да сұранысқа ие», – деді. Ж.Асанов ағылшындық әріптестерінің медиация, соның ішінде
заңнамалық мәселелер бойынша тәжіри бесін
зерделеудің маңыздылығын да атап тті.
Ж.Асанов кездесу соңында меймандарға қызықты дәрісі үшін алғысын білдіре келе, Қазақстан
соттары мен АХҚО-ның бірлескен жұмысының
алдағы уақытта да тиімді боларына сенім білдірді.
Сондай-ақ Жақып Асанов АХҚО сотының
трағасы Л.Вульфпен жеке кездесті. Кездесу
барысында меймандар сот трелігіне сенімді арттыру
мен құқық үстемдігін қамтамасыз етуге бағытталған
сот жүйесін жаңғыртудың жеті негізгі бағыты
бойынша жүргізіліп жатқан жұмыс туралы қысқаша
ақпарат алды. Осы орайда Жақып Қажманұлы
күнделікті бір сарындағы міндеттер шеңберінен
шығып, бір мақсатты кздей отырып, Жоғарғы сотта
құрылған жоба қатысушыларының жұмысы туралы
айтып тті.
Ол сот актілерін құру сапасын жақсарту,
судьялардың медиация жүргізу дағдыларын игеруі,
олардың ақпараттық технология тілін үйренуі
бойынша атқарылып жатқан жұмыс туралы да
ақпарат берді. «Осы бағыттар бойынша біз секілді
жас мемлекеттің судьялары үшін мыңжылдық
тарихы бар ағылшын құқығының тәжірибесі аса
қызықты» деді Ж.Асанов. Ол ауқымды мақсаттарды
іске асыруға халықаралық судьяларды тарту және
ағылшын құқығына негізделген юрисдикцияның
құрлықтық жүйесін құрудағы Елбасы шешімінің
бірегейлігін де атап тті.

Бетті дайындаған Айхан Ш?РІП

Chempıonatty ótkіzýdegі maqsat – jastar arasynda
salaýatty ómіr saltyn ustanýdy dárіpteý, elіmіzde basketbol oıynyn keńіnen taratý jáne joǵary oqý oryndarynyń
toptaryna qoldaý kórsetý.

«7 – 20 – 25» БАҒДАРЛАМАСЫ
ПАРЛАМЕНТТЕ ҚАРАЛУДА

NUR OTAN

«Нұр Отан» партиясының алаңында
«Нұрлы жол» және «Нұрлы жер» бағдарламаларын іске асыруды бақылау комиссиясының басқосуында Елбасының бірінші
әлеуметтік бастамасы – «7 – 20 – 25» бағдарламасы талқыланды.

123 СТУДЕНТ
БАҚ СЫНАМАҚ

Шымкент қаласында WorldSkills
Kazakhstan – 2018 деп аталатын
%ңіраралық чемпионат басталды. Бұл
іс-шара Елбасының «100 нақты қадам»
Ұлт жоспарын жүзеге асыру шеңберінде
жалпы еңбек қоғамын құру және
жұмысшы мәртебесін арттыру мақсатында ұйымдастырылған.
Оңтүстік Қазақстан облысының
кәсіптік-техникалық білім беру
орындарының жай-күйін білуге және
аталған шараға қатысу үшін Астанадан
арнайы қонақтар келді. Олардың
қатарында >.Бектұрғанов бастаған
Мәжілістің бір топ депутаттары, «Нұр
Отан» партиясының Орталық аппараты
мен Білім және ғылым министрлігінің
"кілдері бар. Сондай-ақ чемпионатқа
Жамбыл, Қызылорда облыстарынан
және Aзбекстан Республикасынан
делегаттар келген.
Чемпионаттың ашылу салтанатында
облыс әкімі Ж.Түймебаев қатысушыларға сәттілік тіледі. «Бүгінгі таңда елімізде индустриалды-инновациялық
да му бағдарламасы іске асырылуда.
Оны жүзеге асыру үшін жаңа үлгідегі
"ндірістік желілер ашу және жоғары
білікті шебер мамандарды қалыптастыру
талабы қойылды. Сондықтан да Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев
елі мізде білім беруді дамыту, соның
ішінде кәсіптік-техникалық мамандарды даярлауға үлкен мән беріп отыр.
«Қазақстан –2050» стратегиясының
негізгі басым міндеті – елдің индустриялық-инновациялық даму сұраныстарын
ескере отырып, бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау. Облыстағы техникалық
және кәсіптік білім саласында Елбасымыздың «Бес әлеуметтік бастамасы»
аясында ауқымды шаралар қабылданып
және 2017 жылғы қыркүйектен бастап
«Баршаға тегін кәсіптік-техникалық
білім» жобасы жүзеге асырылуда» деді
"ңір басшысы.

Мәжіліс депутаттары мен қонақтар
кәсіптік-техникалық оқу орындарының
студенттері жасаған ауылшаруашылық
техникаларынан ұйымдастырылған
және шығармашылық-инновациялық
жобалық к"рмелермен танысты.
Aңіраралық чемпионатқа Қызылорда,
Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан облыстарының колледждерінен 123 студент
қатысуда. Т"рт күн бойына жалғасатын
білім жарысында қатысушылар
инженерлік, сантехника және жылыту,
веб-дизайн, электрмонтаж, кірпіш
қалау, құрғақ құрылыс және сылақ
жұмыстары, кескіндеме және сәндік
жұмыстар, мобильді робототехника
сынды 30 мамандық бойынша бақтарын
сынамақ.
Жалпы, Оңтүстік Қазақстан облысында осы оқу жылында 94 (43 мемлекеттік, 51 жекеменшік) кәсіптік-техникалық білім беру ұйымдарында 74176
студент білім алуда. Олардың 7417-і
техникалық мамандық бойынша, 1293-і
ауылшаруашылығы б"лімінде оқиды.
Оның ішінде мемлекеттік тапсырыспен
білім алатын 34592 студент бар.
Түстен кейін «Нұр Отан» партиясы
Оңтүстік Қазақстан облыстық филиалында Мәжіліс депутаты А. Бектұрғановтың басшылығында «Білім беру»
бағыты бойынша партиялық куратордың комиссия отырысы "тті. Шара
барысында Білім және ғылым министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім
департаментінің директоры Насымжан
Оспанова, Оңтүстік Қазақстан облысы
әкімінің орынбасары Ұласбек Сәдібеков
пен Мәжіліс депутаты, комиссия мүшесі Бақыткүл Хаменованың баяндамасы
тыңдалды.
Жиын соңында сұрақ-жауап және
кәсіптік-техникалық оқу орындарына
қатысты күрделі мәселелер талқыланды.
Е. МҰРАТБЕК,
Оңтүстік Қазақстан облысы

АСТАНАҒА ДЕГЕН
САҒЫНЫШПЕН…
Батыс Қазақстан облысында «Нұр
Отан» партиясы Жаңақала аудандық
филиалының «Қисық-қамыс» бастауыш
партия ұйымының ұйымдастыруымен
елордамыздың 20 жылдығына орай
«Айбарлы, әсем Астана» атты мерекелік кеш
%тті.
Кеш кітапхана оқырманы Мейірман
Сисеннің «Тәуелсіз қазақ ұраны» атты
әнімен басталды. Сонымен қатар алдын
ала жас буынды патриоттық тұрғыда
тәрбиелеу, елін мақтанышпен құрметтеу
және балалардың шығармашылық қабілеттерін арттыру мақсатында «Астана –
арман қала» шығармашылық байқауы
жарияланған болатын. Оның да қорытындылары шығарылды.
Ең алдымен, с"з алған «Нұр Отан»
партиясы Жаңақала аудандық филиалы
т"рағасының бірінші орынбасары Рухолла
Аманғалиұлы келешегі кемел, болашағы
айқын, жұлдызы жарық Астананың
барлық Қазақстан азаматтары үшін
мақтаныш екендігін, соның ішінде болашақтың қаласы жастар үшін армандарға
қол жеткізетін әсем қала екендігін айтты.
Одан кейін жастар ресурстық
орталығының басшысы, «Жастар үні»
қоғамдық бірлестігінің т"рағасы,
аудандық мәслихат депутаты Жақсылық
Нұрманұлы Астанада "ткен «Жас Отан»
Жастар қанаты IV cъезінің делегаты болып
барған сапарынан "зінің алған әсерін,
жеткен жетістіктерін, жас оқырмандарға
болашақтың жарқын бастауы тек білімде
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Sonymen qatar Ulttyq bankke adamdardyń kóbіnde
bastapqy jarnanyń tóleýge múmkіndіkterіnіń bolmaýyna
baılanysty zeınetaqy qoryndaǵy jınaqty bastapqy jarna
retіnde paıdalaný retіn qarastyrý usynysy taǵy bіr márte
aıtyldy. Jalpy, bul usynys qazіr jıі aıtylýda.

екенін жеткізіп, оқушыларға арман,
мақсатқа жету үшін аянбай еңбек ету
қажеттігін айтып, ақжарма тілегін арнады.
Шараға қатысқан жас"спірімдер
к"рсетілген бейнероликтерді тамашалай
отырып, әсем қаланы әсерлі ойларымен
жеткізіп, "з пікірлерін ортаға салды.
Жарияланған байқау қорытындысын
балалар кітапханасының кітап ханашысы, тіл маманы Құндыз Мержанқызы
қорытындылап: «Оқушылардың шығарма шылық жұмыстарын оқи отырып,
Жаңа қала мектеп-гим назиясы оқушыларының ой-"рістеріне тәнті болдым.
Елордамызға деген сүйіспеншіліктерін
шынайы жеткізіп, "з арман-мақсатын
Астанамызбен ұштастырып, с"здерімен
де, суреттерімен де "те к"рікті бейнелеген екен. Риза болдым. Балалардың
қаламдары қарымды болып, шығармашылық жетістіктерге жете берсін деп
тілеймін. Болашағымыз осындай
жалынды, ұшқыр ойлы жастар дың
қолында!» – деді.
Байқауға қатысқан Жаңақала мектеп
гимназиясының оқушылары – 1-орынды
Райса Кенжеғалиева (7«А» сынып)
иеленсе, 2-орынды Гүлназ Такесова
(7 «>» сынып) алды. 3-орын М"лдір
Сұлтан ғалиева (5 «А» сынып) мен
Алтынай Кәкімоваға (6 «>»-сынып)
тиесілі болды.
Мерекелік кеш Талғат Қайыр ғалиұлының «Астана» әнімен аяқталды.
Зара ЖАРДЕМ

Партия Президенттің бес әлеуметтік
бастамасын іске асыруды бақылау бойынша
қоғамдық кеңес құрған болатын. Соның
бірінші бастамасы – «7 – 20 – 25»
бағдарламасы қолға алынды. Оны жүзеге
асыру үшін мемлекет 1 трлн теңге б"лді.
Қазір ол Парламентте қаралу үстінде.
Сұрақ-жауап форматында "ткен алқалы
жиында Ұлттық банк т"рағасының орынбасары Олег Смоляков, Инвестициялар
және даму вице-министрі Роман Скляр,
Ұлттық экономика вице-министрі
Бауыржан Бекешев және басқа да жауапты
атқарушы орган "кілдері қатысып, аталған
бағдарлама туралы ақпарат берді.
Отырысқа т"рағалық еткен комиссия
жетекшісі Берік Оспанов Ұлттық банк т"рағасының орынбасары Олег Смоляковқа
«Бағдарлама жұмыс істейтін, т"лем жасауға
қабілетті адамдарға арналғандығы белгілі.
Ал мемлекеттік қызметке жаңадан тұрған
жас маман к"п жалақы алмайды. Оның
кірісі займ алуға мүмкіндік бермейді. Олар
үшін қандай да бір артықшылықтар бола
ма?» деген сұрақ қойды.
Олег Смоляков бағдарлама аясында
займ беру – ипотекалық несие екендігін
еске салып, оны алушының т"леуге
қабілетті болуы маңызды екенін тілге
С

тиек етті. «Жас мамандарға келетін
болсақ, әрине оның да расталған кірісі
болуы тиіс. Ал кірісі жетпей тұрса, банк
негізгі қарыз алушыға қосалқы қарыз
алушыны да қосуды қарастырады. Яғни,
бұл жерде негізгі несие алушының ғана
емес, соған к"мек қолын созған қосалқы қарыз алушының да кірісі есептеледі»
деді ол.
Бейнебайланыс жағдайында "ткен
отырысқа барлық облыстар қатысып,
сауалдары мен ұсыныстарын жеткізді.
Қарағанды облысынан байланысқа
шыққан тұрғын: «Бағдарламада т"лем жасау
25 жылға дейін қарастырылған. Ал еліміздегі
зейнет жасы – 63 жыл. Демек, займ алу

үшін жас шегі 38 жастан аспауы тиіс пе? Осы
тұрғыда, ипотекалық займ мерзімі жас
шегіне байланысты бола ма?», – деген сауал
жолдады.
Олег Смоляков жасқа шектеу қойылмайтынын, әркім т"лем қабілет тілігіне
байланысты ипотекалық несиені 25 жылға
жеткізбей де, одан аз уақытқа алуға болатынын айтты. Бастысы аз жыл ішінде т"леп
тастайтын мүмкіндігі – кірісі, еңбекке
жарамдылығы болуы тиіс.
Сонымен қатар Ұлттық банкке адамдардың к"бінде бастапқы жарнаның т"леуге
мүмкіндіктерінің болмауына байланысты
зейнетақы қорындағы жинақты бастапқы
жарна ретінде пайдалану ретін қарастыру

ұсынысы тағы бір мәрте айтылды. Жалпы,
бұл ұсыныс қазір жиі айтылуда.
– Зейнетақы қорындағы жинақты
пайдалану арқылы займ алушылардың
қатарын к"бейтетінімізді түсінеміз. Алайда
жұмыстан шығып қалу, кіріс к"зінен
айырылу сияқты қауіптер бар. Займ алушы
уақытында т"лем жасай алмай, дефортқа
ұшыраған жағдайда, баспанасынан ғана
емес, зейнетақысынан да айырылады.
Сондықтан мұндай бастамаға мұқият
болған ж"н, – деп жауап берді Ұлттық банк
т"рағасының орынбасары Олег Смоляков.
Бағдарламаға барлық банк бірдей
қатыспайтынына байланысты, бағдарлама
бойынша несие беретіндер қатарына
«Тұрғынүйқұрылысжинақбанкін» қосу
туралы ұсыныс та болды.
Бағдарлама бойынша баспана бірінші
дәрежелі, яғни жаңа тұрғын үйлерден
беріледі. Осы орайда, Берік Оспанов екінші
дәрежелі тұрғын үйлерден баспана беру
мәселесін назарға алуды сұрады. «Екінші
дәрежелі тұрғын үйлерден баспана беру
қарастырылмаса, аудан орталықтарының,
обл ыстық маңы зы б а р қа ла ла р д ы ң
тұрғындары «7 – 20 – 25» бағдарламасына
қатыса алмай қалады. Себебі, жаңа
баспаналар к"біне тек Алматы, Астана
сияқты ірі қалаларда салынады. Сондықтан
осы мәселені назарға алуларыңызды
сұраймын» деді ол.
Отырыс қорытындысында айтылған
ұсыныстар мен ескертпелер назарға
алынды.
Нұрай РАХЫМ

Жолдасбек ДУАНАБАЙ

ҮЗДІК ТОП АНЫҚТАЛДЫ
Алматыдағы «Достық» спорт кешенінде
Баскетбол Ұлттық студенттік лигасының
финалы %тті. Ақтық кезеңде ерлер арасында
Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің студенттері, ал қыздар арасында Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогика университетінің тобы жеңіске
жетті.
Қазақстанда алғаш рет баскетболдан
Ұлттық студенттік лига, «Жас Отан»
Жастар қанаты және Ұлттық баскетбол
федерациясының қолдауымен
ұйымдастырылған чемпионат екі кезеңнен
тұрды. Алғашқы кезеңде былтыр қазан
айынан бастап аймақтар бойынша
«Орталық», «Алматы», «Оңтүстік»,
«Солтүстік», «Шығыс», «Батыс»
дивизиондары құрылып, 30-дан астам
студенттік топ жарысты. Нәтижесінде,
Алматы қаласындағы финалға 16 ерлер
және 8 қыздар тобы "тті.

ЗАРДАП
ШЕККЕНДЕРГЕ
БАСПАНА
САЛЫНАДЫ
Баспанасыз қалған жандарға қол
созу – ASYL ADAM қайырымдылық қорының басты мақсаты. Қор баспанасы жоқ
к%пбалалы отбасыларға арнап үйлер
салады. Сондай-ақ табиғи апаттар мен %рт
салдарынан үйлерінен айырылған адамдарды тұрғын үймен қамтамасыз етуге
к%мектеседі.
Осындай ізгі іс-әрекеттерді жүзеге
асыру үшін ASYL ADAM «Нұр Отан» партиясымен меморандум жасасуға бастама
к"терді.
– «Нұр Отан» партиясы еліміздің жетекші саяси күші. Aзара ынтымақтастық
туралы меморандум жасау арқылы, біз
жемісті және ұзақмерзімді серіктестікке
сенім артып отырмыз. Партия "зінің күшті
әлеуетін пайдаланып, адамдарға нақты
к"мек к"рсету жоспарларын жүзеге асыруға к"мектесетініне сенімдімін. Сонымен
қатар біз адамгершілік құндылықтарды
дамытуға ниеттіміз, – деді қор негізін
қалаушы K"ңілбай Шүкенов.
Қарағанды қаласы Седов к"шесіндегі
№42 үй тұрғындары жаңа баспана кілтін
алу бақытына ие болмақ. 39 адамнан тұратын 8 отбасы "рт салдарынан далада қалған болатын. Олардың ішінде мүгедектер,
зейнеткерлер бар.
Баспанасыздарға үй салу қайырымдылық акциясы «Нұр Отан» партиясының

«Бақытты отбасы» жобасы аясында қолға
алынды.
Іс-шараға «Нұр Отан» партиясы
облыс тық филиалының мүшелері,
Қазақстан халқы ассамблеясының
"кілдері, Қазыбек би ауданының әкімі
Т.Шатохина, меценаттар, партияның
«Жас Отан» Жастар қанаты облыстық
филиалының 500-ге жуық "кілі қатысты.
– Бастапқыда үйлерді тегін салып
беретіндігіне сенбедік! Үйіміз "ртеніп
кеткенде бізде үміт қалмады. Қайда барып,
кімнен к"мек сұрауды білмедік. Біз әлемнің жақсы адамдардан тұратындығына
енді к"зіміз жетті , – дейді "ртенген үйдің
тұрғыны Светлана Татьева.
Қордың жоспарына сәйкес, 2018
жылдың сәуір айында басталған үй
құрылысы күзде аяқталатын болады.
Айта кету керек, қор үй иелерінің
тілектерін ескере отырып, декорация
жасауды жоспарлап отыр.
Қадиша Оспанованың айтуынша,
қайырымдылық – партия бастамаларының
жарқын к"рінісі. «Рухани жаңғыру»
мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға
мүдделі азаматтар аймақтарда туған жерді
к"ркейтуге "з үлестерін осылай қосуға
ниет білдірді.
Ләззат ҚОЖАХМЕТОВА,
Қарағанды облысы

Бұл туралы «Жас Отан» Жастар қанатының т"рағасы Данияр Сүндетбаев:
– Чемпионат студенттер арасында
үлкен бәсеке тудырды. Бәсекенің қазақ
баскетболы тарихында студенттер
арасында алғаш рет "ткенін атап айту
керек. Жоғары оқу орындарының
студенттері "з командаларына керемет
қолдау к"рсетті. Студенттер лигасы
баскетбол спорт түрінің елімізде, әсіресе
жастар арасында кеңінен танылуына
ықпал бар , – деп есептейді.
Чемпионатты "ткізудегі мақсат –
жастар арасында салауатты "мір салтын
ұстануды дәріптеу, елімізде баскетбол
ойынын кеңінен тарату және жоғары оқу
орындарының топтарына қолдау к"рсету.
Шешуші кезеңде үздік ойын к"рсеткен
топ мамыр айында Мәскеуде "тетін ISBC
халықаралық кубогына қатысады.
Еліміздің студенттері баскетболдан
халықаралық турнирде алғаш рет бақ
сынамақ. >лемнің 12 елінен келген ең
үздік ойыншылармен жарысқа түседі.
Турнирге жақын және алыс шетелдерден
Ресей, Испания, Сербия, Латвия және
Грекия құрамалары қатысады.

ЖЕТЕКШІЛЕР
МАРАПАТТАЛДЫ

Қазақстан халқының бірлігі күні
қарсаңында «Нұр Отан» партиясының
Ақмола облыстық филиалы т%рағасының
бірінші орынбасары Ғалым Бекмағамбетов
этномәдени бірлестіктердің жастарымен
кездесіп, %з белсенділігімен к%зге түсіп,
ұлтаралық келісім мен бірлікті нығайтуға
ерекше үлесін қосып жүрген бірқатар
жетекшілерді марапаттады.
Жастар алдында с"з алған Ғалым
Мәдешұлы бүгінгі жастардың дені алдына
мақсат қоя білетін, білімді де білікті
екендігін атап "тті.
– Елбасы "зінің кез келген бағдарламалық құжатында жастарға ерекше назар
аударады. Барлығы – "здеріңіздің
қолдарыңызда. Aз-"зіне сенімді болған
адамның қолынан барлығы келеді, – деді
ол жастарға.
Салтанатты жиын барысында облыстық партия филиалы дайындаған арнайы
«Бірлік» номинациясымен және пар-

тияның алғысхаттарымен облыстың бірқатар этномәдени бірлестіктерінің "кілдері мен жастары марапатталды. «Бірлік»
номинациясын иеленген «Видергебурт»
қоғамдық бірлестігінің белсендісі, студент
Павел Коротун "зін қазақстандық азамат
екендігін мақтан тұтатындығын айтты.
– Қазақстанда туып-"скен неміспін.
Ата-бабам Қазақстанға жер аударылғаннан
кейін қасиетті жер біздің Отанымызға
айналды, – дейді ол.
Ал армян ұлтының қызы, К"кшетау
қалалық емханасының терапевт дәрігері,
«Бари» этно-мәдени орталығының мүшесі
Арминэ Тороян армян мен қазақ халқының достығын айта келе, "з баяндамасын Сырбай Мәуленовтың "лең
жолдарымен аяқтады. Салтанатты жиын
Біржан сал атындағы К"кшетау музыка
колледжінің студенттері дайындаған
концертпен жабылды.
Жамбыл ҚЫРҒЫЗБАЙ
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BAǴDAR
Жүздесу

Пайым
Сауытбек АБДРАХМАНОВ, Мәжіліс депутаты:

ҰҚСАС ҰСТАНЫМ,
БЕРІК БАЙЛАНЫС
Мәжіліс Т'рағасының орынбасары
Владимир Божко Сергей Железняк бастаған
«Единая Россия» партиясы делегациясымен
кездесті.
Тараптар стратегиялық деңгейде қарқынды дамып келе жатқан қос мемлекеттің зара тату әрі достық әріптестігіне баса
назар аударып, екіжақты қатынасты одан
әрі тереңдетудің басым бағыттарына тоқталды.
В.Божко делегация мүшелеріне Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
бастамасымен қолға алынған ауқымды
жоспарларды заңнамалық тұрғы дан
қамтамасыз ету жолында атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндады. сіресе,

президенттің бес әлеуметтік бастамасына
ерекше кңіл блінді. Кездесу кезінде
халықаралық, әлеуметтік-экономикалық,
мәдени байланыстар тңірегінде әңгіме
рбіді.
Осы күні Мәжіліс Трағасының орынбасары Норвегия Стортингінің Сыртқы
істер және қорғаныс жніндегі Тұрақты
комитетінің трайымы Анникен Хютфилдпен кездесті.
Бүгінде екі ел арасындағы саяси үнқатысу, зара іс-қимыл барлық салада тұрақты дамып келеді. В.Божко кптеген халықаралық және аймақтық мәселелер
тңірегінде Қазақстан мен Норвегия ұқсас
ұстанымға ие екендігін айтты. Сондай-ақ
«Қазақстан – Норвегия» достық тобы

аясында парламенттік ынтымақтастықты
тереңдету арқылы, екіжақты қатынасты
жан-жақты нығайтудың мүмкіндігі зор
екенін атап тті.
А.Хютфилд з кезегінде бұл кездесу
елдер арасындағы қарым-қатынасты одан
әрі дамытуда жаңа мүмкіндіктерге жол
ашатынын жеткізді.
Айта кетейік, бұл – норвегиялық Парламент кілдерінің Қазақстан Парламентіне алғашқы сапары.
Шараға Халықаралық істер, қорғаныс
және қауіпсіздік комитетінің трағасы
Мұхтар Ерман және Экология мәселелері
және табиғат пайдалану комитетінің
мүшесі Дархан Мыңбай қатысты.
Ершай ЗІРЕТ

100 жаңа оқулық
Бүркітбай АЯҒАН, Мемлекет тарихы институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы:

МАРЖАН ОҚУЛЫҚТАР
ҮЗДІК БОЛУҒА ЖЕТЕЛЕЙДІ
Қазақстан 26 жыл ішінде экономикасы
тұрақты, 'зге елдер арасында 'з орны бар
мемлекетке айналды. рине, бұл жетістік –
Елбасы Н.Назарбаевтың салиқалы да
сарабдал саясатының арқасында қол жеткізілген нәтижесінің айқын к'рінісі. Болашақта қазақ елінің елеулі жетістіктерге
жетіп, дамыған 30 елдің қатарына қосылуын
қалаймыз. Ал бұл жетістікке жету жолы –
болашақ ұрпақтың қолында.
Елбасы әрдайым білім саласына
айрықша мән береді. Оны жыл сайын
халыққа жариялайтын Жолдауынан
байқауға болады.
2017 жылдың 12 сәуір күні Президент
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
тақырыбында озық елдердің даму процесін
жеделдетуге ықпал еткен үздік 100 оқулықты
қазақ тіліне аудару мәселесін ктерген
болатын. Бұл жоба 2018-2019 жыл дар
аралығында з нәтижесін крсету қажет.
Күні кеше ғана біз кемел бастаманың
бастапқы зейнетін крдік. Мемлекет
басшысының қатысуымен «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа
оқулық» жобасы аясында алғашқы 18 кітап
туған тілімізге тәржімаланды. Оның
16-сы – ағылшын тілінен, біреуі – фран-

цуз, енді біреуі орыс тілінен аударылды.
Мемлекет басшысы бұл оқулықтар
биылғы оқу жылынан бастап білім
бағдарламасына енгізілетінін жеткізіп,
2018 жылға бекітілген 30 кітап дер кезінде
аударылып, оқырман қолына жетуін жіті
қадағалауды тапсырды.
Білімді ұрпақ – ел болашағы. Сол

себепті, са палы білім беру арқылы
саналы ұрпақ тәр биелеуге мүмкіндік
аламыз. Бұл – Қазақстанның болашағы
жарқын болатындығына кепілдік іспеттес. Тл тілімізге аударылған кіл маржан
оқулықтар заман кшіне ілесіп, барлық
салада үздік болуға ықпал ететіндігіне
кәміл сенемін.

ӘЛЕУМЕТТІК
МЕМЛЕКЕТТІҢ ӘЛЕУЕТІ
Қазақ елі – әлеуметтік мемлекет.
Бұл – біздің конституциялық сипатымыздың бірі. Ата заңымыздың 1-бабында:
«Қазақстан Республикасы 'зін демократиялық, зайырлы, құқықтық және
әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам
және адамның 'мірі, құқықтары мен
бостан дықтары» деп жазылған. леуметтік мемлекет сипаты бүгінгі әлем де
к'кейкесті. Бұл бағытқа к'п к'ңіл б'летін
мемлекет т ер 'сіп-'р кендеп келеді.
Мысалы, Скан динавия елдері. Соның
ішінде классикалық Швеция социализмі
ерекше к'зге түседі. леуметтік мәселелер ге тиісінше к'ңіл б'лінгендіктен,
мемлекет экономикалық жағынан әбден
'сіп-'ркендеп, қоғамдық тұрақтылық та
жақсы сақталып отыр. Біздің табысымыздың бір сыры да осында.
леуметтік мемлекет – әлеуметтің,
яғни ел-жұрттың, кпшілік қауымның,
жалпы қоғамның мүддесін алдымен
ойлайтын мемлекет. Қазақстан егемендіктің елең-алаңынан бері осы сипатта
дамып келеді. Қазақстанда тәуелсіздік
жылдарында атқарылған шаруаның бәрі
де халықтың қамын қарастырудан
туындаған. Егер бұған дейін осы бағыттағы
жұмыс дәл кңілдегідей бола қоймаса,
оның себебі біреу ғана – мемлекеттің бұл
міндетті толық күйінде шешуге экономикалық мүмкіндігінің жетіспеуі. &йткені
Елбасымыз айтқандай, біз – бәріміз бірге
те күрделі, қиын замандардан ттік. Сол
күрделі, қиын замандардың тұсында да
Пре зидент дәйім әлеуметтің қамын
ойлаумен болды. «Бұл қадам талайдан бері
менің ккейімде жүр. Бірақ Қазақстан
алдымен бойына күш, қазынасына қаржы
жинап, қуатты елге айналуы керек еді.
Міне, сол күн де туды!» деді Нұрсұлтан
Назарбаев халыққа Үндеуінде.
Елбасымыз осы бес бастамасы арқылы
әлеуметтік жағынан аз қорғалған топтарға
үлкен мүмкіндік ашып отыр. Нақты айтқанда, халыққа бұрынғы 14-16 пайыздың
орнына 7 пайызбен несие алуға, ә дегенде
үйдің жалпы құнының бастапқы 20
пайызын ғана тлеуге және алған несиесін
25 жылдың ішінде теп шығуға жағдай
жасалады. Шағын несие беру клемі
кбейтіліп, салық жүктемесі азайтылады.
рине, салық жүктемесі жұртың бәріне
бірдей азайтылмайды. Жеңілдік әлеуметтік
жағынан аз қорғалған, тұрмысы тмен, 60
мың теңге клемінде айлық алатын
адамдарға жасалады. Одан кейінгі
бәрімізді қуантып отырған жаңалық –
студенттердің қазіргі 54 мың грантына
жыл сайын 20 мың грант қосылып, 74

мыңға жеткізілетіндігі. Оның үстіне 2022
жылға дейін кемінде 75 мың орындық
жаңа жатақханалар салынады. Бұл
студенттердің әлеуметтік жағдайын сзсіз
дұрыстайды, оқудың сапасын сзсіз
арттырады. Сол жылға дейін жатақханаға
деген қажеттілік толық жабылады. &йткені
жатақханаға тұр десең де тұрмайтын
адамдар да сзсіз табылады. Ата-анасының
жағдайы жақсы болғандықтан, пәтер
жалдап тұратын студенттердің үлесі 5-10
пайызды құрауы да мүмкін. Оны да
ескерген жн. Келесі мәселе – газдандыру.
Қазіргі уақытта елдің жартысына ғана газ
келіп отыр. «Сарыарқа» магистральды газ
құбырының мәселесі шешілген кезде
Арқадағы облыстарға кгілдір отын
жетеді. Одан кейін бірте-бірте келесі
кезеңде Павлодар, Петропавл, Ккшетау
қалаларына тарам-тарам болып
таратылады.
Қазақстан халқы ассамблеясының
ертең ашылғалы отырған XVI сессиясының күн тәртібі «Бес әлеуметтік бастама
– қоғамның әлеуметтік бірлігінің тұғыры»
деп аталуы әбден табиғи. леуметтік
бірлік бар жерде әлеуметтік мемлекеттің
әлеуеті күшейе түседі. Мәселе Елбасы
Үндеуіндегі міндеттерді іске асыру «әлеуметтік мемлекет» туралы конституциялық
норманы жаңа, нақты мазмұнмен байыта
түсетінінде ғана емес. Мәселенің мәні –
одан да тереңде. Бүгінгі таңда қоғамның
әлеуметтік тұрғыдан жіктелуінің күшеюіне
одан әрі жол бермеу аса маңызды мақсат
саналса дейміз. Сол іс осындай ірі
бастамалармен баянды етіліп отырғанына
қуанамыз.
Байлар мен кедейлер кез келген
мемлекетте болады. леуметтік жағынан
дамыған мемлекеттердің зінде де

Сырт көз

Пікір
ділбек ЖАПАҚ, журналист:

АУДАРМАШЫЛАР
ПУЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫ
Ұлыбританиядағы университет
кітапханаларында кез келген саладағы
оқулықтар кем дегенде бір срені толық
алып тұратын. Қайсысын оқырыңды
білмей, кзіміз тұнады. р автор бір
тақырыптың тңірегінде зінше пайым
жасайды, ішіндегі мысалдары мен кейс
стадилері замануи. Кітап ақтарып
отырып, «Шіркін, мыналардың ішіндегі
must-read еңбектерді іріктеп алып,
қазақшаға тәржімаласа ғой» деген ойқиял талайдың кәлласына кіріпшыққанына шүбәм жоқ. Бірақ оны іске
асыру жағына келгенде, ресурс пен
мүдделестер, қыруар қаржы, жақсы
лидер қажеттігі алдыңнан шығады.
Ккейімізде құмығып жатқан осы бір
ой-аңсарды Президентіміздің былтырғы
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
бағдарламасы шындыққа айналдырды.
Мемлекеттік деңгейде кңіл блінген
кәделі істің жүзеге асыруға бұған дейін
wikibilim.kz, kitap.kz, bilimland.kz сияқты
жобаларымен танымал шынайы лидер,
сhangemaker – Рауан Кенже ханұлы
бастаған ұжымға тапсырылғаны үлкен
абырой болғанын кешегі Елбасы
алдында жасалған алғашқы 18 кітаптың
тұсаукесері рәсімі айқын танытты. Осы
орайда, аталған ұжымға әріптес әрі
аударманың қаншалықты машақатты
жұмыс екенінен хабардар адам ретінде
жобаның мултипликативті әсері туралы
ойымды ортаға салғым келеді.
Біріншіден, бұл тәжірибе елімізде тек
орыс тілінен ғана емес, ағылшын тілінен
еркін аудара алатын аудармашылар
пулын қалыптастырды. Яғни, бұл іс 18

кітаппен тоқтап қалмайды. Биыл тағы
30 кітап аударылады. Олардың арасында
зім қатты қызығып жүрген «&нер
тарихы» (The History of Arts) және Business Сommunication кітаптары бар.
Екіншіден, Президент осы кітаптар
негізінде бейнедәрістер жасауды
тапсырды. Ұлттық аударма бюросы
Қазақстанның ашық университеті
openu.kz аясында ол іске әлдеқашан
кірісіп кетті. Яғни, бұл келешекте edX,
Сoursera, Future Learn сияқты мықты
кәсіби білім беру ресурсына айналады.
Үшіншісі, аударма ісі алғашқы жолмажол аударма – ғылыми редактура –
әдеби редакция деңгейінде жүргендіктен,
Ұлттық аударма бюросы тңірегінде әр
саланың білгір мамандары мен
ғалымдары, журналистикада, баспа
ісінде есімдері белгілі әріпестерім
жиналды. р саланың мамандарынан
құралған Think Tank (миқазан) деген
осы. Сондай-ақ 18 кітапты аудару барысында үш мыңға жуық жаңа ұғымның
глоссариі жинақталғаны айтылды.
Алдағы уақытта ол арнайы сздік ретінде
баспа бетін креді. Бұдан блек
компанияның Bilimland.kz платформасы
еліміздің орта білім беру жүйесінің
басым блігіне енгізілді. Оның үстіне
Нартай шім мұғалімдердің білімін
жетілдіруге арналған academia.kz вебресурсының негізін қалай бастады. Бұл
үшеуі бірігіп, еліміздің білім жүйесінде
таза life-long study – қазақ тілінде мірбақи оқуға мүмкіндік беретін, зара
байланысты платформа қалыптастырады
деген ойдамын.

осындай айырмашылық бар. Бірақ мұндай
айырмашылықтың ара-жігі тым үлкен
болмауы керек. Ара-жік тым үлкейіп кеткен кезде әлеуметтік теңсіздік күшейеді.
Соған байланысты кңіл толмаушылық да
ршиді. Жалпы, әлеуметтік әділеттілік –
әлеуметтік мемлекеттің басты белгілерінің
бірі. леуметтік әділеттілік әлеуметтік
мүмкіндіктердің теңдігін алып келеді. Ал
мүмкіндіктер теңдігі әділеттілікке
бастайды. леуметтік теңдік болмайынша, толық мағынасын дағы қоғамдағы тұрақ тылық, яғни саяси тұрақтылық та болмайды. Демек, Елбасының бес әлеуметтік бастамасын те
алыстан ойластырылған, мемле кеттің
болашағын тереңдікпен қарас тырған
қадам деп қарауымыз керек.
Ел бірлігінің басты негізі – әлеуметтік
бірлік. Ол – ұлттық бірліктің басты
шартының бірі. леуметтік мемлекет
сипатына тек қалыптасқан елдер қол
жеткізе алады. Қазіргі Қазақ стан –
қалыптасқан мемлекет. Мұндай сипат –
қоғамның саяси тұрақтылы ғының да
негізгі арқауы.
Жақында алдымен Мәжіліс мақұлдаған, одан кейін Сенат қабылдаған
«Қазақстан халқы ассамблеясы» туралы
заңға згерістер мен толықтырулар енгізу
барысында ассамблеяның негізгі міндетін
бұрынғыдай этносаралық келісімді
қамтамасыз ету деп белгілеу аздық етеді
деген пікір белең алды. Сйтіп, жаңарған
заңда ассамблеяның негізгі міндеті
қоғамдық келісім мен жалпыұлттық
бірлікті одан әрі дамыту деп айқындалды.
Мұның зі алдағы сессия мінберінен
толық қолдау табатын тұжырымдама
екендігіне сенеміз. Қа зақстан халқы
ассамблеясы Президенттің бес әлеуметтік
бастамасы қоғамның әлеуметтік бірлігін
бұрынғыдан да берік ете түсетін шаруаның
бәрі де кңілдегідей атқарылуына белсене
атсалысатын болады. леуметтік мемлекеттің әлеуетін арттыруға заңнамалық
арқау дайындау ісінде Парламент
Мәжілісіндегі Қазақстан халқы ассамблеясы депутаттық тобына жүктелетін
жауапкершілік те жеткілікті.
Елбасымыз бүгінде мемлекет пен
қоғамның алдында тұрған жаһандық
қауіп-қатерлерге назар аударып, Қазақстан
халқы ассамблеясы, барлық Мемлекеттік
органдар жалпыұлттық бірлікті нығайту
бойынша күнделікті және ауқымды
міндеттерді атқаруға тиісті екенін айтты.
Бірлік қай кезде де, қай елге де керек.
Бірлік біздей кпдінді, кптілді елге
әсіресе, керек. Бірлік дүние дүбірлеп, жержаһан жайсыз күйге түсіп тұрған қазіргі
күрделі кезеңде тіпті керек.

АДАМДЫ ТАНУҒА АРНАЛҒАН КІТАП
Павел ЗЫГМАНТОВИЧ,
психолог:
– леуметтік психология – ұлы ғылым. &йткені
бұл сала сіз бен біз жайында сз етеді. «леуметтік
психология – адамдардың бір-біріне деген қарымқатынасын, таным-түсінігін және зара әсерін
зерттейтін ғылым» дейді кітап авторы Дэвид Майерстің
зі. Автор осы саладағы қанша жылдан бергі зінің
әрі згелердің зерттеу еңбектерін қабылдауға жеңіл,
оқуға оңай, әзіл-шынын араластыра отырып, әдемі
жазып шыққан.
Дэвид Майерстің «леуметтік психологиясы» –
жоғары оқу орындарына арналған толыққанды
оқулық. Дәл осы нұсқаулық арқылы білім нәрімен
сусындағаныма аса қуанамын. &йткені Майерс
әлеуметтік психологияның барлық аспекті жіті
зерттей отырып, тәжірибелік блімінде соқырға таяқ
ұстатқандай етіп талдап береді. Психологияның
ауылынан алыс адамдар үшін де бұл кітаптың
қабылдануы жеңіл әрі тіршілік-тұрмысына пайдалы.
Егер сізді адамдардың бір-біріне деген қарымқатынасы, таным-түсінігі және зара байланысы
қызықтырса, бұл кітапты міндетті түрде оқуға кеңес
берер едім.
Александра ПИКАРЕВСКАЯ,
педагог-психолог:
– Біздің Геннадий Неунывахин атындағы
шығармашылық даму және гуманитарлық білім
орталығының қосымша білім берудің муниципалды
бюджеттік оқу ұйымында (Ресей) әлеу меттік
психология ғылымы жан-жақты зерттеледі. &йткені
бұл – адамзат баласын зерттеуде аса маңызды сала.
Маған, психолог ретінде Майерстің кітабы пайдалы
мәліметтерімен аса ұнады. Байланыс орнату,

кшбасшысының қабілеті, з-зін сендіру сынды
бірқатар тақырып қамтылмағаны болмаса, кәсіби
психологтар мен студенттерге, сондай-ақ педагог,
оқытушы, заңгер, әлеуметтанушы сияқты сала
мамандарына да оқуға кеңес беретін кітап.

Анатолий СВЕНЦИЦКИЙ,
Санкт-Петербор мемлекеттік университетінің
леуметтік психология кафедрасының меңгерушісі,
профессор:
– Осыдан бірнеше жыл бұрын Санкт-Петерборда
жарық крген Дэвид Майерстің «леуметтік

психология» кітабы осы салада тұңғыш жарияланған
отандық оқулық еді. Бұдан блек осы автордың
«Изучаем социальную психологию» (Exploring SocialPsychology) туындысы аударылып, оқырман назарына
ұсынылды. Бұл кітап та осы саланың талғамы мен
талабына толыққанды жауап бергенімен, мәнмазмұны згешелеу еді.
Жалпы, әлеуметтік психология ғылым ретін де
зерттеу анализінің негізінде психологиялық
немесе әлеуметтік сипатқа ие болады. Бұл кітапта
Майерс психолог ретінде қоғамды емес, әртүрлі
жағдайға тап болатын және сол жағдаяттарға әсер
ететін жеке адамды басты назарға алады. Осы
оқулықтың мазмұны америкалық әлеуметтік
психологияның негізгі проблемаларын толыққанды қамти алған. Мұнда осы ғылымның дамуына қомақты әсер еткен тек классикалық үлгідегі
зерттеулер ғана емес, әлеуметтік-психологиялық
білімнің рісін кеңейте түскен соңғы кездегі
жұмыстар да әдебиет ретінде пайдаланылған.
Ге н д е р л і к м ә с е л е л е р , м а х а б б а т п е н б а қ ы т
атаулының әр қырына арналған зерттеулерді
айтып отырмын. леуметтік психология гуманитарлық ғылым болғандықтан, тұлға мен қоғам
арасындағы қарым-қатынас мәселелері жніндегі
автордың жеке ұстанымының мән-мағынасы зор.
Майерс кітабының соңғы бетінде «әлеуметтік
әлемімізді жасаушы зіміз» деген тұжырымға келеді. Осы ойға қосымша ретінде ол «бізге беріл ген
бостандықты қалай пайдаланатынымызға жауапты
да зіміз» дейді. Майерстің жаңа кітабында ұсынылған зерттеулері осы тұжырым дарын толыққанды талдап беріп тұр. Автордың бұл туындысы
оқырманды тек жаңа білім нәрімен сусын датып
қана қоймай, әр тұлғаның құндылы ғын, оның
мірдегі орнын және таңдау құқығын түсіндіріп,
түйсіндіріп беретін белгілі бір гуманистік
моральдың жауапкершілігін ктеріп тұрғандай.
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ALAŃ
(Басы 1-бетте)

Ахметқал МЕДЕУ,
География институтының директоры:
ТОПЫРАҚ СЫРҒЫМАСЫ ЖИІ БОЛЫП ТҰРАДЫ
Іле және Күнгей Алатауы сияқты Қазақстанның таулы аумақтарында жылжыма
процесі әртүрлі себептерден болып тұратын құбылыс. Ондай себептерге жер сілкінісі,
м$лшерден тыс жауған жауын-шашын және антропогендік яғни, адамдардың тікелей
беткейге әсер етуі жатады. Нақты қарастырып отырған Күнгей Алатауындағы К$лсай
к$лі алдында болған жылжыма жер сілкінісі нәтижесінен қалыптасқан. Мұндай
жылжымалар Алматы қаласы маңында $те к$п болған. Соның бірі, 1887 жылы болған
жер сілкінісі салдарынан бүкіл беткейлерде осы тектес тау к$шкіндері жүрген. Ақсай
$зенінен Қотырбұлақ $зеніне дейін ұзындығы 50 шақырым жерде 440 млн текше метр
тау жыныстары, яғни жылжымадан тас қиыршығы араласқан топырақ пайда болған.
Тау к$шкінінің үлкен формалары жер сілкінісі салдарынан болады. Алайда басқа
себептерден болатын кіші түрлері де қауіпті. Алматының т$ңірегінде жауын-шашын
м$лшерден тыс жауғанда беткейлерде жылжымалар жиі орын алып отырады.
Жылжымаларды қалыптастыратын басты себептердің бірі беткейлерді қиып, тегістеп
үй немесе $ндіріс орындары сияқты құрылыс салу. Нәтижесінде, беткейдің тепе-теңдігі
бұзылып, тұрақтылығы азайып, аса к$п м$лшерде жауын-шашын болғанда, не басқа
жағдайларда сырғып кетуі мүмкін.
Мұндай жағдайларда жергілікті халықтың үрейленуі орынды. К$лсай $зені
б$гелген жағдайда тағы бір жаңа к$л пайда болса, к$лдің жағдайы қандай болады
деген сауалдар кез келгенді толғандырады. Жылжыма елдімекеннен шалғай жерде

орын алғандықтан, жақын ауылдарға қауіпті емес екенін айта кеткен ж$н. Қауіп
тудыратын бір жағдай бар. Ол – К$лсай $зенін б$геп, жаңа к$лдің пайда болуы. Оны
болдырмас үшін нақты шаралар атқарылуы керек. Тау к$шкінінің нәтижесінде,
К$лсай к$ліне баратын жолдың жабылуына байланысты К$лсайдағы туристік
рекреациялық мекенжайлар зардап шегеді. Болашақта К$лсай к$лінің туристік
әлеуетін к$теру мақсатында жылжыманы ерекше табиғи процесс ретінде к$рсету
арқылы аймаққа туристерді тартуға болады.
Осы аймақта тағы да жер сілкінісі қайталанған жағдайда осындай жылжымалар орын
алуы мүмкін. Бұл – болжам. Нақты болады деп айту қиын. 6йткені 7 балл кезінде тау
беткейлері ылғалды болса, осындай тау жылжымалары болады. Жылжымалар
беткейлерде кішкентай жарықтардың пайда болуынан да шығады. Жарықтар үлкейіп,
1 метрге сосын 2 метрге дейін кеңейе береді. Сол жарықтарға су кіріп, біртіндеп беткейді
бұзып, гравитациялық күш арқылы топырақ жылжып кетеді. Осындай жарықшақтар
бар жерде жылжымалар болады деген болжам бар. Нақты қай кезде, қай жерде
болатынын білу үшін мониторингтік зерттеулер қажет. Шет елдерде жылжымалар
болатын беткейлерде арнайы зеттеулер жүргізіп, алдын алу шаралары белгіленеді.
Солардың бірі – беткейлерге арнайы датчиктер орнату. Датчиктер жер қаншалықты
сырғығанын есептеп, диспетчерлік б$лімге ақпарат беріп отырады. Сол арқылы
аумақтың қауіптілігін бағалап, қатердің алдын алуға болады.
Қазақстанның халық тығыз қоныстанған таулы аймақтарында болатын жылжыма
$те қауіпті процестердің бірі. Осыған орай, таулы аймақтарында дамыған жылжыма
процестерін жан-жақты зерттеу қажет. Яғни, қай жерде болуы мүмкін? Не себепті болуы
мүмкін? Одан қандай қауіп-қатер бар? Қандай алдын алу шараларын қолдану керек
екендігін анықтау қажет.

« ТАУЛАР

ДА

ЖЫЛЖЫП ЖАТЫР

БЛТ КШКЕНДЕЙ »

Марат МОЛДАХМЕТОВ,
Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінің
Биология, ауыл-шаруашылығы мамандықтары,
география және туризм кафедрасының меңгерушісі:
ТАУ К!ШКІНІН ЗЕРТТЕУГЕ
ЖЕТКІЛІКТІ ҚАРЖЫ Б!ЛІНБЕЙДІ
– Тау жылжуының негізгі себептері қандай? Бұл құбылыс қаншалықты
қауіпті?
– Сырғыма (лай к$шкіні) – табиғатта ең к$п таралған таудың
құлама беткейімен тау жыныстары массасының белгілі бір жылдамдықпен сырғуы. Сырғыма қозғалысының сипаты әртүрлі болуы мүмкін:
опы рыл ған қатты денелердің жылжуынан тұтқыр қоймалжың
сұйықтықтардың ағынына дейінгі жылжу. К$шкін қозғалысының
нәтижесі – лай к$шкіні немесе сырғыма-ағын. Лай к$шкіні
Қазақстанның тау жүйесінің барлық геоморфологиялық аймағына тән.
Бірақ к$біне тау шатқалдарында, аласа таулар мен тау алды беткейлерде,
сондай-ақ орташа таулы және биік таулы аймақтарда – мореналық
және флювиогляциалды ш$гінділерде пайда болады.
Ірі лай к$шкіндерінің түзілуі жер сілкінісінің дүмпулерімен байланысты. Ал кішігірім лай к$шкіндері, әдетте лай к$шкіні ошағы қатты
н$сер жаңбырдан шамадан тыс ылғалданған жағдайда туындайды.
Мұндай жаңа түзілімдер жыл сайын к$ктемде қайталанып отырады.
Сейсмикалық сырғымалар дың туындауы үшін топырақтың
шамадан тыс ылғалдануы қажет емес. Сейсмикалық дүмпулер кезінде
туындайтын діріл тіпті салыстырмалы құрғақ тау жыныстарында ақпа
күйге келтіреді.
Сырғыған лай к$шкіндерінің орын ауыстыру ұзындығы ондаған
метрден бір шақырымға, жер бедеріне қарай одан да ұзаққа жетуі
мүмкін. Опырылған топырақ $здері қалыптасқан зонадан сайдың
түбіне түсіп, оны толтырып т$мен қарай ағады.
Таудан опырылып, сырғыған мас саның жылжу ұзақтығы,
к$шкіннің бастапқы жылдамдығына, беткейдің, сайдың рельефіне
тәуелді. Жылжу ұзақтығы бірнеше минуттан 2-3 тәулікке дейін
созылады. Лай к$шкіні массасының құрылымы – баспалдақты, $йткені
бір ошақ циркінен сырғыма массасының бірнеше толқыны шығады.
Опырылған масса $те қою болғандықтан, т$менгі б$лігі 1-2 метр айқын
сатылы болады.
Тау беткейлерінің опырылып-сырғуына, лай к$шкінінің қалыптасуына және дамуына әсер ететін факторлар – беткейлердің қалыптасу
жағдайын, және ұзақмерзімді орныққан режимін бұзатын аномалді
табиғи техногенді процестер болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда лай
к$шкінінің қалыптасуы жердің ішкі қуатынан туындайтын сейсмикалық
әрекеттермен тікелей байланысты, ал басқа бір жағдайларда – гидрометеорологиялық, гидрогеологиялық факторларға немесе олардың
кешенді әсерлеріне тәуелді. Сондай-ақ техногендік факторлар да
к$шкіндердің дамуына үлкен әсер етеді. Аймақтың жоғары
сейсмикалық белдеуге жатуы, әсіресе климаттық, гидрологиялық және
геоморфологиялық жағдай лармен ұштасуы, тау б$ктерлерінің
массивтік жылжуы үшін алғышарттар жасайды. Таулы аудандарда күшті
жер сілкіністері кезінде топырақтың опырылуы, түрлі к$шкін қалыптасады. Жер қыртысының сейс могенді кернеулері, сейсмотектоникалық деформациялар, сейсмикалық жылдамдықтар және
дірілдер тау массаларын алда орын алуы тиіс лай к$шкіндерінің
қалыптасуына дайындайды және олардың орнықтылығын бұзады,
олардың тұрақтылығын түбегейлі $згертеді. Жер сілкінісі ішкі және
беткейлік ағындық арналардың $згеруіне әкеліп соғады, соның салдарынан топырақтың ылғалдануына немесе жерүсті ағындардың жаңа
құрғақ жерлерге шығуына түрткі болады, бұл $з кезегінде топырақты
ылғалдандыру және к$шкін процестерін тудырады.
– Апатты жағдайды алдын ала мониторинг жасау арқылы болжауға
бола ма?
– Лай к$шкіні процесінің маңызды ерекшелігі – сол жерге тән
к$шкін процесінің жиілігі түрінде қайталануы және зерттеу аймағында
жаппай лай к$шкіні жүру белсенділігінің артуы. Лай к$шкіні процесі
дамуының тағы бір ерекшелігі – осы жерде ертеректе лай к$шкіні
орнының болуы. Сондықтан мониторинг жүргізу кезінде осы жерде
бұрын-соңды сырғыманың болған-болмағанын білу $те маңызды.
– К:лсайдағы тау к:шкінінің себептері неден? Жұртшылық үшін қауіп
бар ма?
– Лай к$шкіні ағымдағы факторлардың әсерінен болмаған. Оның
қалыптасуы бірнеше факторлардың үйлесуінің нәтижесінде туындаған.
Лай к$шкіні ошағы бірнеше ярустан тұрады. Осыған дейін болған,
эпицентрі қашықтау жерде болса да жер сілкіністері тау жынысы
массив терінің жарылуына, беткейлерде жарық шақтардың пайда
болуына алып келген болуы керек. Гидрометеорологиялық фактор –
алдыңғы екі айда алқапқа түскен жауын-шашын нормадан артық
болған. Оның үстіне еріген қар суларының жарықшақтарға жиналуы,

кішігірім ойпаңдардың суға толуы, топырақ-грунттың ылғалданып,
жоғарғы ярустан опырылған сырғыма массасының ежелгі, аса қуатты
лай к$шкіні ошағына түсуіне себеп болған. Ежелгі лай к$шкіні
ошағының орнықтылығын жоғалтып жылжуына үстіне жаңадан түскен
сырғыма массасының әсері болған. Яғни, гравитациялық фактор –
негізгі себеп. 6йткені лай к$шкінінің жылдамдығы орташа, басында
сағатына 1,5 болған. Массивтің ылғалдылығы аса жоғары емес. Осы
факторлардың үйлесуі лай к$шкіні уақыты жетіп, пісіп жетілгеннен
кейін туындаған деген тұжырым жасауға итермелейді. Бірнеше фактордың үйлесуі – жер сілкінісі, жауын-шашын, топырақ-грунттың ішкі
байланысының бұзылуы осы жағдайға алып келіп отыр. Jрине, ол
жерде әлі уақыт $те келе түрлі факторларға байланысты к$шкіннің
қайталану ықтималдығы бар. Бірақ ол к$шкіндер соншалықты үлкен
шығын әкеледі деп айтуға болмайды. Біздің мемлекетте сел тасқыны,
лай к$шкіні секілді ғылыми жұмыстарға жеткілікті м$лшерде
қаражат б$лінбейді. Тек осындай оқыс оқиғалар орын алған
кезде ғана зерттеу жұмыстары жанданғандай болады
да, қайтадан ұмыт қалады. Тиісті органдардың естерінен шығып кетеді. Талдыбұлақта 2004 жылы
14 наурызда орын алған лай к$шкіні кезінде
адам шығыны болғанына қа рамастан
басталған жұмыстар аяқсыз қалды.
– Лай к:шкінін болдыр маудың
жолдары бар ма?
– Соңғы жылдары климаттың
$згеруіне байланысты сел тасқындарының, лай к$шкіндерінің
жүру белсенділігі артып отыр.
Сондықтан еліміздің таулы
аймақтарында сел және
сырғыма қаупін бақы лауға
алудың маңызы артып отыр.
Jр жылда Қазақстан
аумағында түрлі ауқымдағы
геология лық, гид рогеол огиялық, геофи зикалық,
инженерлік-геология лық
зерттеу жұмыстары жүргізілді. Қауіпті экзо генді
процес терді картаға түсіру
жұмыстары $ткен ғасырдың
60-90 жыл дары Геология
министрлігінің қолдауымен
іске асты. Соңғы жылда ры
ондай ауқымды экзогенді геологиялық процестерді зерттеу жұмыстары жасалған жоқ. Ертеде
түсірілген инженерлік-геологиялық
түсірілімдер, аэрофотоматериалдар
ескірді және бүгінгі күні таулы аудандарды қарқынды игерудің, ға ламдық
кли матт ық $згерістердің, сейсмикалық
процестердің әсерінен қалыптасып отырған
геологиялық ортаның жай-күйін сипаттай
алмайды.
Жоғарыда айтылғандар, қауіпті геологиялық
процестерді бағалауда жаңа әдістерді қолданудың қажеттігін
айқындайды. Қауіпті инженерлік-геологиялық процестерді ГАЖтехнологиясын пайдалану арқылы шешетін уақыт жетті. Ең алдымен,
түсіндірме жазбалары бар масштабы 1:1 000 000, лай к$шкінінің тұрғындарға, елдімекендерге, шаруашылық және табиғи объектілерге
т$ндіретін қаупін бағалауға арналған аймақтық-фондық карталарды
жасау керек. ГАЖ-технологиясын пайдалану жасалған картаны
тираждауға, оларға табиғи және антропогендік факторлардың әсерінен
геологиялық ортада болған $згерістерді енгізіп отыруға мүмкіндік
береді. Осы масштабта жасалған карта мониторинг ұйымдастыруға,
репрезентативті учаскелерді айқындап стационарлық бақылау
бекеттерін орналастыруға негіз ретінде қызмет жасайды. Қаупі аса
жоғары сырғыма ошақтары учаскелерін, лай к$шкіні тәуекелін бағалап,
ірі масштабты карталарға (масштаб 1: 50000; 1: 25 000) түсіру керек.
Лай к$шкіндері процестерін бақылау мен беткейлердің сырғымақаупін анықтау үшін ғарыштық құралдарды пайдалану – кезек
күттірмейтін мәселе. Ғарыштан, әуеден және жерден алынған ақпараттарды $зара үйлестіру, қатар пайдалану, алынатын лай к$шкіні сипаттамаларының сенімділігін бірнеше есе арттырады. Лай к$шкіндеріне
ғарыштан мониторинг жүргізу әдістемесі бүгінгі таңда Қазақстанда
дамымаған. Сондықтан осындай әдістемені География институты
Ғарыш сапары мекемесімен бірлесе отырып, әзірлесе құба-құп. Оған
олардың ғылыми әлеуеті жетеді.

Хамит АХМЕТОВ, «К)лсай к)лдері» ұлттық паркінің туризм бас маманы:
ЖҰРТШЫЛЫҚ ҮРЕЙЛЕНЕТІНДЕЙ СЕБЕП ЖОҚ
– Таулардың тектоникалық $згерістерге байланысты сырғып тұруы – заңдылық. Қайыңды к$лі 120
жылда, К$лсай к$лі 100-150 жылда жер сілкінісінде дәл осындай жердің сырғуынан пайда болған.
Сондықтан бұған таңғалмаймыз. Қазіргі таңда таудың адамға ешқандай қаупі жоқ. Бірақ туризмге
кері әсері тиді: яғни паркке баратын жол жабылып қалды. Паркке атпен жаяу шығатын жол
ғана бар. Қазір сол жолды балама ретінде қарастырып жатыр. Бір нәрсені айта кетуіміз
керек, парк ешқашан жабылмайды.
Бұл жағдайды табиғи апат деп айтуға болмайды. Тағы бір дүние, К$лсайдың
басындағы қонақүйлер, мейрамханалар салынуы керек еді. Бұған құрылыс
материалдарын жеткізуге жол кедергі келтіріп тұр. Жұртшылық үрейленетіндей
ешқандай себеп жоқ. Бұл – табиғи құбылыс. Т$тенше жағдайлар
департаментінің мамандары қазіргі жағдайды жіті қадағалап отыр. Жаңа
технологиялар дамыған заманда барлығы қадағаланады. Туристерге
арналған жол қайта салынуы керек.
Қайыңды к$лі суының азаюы туралы да пікірлер к$п. Бұған
тау сырғуының қатысы жоқ.
Бұл мәселе ж$нінде Ұлттық парк құзырлы органдарға
хат жазған. Салыстырмалы түрде айтсақ, К$лсайдың
түбінде тастар бар. Яғни, к$л таситын болса,
тоспасы болады. Қайыңды к$ліне де осындай
арнайы тоспа салынуы керек. К$лдің $зінің
табиғи тоспасы суды к$бірек жіберіп
жатыр. Сондықтан Қайыңды к$лі т$мен
түспеуі үшін б$гет салып, сол
тоспаны к$теру қажет. Бұл
Қайрат
мәселе – қазір мемлекет
ОМАРОВ,
назарында. Қайыңды
Абай атындағы
туристік нысанның
ҚазҰПУ-дың доценті:
біреуі болғандықтан,
болашақта мәселе
Т!РТІНШІ К!ЛСАЙ
шешімін
ПАЙДА БОЛУЫ МҮМКІН
табатынына
сеніміміз
– К$лсай маңындағы к$лдердің $зі
мол.

осындай топырақ жылжуынан пайда болған.
2800 метрде орналасқан бірінші К$лсай, 2200
метрдегі екінші К$лсай да – таулардағы топырақ
к$шкінінің нәтижесі. Соңғы К$лсай да 200 жыл
бұрын дәл осылай пайда болған. Тау к$шуіне үш фактор
әсер етіп отыр: тектоникалық жарылыстардың болуы, жер
сілкінісі, толассыз жауған жаңбыр.
Ғалымдардың болжамынша, т$ртінші К$лсай пайда
болуы мүмкін. 50 млн тоннадан астам топырақ жылжып келе
жатыр. Бұл – топыраққа сіңген су м$лшері қаншалықты
ығысып келетініне байланысты.
К$шкін болған жер жамылғысына, $сімдіктің қайта
қалпына келуіне кем дегенде 100 жыл қажет болса,
экзогендік процестердің жүруіне 50-100 жыл уақыт керек.

ТАҚЫРЫПТЫҢ ТОҚЕТЕРІ:
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Мемлекет басшысы
Нұрсұлтан Назарбаевтың
«Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты мақаласының
жарық кргеніне де бір
жылдан асты. !у баста
ұлттың рухани серпілісінің
бастауы саналған, кейін
мәдени, әлеуметтік
жаңғырулардың қайнарына
айналған мақалада айтылған
бастамалар бүгінде елдің
түкпір-түкпірінде жүзеге
асырылып жатыр. «Рухани
жаңғыруды» жүйелі түрде
жүзеге асырып, алға қойған
міндеттерді орындап келе
жатқан аймақтардың бірі –
Атырау облысы.
Атыраулықтар тек 2017
жылдың зінде осының
аясында 118 жобаны жүзеге
асырыпты. Оған 13 млрд теңге
жұмсалған крінеді. Бұл
туралы Астанадағы Орталық
коммуникациялар қызметінде
ткен баспасз мәслихатында
Атырау облысының әкімі
Нұрлан Ноғаев айтып берді.
Облыс әкімінің с зіне қарағанда,
атыраулықтар Президенттің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
бағдарламасын қызу қолдаған. Соның
нәтижесінде облыста тәуір іс атқарылса
керек. «С йтіп, қабылданған жоспарларға сәйкес к птеген іс-шаралар
атқардық» деген облыс әкімі былтырдың зінде мыңнан астам шара
ұйымдастырылып, оған 450 мыңдай
адам қатысқанын айтты. $лбетте, бұл
шаралар с з басында айтқан 118
жобаның аясында ткені жасырын
емес. Ал биыл облыста «Рухани
жаңғыру» бағдарламасы аясында 175
жобаны жүзеге асыру к зделіпті. Оған
6,1 млрд теңге қарастырылған. Одан
б лек 400 мың нан астам адам
қатысатын 700-ден астам іс-шара
ұйымдастыру да атырау лық тардың
жоспарында бар екен. Облыс әкімі
былтыр ұйымдастырылған шаралар
мен жүзеге асырылған жобалардың
тәжірибесі ескерілетінін, мақаладан
С

Амангелді ҚҰРМЕТ

РУХАНИЯТ ТА, ӘЛЕУМЕТТІК ЖАҒДАЙ ДА
НАЗАРДАН ТЫС ҚАЛМАЙДЫ
туындайтын іс-шараларды жүзеге
асыруға қажетті барлық мүмкіндіктер
бар екендігін атап тті. Қазірдің зінде
облыста бағдарламаға қатысты
жобалық офис жасақталып,
сарапшылар кеңсесі ұйымдастырылыпты. Сонымен қатар 7 ауданда кіші
жобалық кеңселер құрылса, 70-тен
астам үкіметтік емес ұйым бағдарламаны жүзеге асыруға бі лек сыбана
кірісіпті. Бағдарлама аясында жүзеге
асырылып жатқан шаралар мен
жобаларға 43 кәсіпкер мен 14 ірі кәсіпорын демеушілік жасап отырса керек.
Соның нәтижесінде «Рухани жаңғыру»
бағдарламасы аясына кіретін түрлі
бағыттағы жобалар сәтті жүзеге асырылған. Былтыр күзде «Атамекен»
бағ дарла масы аясында Атырауда
«Асар» үшжақты әріптестік форумы
ткен-ді. Бұл форум мемлекет, бизнес
және үкіметтік емес ұйымдардың тізе
қоса жұмыс істеуіне қолайлы платформа жасақтауды мұрат тұтқан.
Дәлірек айтқанда, билік бизнестің
әлеуметтік жобаларға к ңіл б луіне
мұрындық болған. С йтіп, форумнан
кейін Атырауда үкіметтік емес ұйымдарды қолдауға арналған Азаматтық
орталық ашылып, қазір жұмыс істеп
тұр. Сонымен қатар форум барысында
үкіметтік емес ұйымдар ұсынған әлеумет тік жобалардың республикалық
базасы да жасақталған болатын. Қазіргі таңда бұл жобалар asarprojects.kz
сайтына топтастырылып отыр. «$леуметтік істерге араласамын, сол жобаларды жүзеге асырамын деген кәсіпкерлер здеріне ұнайтын, к ңілдеріне
қонатын, қоғамға пайдалы істерді
атқару үшін әрбір ақпаратты осы
сайттан алатын болады» деді Н.Ноғаев.
Облыс әкімінің с зіне қарағанда,
Азаматтық орталық үкіметтік емес
ұйымдарға бағыт-бағдар беріп,
жұмыстарына ж н сілтеп отыр мақ
екен. С йтіп, азаматтық қоғам ды
дамытуға, халықтың мемлекеттік саясатқа, елдік істерге белсене араласуына
жағдай жасалмақ. Қазірдің зінде
әлеуметтік жобалардың базасы арқылы
кәсіпкерлер 10 жобаны таңдап қолдау
білдірсе, олардың бесеуі Атырау облысында екен. Одан б лек «Атамекен»
кіші бағдарламасы аясында облыста
«Туған жерге тағзым» нау қаны
ұйымдастырылған. Акция барысында

жерлестер форумы ткізіліп, әртүрлі
елдімекендегі балабақшаларға күрделі
ж ндеу жүргізілген немесе жаңадан
балабақшалар салыныпты. Атыраулық
меценаттар аталған акция кезінде 1200
балаға арналған 6 балабақша, 2500
орынды 8 спорт кешені мен алаң
салып, «Ретропарк» «Сазанқұрақ»,
«Ата ме кен» саябақ тарын, Мақат
кентіндегі «Жеңіс» саябағын
пайдалануға берген. ?ңірдегі
елдімекендерді абаттандыруда да
меценаттар айрықша белсенділік
байқатыпты. Жергілікті кәсіпкер
Ибрагим Акдрашевтың бастамасымен
облыста велошеру ұйымдастырылмақ.
Оған Олимпиада чемпиондары
Александр Винокуров, Серік Сәпиев,
Илья Ильин және мыңнан астам жергілікті азамат қатыспақ. Шара барысында қайырым дылық аукционы
болады, одан түскен қаржы жақында
құрылған велоклубтың материалдықтехникалық базасын жасақтауға және
осы спортпен айналыспақ ниеті бар
балаларға қажетті құрал-жабдықтар
алуға жұмсалады. Велошеру аясында
80 балаға к мек к рсе тіледі деген
жоспар бар.
«Рухани қазына» кіші бағдарламасы аясында облыста «Ұлы даланың
ұлттық дәстүрлері» атты халықаралық
форум тіпті. Бұл форумға 12 мемлекеттің кілі мен ТҮРКСОЙ ұйымы-

ның Бас хатшысы Дүйсен Қасейінов
келіп, қатысқан. Форум барысында
30 шетелдік шығармашылық ұжым,
700-ден астам нерпаз нер к рсетіп,
20 мыңнан астам адам олардың нерін
тамашалаған. 400-ден астам қызкеліншек ұлттық бұйымдарды жасау
турасында этноқол нер мас теркластарына қатысқан. Форум барысында «Наурыз адамзаттың материалдық емес құндылығы ретінде» деген
атпен ғылыми-тәжірибелік конференция ұйымдастырылды. «Жаңа жасыңмен Ұлы дала» фестивалі, ақындар
айтысы, Фариза оқулары, дәстүрлі ән
байқауы, ұлт тық спорт түрлері нен
жарыстар ткізілді. Сәуірде
«Кітапханадан – ағарту орталықтарына: жаңғыртудың жаңа мүмкіндіктері» атты республикалық
форум ткен. Форумда жаһандану
процесі кезіндегі ақпараттық техноло гияларды пайда лана отырып,
оқырман мен кітапхана арасындағы
байланысты нығайту, екеуін зара
жақындата түсу, с йтіп «бүгінгінің
адамы кітап оқымайды» деген
стереотипті жою к зделсе керек. Ауыл
кітапханаларын интерактивті білім
беру алаңдарына айналдыру да
аталған форум кезінде к терілген
мәселелердің бірі болды. Дегенмен
«Рухани жаңғыру» бағдарламасының
былтыр басталғанын ескерсек, облыс-

та ткен жылы да бірқатар шаралар
ұйымдастырылғанын жоққа шығара
алмаймыз. Оны облыс әкімінің зі
айтып берді. Мәселен, былтыр «$н
дария дүлдүлдері» атты І Республикалық әншілер байқауы ткен. Аталған байқау Арқа, Алтай мен Тарбаға тай, Сыр бойы мен Жетісудың,
Маңғыстау мен Ақ Жайық бойының
әншілік дәстүрлерін тоғыс тыр ған
тамаша шара болады. «Мәңгілік елдің
алтын адамы» атты театр фестивалі,
«Қайта жаңғырған Қазақстан» атты
халықаралық ақындар айтысы,
«Жайық нұры» әншілер байқауы,
Дина Нұрпейісова атындағы «Бұлбұл
домбыра» атты қыз-келіншектер
байқауы және «Дара боз» к кпар
сайысы сынды к пте ген шара лар
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы
аясында атқарылған істердің
қатарына кіреді. $рине, кейбір
шаралар мен байқаулардың дәстүрлі
түрде тіп келе жатқанына бірнеше
жыл болғанымен, былтырдан бері
олардың мазмұны да ұлттың рухани
жаңғырумен үндесіп отыр. Біздіңше,
ең маңыздысы да осы болса керек.
А й т п а қ ш ы , б ы л т ы р А т ы р ау
облысында тағы бір тамаша басқосу
болған-ды. Ол «Ибн Батутаның Ұлы
Жібек жолымен саяхаты: мәдениеттер
арасындағы диалогты алға бастыру»
деп аталатын ғылыми-практикалық
конфе рен ция еді. Бұл шараның
айрықша бола тын себебі – атақты
саяхатшының Атырау дала сында
ізінің қалуымен байланысты.
«Рухани қазына» кіші бағдарламасы
аясында облыста «Ағартушылар» атты
к псериялы тарихи-деректі фильм
түсірілген. Сонымен қатар Миялы
қорғандарына, Сарайшық, Ақт беЛаэти қалашықтарына археологиялық
қазба жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Былтыр облыста 10 мәдени нысан
пайдалануға берілсе, 2018-2020 жылдар
аралығында тағы 21 нысан ел игілігіне
ұсынылмақ екен. Бұл да рухани
жаңғыруға тікелей қатысты дүние
екені анық. Ал «Тәрбие және білім»
кіші бағдарламасы аясында облыста
176 робототехника кабинетін ашу
жоспарланған. Бұл мақсатқа арнап
облыстық бюджеттен 2 млрд 200 млн
теңге б лініпті. Одан б лек 2017 жылы
облыстық бюджеттен 100,6 млн теңге

Нарық

Абай АЙМАҒАМБЕТ

ТЕҢГЕ ТЕГЕУРІНДІ БОЛА АЛА МА?
Ұлттық валютаның әлсіреуіне, күшеюіне, талықси құлап, қайта ес
жинауына куә болып келеміз. !йтеуір, теңгеміздің басынан тұрақсыздық
айналшықтап шықпай қойды. 4мірге келгеннен бері 72 есе арзандағанын
айтпағанның зінде, соңғы алты жылда екі рет бетіне су бүркіп әрең
қалыпқа келтірдік. Девальвацияны айтамыз. Теңгенің тегеуріні соңғы
уақытта қайта құлдырағандай. Министрдің «алда-жалда бір нәрсе бола
қалса, үш сценарий әзірлеп отырмыз» дегені тағы бар.
?ткен аптаның аяғында Үкімет
басшысының т рағалығымен жиын тіп,
макроэкономикалық мәселелер талқыланған. Жиыннан соң Ұлттық экономика
министрі Тимур Сүлейменов пікір
білдірді.
– Рубльдің долларға шаққандағы
бағамы мен теңге бағамының суіне жағдай жасайтын үш түрлі сценарий дайындадық. Макроэкономикалық тал дау
жасап, доллар сімінің жалпы ішкі німге, инфляцияға, бюджет к рсеткіштеріне
және жұмыссыздық деңгейіне қалай әсер
ететінін анықтадық. Егер сценарилердің
бірі орындала бастаса, Үкімет пен Ұлттық банк бірлескен іс-қимылға кіріседі.
Ол біраз шараларды қамтиды, – деп еді
ведомство басшысы.
$лбетте, халық тағы бір девальвацияның болуын қаламайды. Қазірдің зінде
теңгенің құнсыздануы – азық-түлік бағасының жаппай суіне, бағаның қымбаттауына әкеліп соқты. Жұрттың бәрі
бірдей жоғары жалақы алмайтынын
ескерсек, теңгенің рубльге еріп алып
құлдыраңдауы ел азаматтарының арқасына аяздай батуда. Бүгін бір келі картоп

б ліп, 222 білім грантын ұсыныпты.
Бұл білім гранттары облысқа қажет
маман дарды даярлау үшін арнайы
қарастырылған. Сол 222 студенттің
ішінде 178 мұғалім, 35 дәрігер, 8 ауыл
шаруашылығы саласының маманы
даярланып жатыр. Биыл бұл грант
саны 300-ге жетпек. «Хан талапай»
зияткерлік сайысы, буккросинг-кітап
алмасу, Махамбет, Жұмекен, Фариза
оқулары тәрізді шаралары, «Сарайшық» анимациялық фильмі, қысқасы
бәрі де – облыста атқарылған игі
істердің қатарында. Назарбаев зияткер лік мектебі, Білім инно вация
лицейі тәрізді алдыңғы қатарлы білім
мекемелері шалғайдағы ауыл мектептерін қамқорлығына да алған. Бұл да
«Тәрбие және білім» кіші бағдарламасы аясында жүзеге асып жатқан
іс. Меценаттар Атырау мұнай және
газ университетінде ғылыми орталықтың, 4000-адамға арналған Жастар
және оқушылар сарайының құрылысын бастаған. Зинеден елдімекенінде
500 орынды балаларды сауықтыруға
арналған демалыс орны ашылмақ. Бұл
мекен атыраулықтардың Каспий
теңізінде демалуына бірден бір
қолайлы орын саналады. Жаңа
нысанның артықшылығы да осында.
Сондай-ақ балалардың каникулын
тиімді ткізуіне мүмкіндік жасау үшін
Атырау маңында жыл бойы қызмет
ететін 300 орынды лагерь құрылысы
жоспарланған. «Жасыл ел» студенттік
жасақтары аясында елімізде алғаш рет
«Жас археологтар» топтары да осы
облыста құрылған.
«Қазақстанның киелі жерлерінің
географиясы» жобасына Атырау
облы сы нан 7 нысан енгізілген.
Олар – Сарайшық қалашығы,
Ақмешіт, Ұшқан ата кесенесі,
Махамбет ?темісұлы кесенесі,
Аралт бе қоры мы, Құлшан ата
жерасты мешіті және Иманқара
үңгірі. $кімнің с зіне қарағанда
облыстағы осынау тарихи орындарға
баратын туристерге қолайлы болу
үшін инфрақұрылым жасау ісі қолға
алыныпты. Ал облыстан «Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасына
екі азамат енгізілген. Олардың бірі –
қоғамдық ұйым жетекшісі Ерлан
Күмісқалиев болса, екіншісі – жас
кәсіпкер $семгүл Оразаева.

алып, ертеңгіні ертең к реміз деп отырған кей жұртқа – әлемдік мүдделер қақтығысы түкке де қызық емес. Кім әлемдік
дер жава болуға ұмтылып жатыр, кім
импералистік пиғылға тісті бақадай
жабысып отыр, кім кімге экономикалық
шектеу енгізуде... оны ойлауға, оқуға
уақыт та, ынта да тапшы. Бірақ сондай
әлемдік уақиғалар біздің елге ғана емес,
бүкіл әлемге әсер етуде. Шикізаттық
экспортқа ғана арқа сүйейтін
Қазақстанға жаһандық згерістер тіптен
қаттырақ кесірін тигізеді. Соңғы
уақытта теңгені қалт-құлт күйге түсірген
бір жағдай – АҚШ-тың Ресейге
экономикалық санк ция лар тізбегін
жариялауы. Қазір долларға шаққандағы
валюта бағамы – 325,80 теңге
шамасында. 2014 жылдың 26 қарашасынан бері алғаш рет Brent маркалы
мұнайдың барреліне 75 долларға бағалануы теңгенің сәл де болса нығаюына
себеп болды. Осы орайда белгілі қаржыгер маман Расул Рысмамбетовтің пікірін
сұрадық. «Мұнай мен металл құнының
жоғары болуы ғана – теңге тұрақтылығына кепіл дейді» ол.

– Ұлттық банк теңгені еркін айналымға жібергеннен кейін, теңге курсы
негізгі к рсеткіштерге тәуелді болып
қал ды. Олар – Қазақстан сыртқа
экспорттайтын мұнай және металдың
бағасы. Баға қаншалықты жоғары болған
сайын, зіміздегі доллар мен алтын
қорын мейлінше к бірек сақтап, теңге
курсын да тұрақты ұстай аламыз. Екінші
к рсеткіш – бұл Ресей рублінің курсы.
Олар – біздің ірі сауда серіктесіміз. Сол
себепті, ресей валютасының құны әлсіресе – теңге де т мен қарай құлдырайды.
$йтпесе, қазақстандық сатып алушылар
үшін отандық німге қарағанда ресейлік
тауарлар тартымды болып кетеді.Егер
соншалықты қатты санкциялар легі келмесе, онда теңге осы дәлізде жүре береді
және оның курсына қатысты күрт згерістер болмайды, – дейді ол.
Маманның айтуынша, теңге мен доллардың қаттырақ нығаятын з уақыты
бар.
– Теңге тұрақсыздыққа ұшырауы
мүмкін жылдың әртүрлі б ліктері бар.
Бұл – мұнай және басқа да шикізатты
елдердің Қазақстанда салық т лейтін
уақыты. Бұл үшін олар здерінің валюта
резервін сатып, теңге алады. Теңгеге
деген қысқа уақыттағы сұраныс ұлттық
валютаны күшті қылуға қауқарлы. Жыл
соңында долларлық қарызы бар компаниялар доллар сатып алуға мәжбүр
болады. Міне, сондықтан жыл соңына
қарай доллар нығайып кетіп жатады.
С йтіп, екеуі алмакезек күшейеді, – деді
Рысмамбетов.

Ал Ұлттық экономика министрі қандай жағдайда да теңге бағамы үшін шектік меже бар деп сендірді.
– Үкімет ретінде Парламентке жолдаған әлеуметтік-экономикалық даму
болжамында теңгенің долларға шаққандағы бағамын 340 теңге деп к рсеттік.
Бұл біздің сенімді екенімізді айғақтайды.
Теңге курсының одан артыққа к терілуі
мүмкін емес, – деді Т.Сүлейменов.
Ұлттық банк т рағасының орынбасары Алпысбай Ахметовтің с зінше,
ұлттық валютамыздың қазіргі згерістерін девальвация деп бағалау қисынсыз.

Себебі, мұндай ұсақ-түйек құбылулар
басқа валюталарда да жиі болып тұрады.
– Ұлттық банктың сайтында апта
сайын дамушы нарықтар валютасындағы
згерістер туралы ақпараттар шығып
тұрады. Ол жерден 4 пайызға дейін
құбылған Бразилия мен Мексиканың,
Түркияның валюта згерістерін к ресіздер. Мұның бәрі – девальвация емес,
тек валюта нарығындағы сұраныс пен
ұсынысқа сәйкес орын алған ауытқушылықтар, – дейді Ұлттық банк т рағасының орынбасары.
Т раға Ақышевтың зі теңге түп-

тамырымен рубльге байланған деген
пікірмен келіспейді. «Иә, біз бір-бірімізге
тәуелдіміз, бірақ түбегейлі емес. Себебі,
Қазақстан бәрібір санкцияға тікелей
ілініп жатқан мемлекет емес. Біз әлемнің
барлық елімен жақсы қарым-қатынастамыз» дейді ол. Оның айтуынша, мұнай
баррелінің 70 доллардан асуы – еліміздің
т лем балансын нығайтады. Ал қаржыгер
Расул Рысмамбетов болса, қазіргі валюта
нарығы жағдайында теңгені рубльден
б ліп қарау бәрібір қиынырақ деп
есептейді.
– Бірінші кезекте Қазақстанның
экономикалық қарқыны мұнайға тікелей
тәуелді. Және ірі сауда-экономикалық
одақтас, серіктес ретінде Ресеймен
селбесіп тіршілік етеді. Сондықтан
министрлік айтып отырған үш сценарийдің жобасын былай болжай аламыз.
Қазақстанда әдетте қарастырылатын үш
сценарий – мұнай бағасы, металл бағасы
және рубльдің беталысына байланысты
рбиді. Егер рубльді құлдыратып жіберердей қуатты санкция салынса, онда
с зсіз теңгенің де басынан бағы таяды.
Бірақ бұл үшін 1 долларға шаққандағы
рубль құны 70+ ке дейін құлауы керек.
Алайда менің к зқарасым бойынша,
АҚШ салатын санкция соғысқа қарағанда сауда мәніне к бірек ие. Сол себепті, шұғыл әрі апатты шектеулер енгізіледі деп ойламаймын, – деді қаржыгер.
Сарапшылар баяғыда-ақ теңгенің
5-10 жыл бұрынғы қайратына қайта міне
алмайтынын ескерткен. Оған біз де кәміл
сенеміз. К пшіліктің аузында «доллар
180 болып тұрғанда мына жерді алып
едік», «доллардың арзан кезінде ақшаның күші бар еді» деген тәтті естеліктердің
қалғаны қалған. Біз үшін теңге қазіргі
күйінен сәл-пәл еңсе тіктесе де жаман
емес.
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«Gaz qubyrynyń qurylysy – Elbasynyń bes
áleýmettіk bastamasynyń bіrі. Bul – aýqymdy jumys.
Osy jobany bіzdіń turǵyndar, kásіpkerlerіmіz taǵatsyzdana kúttі. Gaz – osy bіzdіń aımaǵymyzdyń
áleýmettіk-ekonomıkalyq damýyndaǵy jańa qural. Bul
jobany júzege asyrý turǵyndardyń ómіr sapasyn
joǵarylatýǵa jol beredі» dep atap óttі Qaraǵandy
oblysynyń ákіmі Erlan Qoshanov.

QOǴAM

ҚҰЖАТҚА
ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ
Жуырда Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық
университетінің Сорбонна-Қазақстан институтында «Конституция
және қоғамдық еркіндік: құқықтық моделді қалыптастыру
(Қазақстан мен Франция тәжірибесі)» тақырыбында халықаралық
ғылыми-практикалық конференция тті.

Қазақстан Ата заңы мен Франция
Конституциясының негізгі ережелерін іске асыру мен қоғам дық
еркіндікті қорғау сала сын дағы
тәжірибелерімен б;лісу мақсатында
;ткізілген конференция Абай атындағы ҚазҰПУ-дың, Қазақ стан ның
Тұңғыш Президенті – Елбасы
Қорының, Қазақстандағы Франция
Елшілігі мен Францияның Орталық
Азияны зерттеу институтының (IFEAC) ұйымдастыруымен ;тті.
Конференция жұмысына Абай
атындағы ҚазҰПУ-дың ректоры
Такир Балықбаев, Конституциялық
кеңес т;рағасы Қайрат Мәми,
Францияның Қазақстандағы Т;тенше
және ;кілетті елшісі Филипп Мартинэ, Франция елінің сарапшылары,
мемлекеттік органдардың ;кілдері,
сонымен қатар Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы
Қоры атқарушы директорының
орынбасары Игорь Рогов, Бас прокурордың орынбасары Марат
Ахметжанов, Жоғарғы Соттың мамандандырылған сот алқасының т;рағасы
Айгүл Қыдырбаева, Алматы қаласының прокуроры Берік Жүйріктаев,
Д.Қонаев атындағы Еуразиялық заң
академиясының ректоры "мірәлі
Жалаири қатысты.
Конференцияны ашқан ректор
Такир Балықбаев, екі мемлекетінің
президенттері ашқан Абай атындағы
ҚазҰПУ-дың жанындағы СорбоннаҚазақстан институты екі ел арасындағы бірқатар ;зекті мәселелер мен
сарапшылардың жаһандық даму
сұрақтарын талқылаудағы пікіралмасу
алаңына айналғандығын атап ;тті.
С;з кезегінде Францияның
Қазақстандағы Т;тенше және ;кілетті
елшісі Филипп Мартинэ Қазақстан

мен Франция арасындағы екіжақты
ынтымақтастықты одан әрі дамытудың маңыздылығына тоқталып, Білім
және ғылым министрі Ерлан Сағадиевпен бірлесе отырып, Абай-Верн
бағдарламасын жүзеге асыру туралы
құжатқа қол қойылғанын хабарлады.
Конференция барысында Конститу циялық кеңес т;рағасы Қайрат
Мәми: «Құқықтар мен бостандықтарды құқықтық реттеу дәрежесі құқық
қолданудың сапасы ретінде еліміздің
даму деңгейін, халықтың әл-ауқатын
к;рсетеді, түптеп келгенде мемлекеттің әлемдік рейтингін айқындайды», – деді.
Конференцияның модераторы,
Қазақстан Тұңғыш Президенті –
Елбасы Қоры атқарушы директорының орынбасары Игорь Рогов екі
елдің конституциялары бір-біріне ;те
ұқсас екенін атап ;тті. Сондай-ақ
Қазақстанның қолданыстағы Конституциясын әзірлеуде француз мамандарының белсенді қатыс қаны,
сонымен қатар еліміздің құқықтық
құрылысында, құқыққорғау қызметінде және сот жүйесі сияқты арнайы
салаларды қалып тасты ру кезінде
Франция елінің тәжірибесі ескерілгені
туралы айтты.
Конференцияда француз сарапшылары террорлық қатер мен т;тенше
жағдай кезінде қоғамдық еркіндіктің
маңыздылығын атап ;тті. Сарапшылар
;з кезегінде Қазақстан Конституциясына конституциялық реформа жүргізу барысында террористік және
экстремистік әрекеттерге қарсы тұру
жолында азаматтықтан айыру мәселесі бойынша ;згерістер енгізілгендігін еске салды.
Римма ЖАНБАЕВА

ӘЛЕМГЕ ӘЙГІЛЕУДІҢ
ЖАРҚЫН КӨРІНІСІ
Еуропалық университеттер
ассоциациясының (ЕУА) Тағайындау
комитеті әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
ректорын осы халықаралық ұйымның
президенті лауазымына ұсынды.

Ассоциацияның штаб-пәтері Брюссель қаласында орналасқан және ол
Еуропадағы 800 жетекші университетті
біріктіреді. Оның қызметі еуропалық
университеттерге заманауи қажеттіліктерге және жоғары халықаралық стандарттарға сай тиімді дамуға к;мектесуге
бағытталған. ЕУА президенті ғылым мен
білімнің к;рнекті қайраткерлері арасынан үш жылда бір рет сайланады.
Кәсіпқой, прогрессивті к;шбасшы,
к;рнекті ғалым және к;птеген ғылымибілім беру жобаларының бастамашысы
ретінде Ғалымқайыр Мұтанов халықара лық академиялық қоғамдастықта
кеңінен танымал. Еуропа кеңістігінде
ғылым және білім саласындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайтып,
дамыт қаны үшін ҚазҰУ ректоры
Польша Республикасы қызмет орденінің

Кавалер кресті, Францияның Пальма
бұтағы академиялық ордені, «Білім және
ғылым саласындағы к;рнекті еңбегі
үшін» атты атаулы алтын медалі және
басқа да марапаттарға ие болған.
«Оның кандидатурасын бірқатар
танымал университеттер қолдады. Мысалы, Ресей халықтар достығы университетінің ректоры Владимир Филиппов,
Еуропалық университеттер қауымдастығының Бас хатшысына жолдаған қолдау
хатында Академик Ғалымқайыр Мұтанов
ассоциацияның президенті лауазымына
тағайындалған жағдайда, ЕУА-ны позитивті келешек күтіп тұрғанына шынайы
сенім білдірген. Оның жетекшілігімен
ҚазҰУ әлемдегі алдыңғы қатарлы университеттердің біріне айналды» деп айтылған
РХДУ ректорының жолдауында.
Қазақстан ;кілінің жоғары лауазымға ұсынылуы – мемлекеттің жоғары
білім жүйесіндегі жетістіктерінің әлемдік деңгейде танылуының жарқын
к;рінісі.
Серік ?ЛІМЖАН
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Келбет

Айтбай МАХАМБЕТ

ЕҢБЕГІ ЕЛЕУЛІ АЗАМАТ
Мырзашл ңірінің біртуар
тұлғасы, аймақтың ркендеуіне
лшеусіз үлес қосқан азамат Садуақас
Сейтімовті білмейтін жан кемде-кем.
Кеңес Одағы тұсында Жетісай
аудандық, қалалық атқару
комитеттерінің депутаты болып
сайланған. «Тыңға 50 жыл», «Астанаға – 10 жыл», «Қазақстан
Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл»,
«Ұлы Отан соғысы жеңісіне 60 жыл»
медальдарымен және республикалық,
облыстық, ауданның мадақтау,
алғысхаттарымен марапатталған
ақсақал бүгіндері жетпістің желкеніне
келіп отыр. Қазірдің зінде Мақтаарал
аудандық агронеркәсіп кешені
еңбеккерлерінің кәсіподақ комитетінің
трағасы болып қызмет атқарып,
бүгінгі ұрпаққа тәлім-тәрбие беруде.
Қазіргі Мақтаарал ауданы Садуақас
Сейтімов 15 сәуірде 1948 жылы Амангелді
ауылы Қазыбек би ауылдық округінде
дүниеге келген. Еңбек жолын 1966 жылы
Киров ауданы «"збек КССР-ның 40
жылдығы» совхозында нормалаушы болып
бастаған ол жастайынан еңбекке араласып,
кешегі Кеңес үкіметі ауылшаруашылық
саласының қыр-сырын үйренуге бел буады.
Солай бола тұра, ол ұстаз болуды мақсат
етеді. 1967-1972 жылдар аралығында
Павлодар педагогикалық институтының
физика-математика факультетіне оқуға
түсіп, оны ойдағыдай тәмамдап, физика
пәнінің мұғалімі атанады.
1972-1973 жылдары аралығында
М./уезов атындағы орта мектепте физика
пәнінің мұғалімі болып қызмет етеді. Мектептің қоғамдық жұмыстарына араласып,
оның ішінде спортты дамытуға атсалысады.
Ұстаздар мен оқушылар арасында әртүрлі
спорт, оның ішінде жүгіру, күрес, бокс және
басқа салалар бойынша жарыстар ұйымдас тыруға септігін тигізеді. 1973 жылы
Киров аудан орталығына жұмысқа шақырылып, ауданның «Қайрат» ерікті спорт
қоға мының т;рағасы етіп сайланды.
Ауданда ауыл спортын жандандыруға үлесін қосып, облыс к;лемінде аудан спортшылары бірнеше рет жүлделі орынға к;терілді, елеулі табыстарға жетті. Оның ішінде
футбол, баскетбол, еркін және қазақша
күрес ауыл жастары арасында кеңінен
тарала бастады.
1975 жылы Жетісай аудандық оқу б;лімінің әдіскері қызметіне шақырылады. Бұл
қызметті ойдағыдай атқарып, ұстаздық
жұмысын қоса алып, Жетісай қаласы Абай
С

атындағы орта мектепте физика пәнінің
мұғалімі болып жұмыс істейді. 1978-1980
жылдары Жетісай қалалық, ал 1980-1982
жылдары Жетісай аудандық атқару
к о м и т е т і н і ң н ұ с қ ау ш ы с ы , б ; л і м
меңгерушісі болып қызмет істеп,
ауданның әлеуметтік-эко но микалық
жағдайының жақсаруына ;з үлесін
қосады. Аудан халқының күнделікті үйтұрмыс мәселелері, мақта және басқа ауыл
шаруашылығы дақылдарын ;ндіру
салалары бойынша сараптамалар жасап,
аудан к;лемінде жіберілген қателіктер мен
кемшіліктер уақтылы және дер кезінде
аудандық атқару комитетінде қаралып, оң
шешім табуына септігін тигізеді.
1982-1989 жылдар аралығында Жетісай
аудандық партия комитетінің нұсқаушысы
болып істеп, партия жұмысын ойдағыдай
меңгеріп, 1989 жылдың мамыр айында
аудандық партия комитетінің жолдауымен
Жетісай аудандық киноландыру жүйесінің
директоры болып бекітіледі. Қалалық
кинотеатрларда, колхоз және совхоз мәдениет үйлерінде кеңес, одақтас республикалар, шетел к;ркем және деректі фильмдерін к;рсету бойынша, оның ішін де
балалар мен жас;спірімдер, комсомолдар,
партия, мәдени, әлеуметтік, ;неркәсіп,
ауылшаруашылық салалары бойынша
түсірілген фильмдерді дәріптей отыра,
партияның кино саласындағы насихатын
аудан халқына жеткізуге елеулі үлесін
қосып келді.
1991 жылы наурыз айында партия
жұмысына қайта оралып, Жетісай совхозы
партия ұйымының хатшысы болып сайла-

нады. 1992 жылдың басында Кеңес коммунистік партия таратылып, совхоз директорының орынбасары қызметін атқарды.
Халқымыз егемендік алған жылдары Кеңес
үкіметі кезінде құрылған совхоздар мен
колхоздар, селолық кеңестер таратылып,
олардың орнына ауылдық округтар әкімшілігі пайда болды. 1992 жылдың маусым
айында Садуақас Сейтімов Жетісай ауданы
әкімшілігі жанынан құрылған «Қамқорлық»
қайырымдылық қорының директоры
болып тағайындалады. Бар білімі мен
тәжірибесін пайдалана отырып, ауданда қор
жұмысын бір жүйеге келтіреді.
1994-1997 жылдары Қарақай ауылдық
округі әкімі болып қызмет атқарды. 1996
жылы Жетісай ауданында жекешелендіру
процестері толық шешіліп, шаруа қожалықтары құрылып, кіші және орта кәсіпкерлік
дами бастайды. Ауданның әлеуметтікэкономикалық жағдайының түзелуіне
;лшеусіз үлес қосты.
Садуақас мырза ауылдық округ к;лемінде зейнетақы мәселелерін толық шешкен
әкімдердің бірі. Қарақай ауылдық округінде
бірнеше жүздеген шаруа қожалығы және
;ндірістік кооперативі құрылды. Ауыл
округінде мақта және басқа ауылшаруашылық дақылдары егіліп, күзде шаруалар
табыстан табысқа жетіп жатты. 1997-1999
жылдары Сәкен Сейтімов жеке меншік
кәсіпорын «Ынтымақ» мақта ;ңдейтін
зауыттың директорының орын ба сары
қызметіне тағайындалып, ;зінің
ұйымдастыру қабілетінің арқасында шаруа
қожалықтарының болашақта ;ндірген
мақтасын келісімшарт бойынша қабылдау,
шаруа қожалықтарына қаражат б;лу,
тыңайт қыштар, жанар-жағармай беру,
сонымен қатар шитті егу науқаны кезінде
техникадан к;мек беру мәселелерін уақытылы шешіп отырды. Осылайша, ;ндіріс
орнына жаңа леп әкелді. Еңбекқор ұйымдастырушы ретінде к;зге түсті.
Шаруа қожалықтары зауыттан к;мек
алу үшін ;здерінің мемлекеттік жер актісін
кепілдікке қойып отырды. Мемлекеттік
мекемелерде қызмет атқарған азамат 19992001 жылдар аралығында Мақтаарал аудандық Мәдениет және жастар ісі ж;ніндегі
б;лімнің бас маманы ретінде жұмысқа
қабылданады. Бұл қызметте жүрген кезінде,
аудан әкімі тарапынан Қазыбек би ауыл
округіне әкім болу ұсынысы түседі. «Туған
жер – тұғырың» демекші, ол туған ауылын
к;р кейтуге үлес қосу үшін әкім болуға
келі сім берді. /кімшілік жұмысын бес
саусақтай білетін азамат ауыл округі
к;лемінде азаматтарға тұрғын үй салу үшін
жер телімін б;лу мәселелерін тіркелген
арыздары бойынша рет-ретімен шешіп
отырды. Ауыл округіне қарасты 6 орта

Лəззат ҚОЖАХМЕТОВА

СЕРПІН БЕРЕТІН
ЖОБА ҚОЛҒА АЛЫНДЫ
2019 жылы Қарағанды облысында
шамамен 21 млрд теңгені құрайтын газ
тарату жүйесі салынады. Газбен
Қарағанды облысының 119 елдімекені
қамтылады. Аймақ экономикалық,
экологиялық және әлеуметтік
басымдыққа ие болады. Қарағанды
облысының әкімдігінде «Сарыарқа»
магистральдық газ құбыры
құрылысының» негізгі техникалық
шешімдері талқыланды.
Есептеулер бойынша, жыл сайынғы
инвестициялар 10-15 млрд теңгеге дейін
жетеді. Қазіргі таңда газ құбырын салуға
пайдаланылатын құрылыс материалдарын шығаратын қарағандылық кәсіпорын дар таңдалып жатыр. Жобаны
жүзеге асыру қосымша жұмыс орындарын қамтамасыз етеді. Екі мыңдай дейін
адам құрылыс кезінде жұмыспен
қамтылады, мыңға жуық жұмыскер газ
құбырының қызмет етуін қамтамасыз ету
үшін қажет болады.
– Газ құбырының құрылысы – Елбасының бес әлеуметтік бастамасының
бірі. Бұл – ауқымды жұмыс. Осы жобаны
біздің тұрғындар, кәсіпкерлеріміз тағатсыздана күтті. Газ – осы біздің аймағымыздың әлеуметтік-экономи ка лық
дамуындағы жаңа құрал. Бұл жобаны
жүзеге асыру тұрғындардың ;мір сапасын
жоғарылатуға жол береді, – деп атап ;тті
Қарағанды облысының әкімі
Ерлан Қошанов.
–Қазіргі таңда «Сарыарқа» магистральдық газ құбырының құрылысы»
жобасын жүзеге асыру бойынша белсенді
жұмыс жүргізілуде. Бүгінгі күнге дейін
техникалық-экономикалық негіздеме
құрылды, мемлекеттік сараптаманың оң
қорытындысы алынды. Жобалық-сме-

талық құжаттамаларды жасау аяқталуға
жақын, – деп мәлімдеді «ҚазТрансГаз»
АҚ бас директорының орынбасары
Серікқали Брекешев.
«ҚазТрансГаз» АҚ – жобаның тапсырыс берушісі, ал ТЭН құрушылар
ретінде «КАТЭК» ЖШС консорциумы
таңдалды. Негізгі техникалық шешімдер ді жиналыс барысында жобалық
ұйымның бас директоры Құндыз Нұпов
таныстырды.
Нақтыланған мәліметтер бойынша,
магистралдық газ құбырының Астанаға
дейін гі ұзындығы 1063 шақырымды
құрай ды, оның 764-і Қарағанды
облысын басып ;теді.
– Жер мәселелеріне, инфрақұрылымға қатысты негізгі жұмыс Қарағанды
облысы мен байланысты болады.
Құрылыс екі қатармен жүргізіледі.
Б і р і н ш і с і Ас т а н а ғ а г а з б е р у м е н
аяқталады, ол жұмыс тар дың ішіне

құбырларды т;сеу және газбен қамту
жүйесін салу кіреді. Ол – 2018-2019
жылдары іске асады. Құрылыстың екінші
лебі 2019-2020 жылдарға жоспарланып
отыр, – деп атап ;тті баяндамашы.
Бірінші кезектің құны – 264,4 млрд
теңге. Газ құбырының бірегейлігі – оның
100 атмосфера қысымға шыдай
алатындығында.
– Қарағанды облысының үш қаласында – Жезқазған, Қарағанды, Теміртауда
автоматтандырылған газ тарату стансалары орналасады. Сонымен қатар аудандарға арналған әлеуетті АГТС-ке қажетті
5 бұрмалар болады, оларды дайын болуына қарай іске қосып отырады, – деді
Құндыз Нұпов.
Аймақта жобаны іске асыруға қатысты
басқа да мәселелер шешіліп жатыр.
– Бүгінгі таңда «КАТЭК» ЖШС жобалық ұйымына магистралдық газ құбырының ;ту трассасы бойынша барлық

мектеп, 4 денсаулық сақтау кешені, 1
к;псалалы емхана жұмыстарын күн сайын
;з бақылауынан тыс қалдырмады. Шаруа
қожалықтарының жұмысынан б;лек, ауыл
округіндегі тазалық, жол, ауызсу, ағаш егу,
к;гілдір отын, тәртіп, ішкі қауіпсіздік
мәселелерін ауыл округі мен аудан
мекемелерімен бірге шешіп отырды.
2005 жылы Мақтаарал ауданы әкімі
О.Нұржанов шешімімен ол Қарақай ауыл
округі әкімі болып бекітіледі. Дәл сол
жылы ауданда Елбасы Н.Назарбаевтың
қатысуымен Оңтүстік Қазақстан облысы
мақта егетін аудандары ;кілдерінің кеңесі
;ткізілді. Қарақай ауыл округі «Кетебай»
;ндірістік кооперативінде ;ткен кеңесте
Елбасыға аудан, ауыл округі әкімі,
«Кетебай» "К т;рағасы және басқа
аудандардан келген мамандар ақ мақта
жайлы баяндамаларын таныстырды.
Елбасы ;ндіріс жағдайымен таныс болған
соң құзырлы органдарға тапсырмалар
жүктеді. Сол кеңестің сәтті ;туіне атсалысқан азаматтар қатарында да
Сәкен Сейтімов бар. Ол Мемлекет басшысы алдында ауыл округі жағдайын таныстырып, іс-шараны абыроймен атқарды.
/кесі Мамахан Сейтімов – Ұлы Отан
соғысының ардагері. Қырық жыл селолық
кеңестің т;рағасы, колхоз председателі
болып қызмет атқарған. Мырзаш;л
;ңіріне белгілі азамат болған. Анасы /демі
Керімбекова екеуі – Күләш, /лияны,
баласы Садуақасты тәрбиелеп ;сірді.
Анасы науқастан дүние салған соң,
Мамахан атамыз ;зі бірінші дәрежелі
мүгедек, жанұяда балалар анасыз қалмасын
деп Тұрсын апамызбен бас қосып,
отбасына тағы Димаш, Зухра, Жанар деген
3 бала қосылды. Мамахан атамыз к;зінің
тірісінде ұлдарын ұяға, қыздарын қияға
қондырған азамат. Қазір балалары татутәтті ;мір сүруде. Сәкеннің інісі
Димаш – Мақтаарал аудандық салық
басқарма басшысының орынбасары,
қарындастары әр салада қызмет істейді.
/ке-шешесінің 100 жасқа толуына
байланысты аудан орталығында ас беріп,
құран бағыштаған.
Сәкен ағаның жұбайы Қарлығаш к;п
жыл бойы аудандық ауруханада есепші
болып қызмет еткен. Ел алдында елеулі
еңбек етіп, аудан халқына адал қызмет
атқарған оны аурухана ұжымы және
әріптестері сыйлайды. Қазір ол – жеке
кәсіпкер. Сәкен мен Қарлығаш отбасында
6 бала тәрбиелеп ;сірді. Ұлдары – Мұхан,
Шохан, қыздары – Нұргүл, Мәдина,
Айгерім, /сел. Үлкен ұлы Мұхан науқастан
ерте дүние салды. Бұл отбасында дәрігер,
салық қызметкері, экономистер жеткілікті.
Барлығы елді ;ркендету жолында жемісті
қызмет етуде.
Оңтүстік Қазақстан облысы,
Мақтаарал ауданы

Даму
рұқсат құжаты берілді. Энергия беруші
кәсіпорындарға магистральдық газ
құбырының жабдықтарын электр тарату
желісіне қосу бойынша техникалық
шарттар берілді, – деп мәлімдеді Энергетика және ТКШ басқармасының жетекшісі Қайрат Бегімов.
2020 жылға дейін облыста орталық
жылыту жүйесі жоқ к;шелер мен
ықшамаудандарды қосымша қамтитын
үш авто мат тандырылған газ тарату
стансаларынан жеткізуші және орамдық
желілердің құрылысы жоспарланып
отыр.
– «Қарағанды» АГТС жалпы есептегенде Қарағанды мен Саран қала ларының жеке сектордағы 5,5 мыңнан
астам үйді газбен қамту жоспарлануда.
Теміртауға келер болсақ, жеке сектордағы
3 мың үй орталықтандырылған газбен
қаматамасыз етілетін болады. Жезқазғанда осындай 2,5 мың үйді газбен
қамтамасыз ету к;зделіп отыр, – деп
нақтылады басқарма басшысы.
Есептеулер бойынша, бірінші кезекте
к;гілдір отынды облысымыздың шамамен 65 мың тұрғыны және 1400 заңды
тұлғалары алады. Бір жылдық тұтыну
к;лемі – 85 млн текше метр.
– Бірінші кезеңдегі тарату желілері
құрылысының болжам құны – 21,4 млрд
теңге. Облыстық бюджетті нақтылауға
ЖСҚ дайындауға бюджеттік ;тінім
берілді, – деді Қайрат Бегімов.
ЖСҚ дайындауға байқау мамырда
жарияланады. Шілдеде жобаны құруды
бастап, желтоқсанға дейін аяқтау жоспарланды.
Облыс әкімі Ерлан Қошанов бұл
жұмыс тардың Жол картасын құруды
тапсырды.
– Магистральдық газ құбырының
құрылысы аяқталғанға дейін газ тарату
желілері дайын болуы тиіс, – деп атап
айтты аймақ басшысы.
Облыс әкімі Ерлан Қошанов қызметкерлеріне жобалаушылармен бірлесіп туындаған мәселелерді жылдам
ә р і ж ау а п к е р ш і л і к п е н ш е ш у д і
тапсырды.
Қарағанды облысы
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Dіn janashyrlary men demeýshіlerіnіń qarjylaı
qoldaýymen ótken júlde qory 17 mln teńgenі quraıtyn
saıysqa respýblıka boıynsha 500-den astam jas qarı qatysty. Olar tórt baǵyt – Qurannyń 10 parasyn jatqa oqý,
Qurandy mánerlep oqý, 20 para Qurandy jatqa aıtý jáne
qasıettі kіtapty tolyq (30 para) jatqa oqý boıynsha baq
synasty.
Shara aıasynda Ánýar Moldabekovke arnalǵan
kórmenіń ashylý saltanaty boldy. Kórmede qazaq teatryn
órkendetken, naǵyz altyn dáýіrdі jasaǵan tulǵalardyń
sýretterі, 60- jyldardaǵy sýretter tanystyryldy.

С

Бəйге

Қайыржан ТӨРЕЖАН

ШАҒБАННЫҢ ШАРАПАТЫ

AINA
2017 жылдың 5 желтоқсанында Түркістанда ТҮРКСОЙ Мәдениет
министрлері Тұрақты кеңесінің ХХХV отырысы Bткізіліп, ұйымның алдағы
жылға арналған жоспары нақтыланған болатын.Осы алқалы жиында Түркі
әлемінің 2018 жылғы мәдени астанасы ретінде Түркияның Кастамону қаласы
таңдалынып алынды.
түрде Шыңғыс Айтматов жылы деп
жариялап, жазушының шығармашылығына
арналған бірнеше ғылыми-к'пшілік
шаралар ұйымдастыруды жобалаған еді.
Соның бірегейі – Астанадағы Ұлттық
академиялық кітапханада Түркі
академиясының ұйымдастыруымен 'ткен
Шыңғыс Айтматовтың 90 жылды ғына
арналған халықаралық жиын.
Жиында «Адамзаттың Айтматовы»
атанған заңғар жазушының мерейтойы
Астанадан бастау алуының символдық
маңызын, бауырлас екі ел арасындағы
ынтымақтастық пен мәдени қарымқатынастарды жанданды руға айрық ша
ықпалын айтты.
Сонымен қатар жиында Қырғызстан
Ұлттық Ғылым академиясының корреспондент мүшесі, профессор, к'рнекті
қырғыз ғалымы Османакун Ибраимовтың
Түркі академиясының қолдауымен
шығарған «Айтматов. Последний писатель
империи» атты кітабының тұсаукесер рәсімі
'тті. Еңбектің қалың оқырман қауымға,
сондай-ақ жоғары оқу орындарының
оқытушылары мен ізденушілеріне, жалпы
қырғыз әдебиеті классигінің сүйікті
оқырмандарына берер мағлұматы мол.
А.АХМЕТҚАЗЫ

ШӘМШІ МҰРАСЫ ӨМІРШЕҢ
Алматыдағы Ұлттық кітапханада «ARNA-B» баспасынан «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» бағдарламасы аясында «Шәмші Қалдаяқов» атты жеті бBлімнен құралған, тұңғыш
фотоальбом-кітаптың тұсаукесері Bтті. Жинақта Қазақстанның халық артисі, Мемлекеттік
сыйлықтың лауреаты, Lнұран авторларының бірі, композитор Шәмші Қалдаяқов жайында
жан-жақты мәлімет берілген.

Қазақстан мұсылмандары діни
басқармасы сәуірдің 25-26 күндері
Алматыда VII республикалық Құран
Кәрімді жатқа және мәнерлеп оқудан
қарилар арасында бәйге
ұйымдастырды. Дін жанашырлары мен
демеушілерінің қаржылай қолдауымен
Bткен жүлде қоры 17 млн теңгені
құрайтын сайысқа республика
бойынша 500-ден астам жас қари
қатысты. Олар тBрт бағыт – Құранның
10 парасын жатқа оқу, Құранды
мәнерлеп оқу, 20 пара Құранды жатқа
айту және қасиетті кітапты толық (30
пара) жатқа оқу бойынша бақ сынасты.
Бас жүлдеге – автокBлік, басқа
номинациялар бойынша жеңімпаздарға
қомақты қаржылай сыйлықтар берілді.
Ислам – ақыл мен парасаттың, озық
ғылым мен 'ркениеттің, мәдениет пен
татулықтың діні. Біз ұстанатын Ислам
дінінің қағидаттары бірнеше ғасырдан бері
халқымыздың рухани тірегіне айналып,
салт-дәстүрі мен санасына сіңіп, 'мірлік
ұстанымына айналған. Исламның негізгі
тірегі болған Құран Кәрімнен мұсылмандар
ғасырлар бойы тәлім-тәрбие, рухани нәр
алды. Құран сахабалар дәуірінен бастап
бүкіл адамзатқа үлгі, 'неге болатын
мұсылман үмметін қалыптастырды. Біздің
үммет исламды қабылдағаннан бастап
Құранды үйренуді, үйретуді қолға алып,
оны 'мірлік негізге айналдырды.
Алматыда 'ткен VII республикалық
Құранды жатқа және мәнерлеп оқу
жарысының негізгі мақсаты – қарилардың
Құран Кәрімді оқу және жатқа айту
деңгейін к'теру, 'зара тәжірибе алмасып,
мұсылман жамағатының құрани сауатын
арттыру арқылы қоғамның рухани
деңгейін к'теру. Құранның құндылықтарын насихаттау және мұсылмандар
арасындағы бауырмалдық пен байланысты

күшейту. Сонымен қатар халқымыздың
дінімізбен біте қайнасқан құндылықтарының дамуына, қала тұрғындарының, діндар жамағаттың діни сауатын арттыруға,
рухани білімін жетілдіруге үлес қосу.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ұйымдастырған VІІ республикалық
Құран жарысының қорытынды кеші
Алма тыдағы «Алатау» дәстүрлі 'нер
театрында 'тті. Бас мүфти Серікбай қажы
Ораз: «Құран оқылған, оған амал етілген
үйде, жерде, елде тыныштық орнайды,
Алланың берекеті болады. Бұдан түйетін
ой – Құрансыз 'мірдің мәні де сәні де жоқ.
Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) хадисінде:
«Үйлеріңізде Құран Кәрімді к'п оқыңыздар. Себебі, Құран оқылмаған үйде жақсылық, береке аз болады. Ондай үй-іші
әрдайым қиыншылықта болады. Яғни,
ондай үйде тыныштық болмайды» деген.
Қарайған жүректерге нұр беруші – Құран
ғана», – деп жиналған жамағатты
жақсылыққа, ізгілікке шақырып, әділқазы
мүшелеріне алғысын жеткізді.
Кеште с'з алған белгілі жазушы Смағұл
Елубай мен Алматы қаласы әкімінің
кеңесшісі Мамай Ахмет жарысқа қатысқан

С

онымен дос-жар, сыр лас болған адамдар
Шәмші туралы 'з естеліктерімен б'ліседі.
Шәкеңнің барша жұртқа әйгілі әндері
«Шәмшінің әні» атты т'ртінші б'лімде
әншілердің суретімен бірге мейлінше кеңінен
қамтылған. «Сарғайған суреттер сыры» атты
бесінші б'лімде кезінде Шәмшімен естелікке
суретке түсіп қалған немесе 'з қолымен
фототаспаға тартқан адамдар, сол бір сәулелі
сәт туралы сыр шертеді. «Аманат» атты
алтыншы б'лім уақытында композитордың
тұтынған заттары мен киімдерін – пианиносын,
мандолинін, мүштегін, б'ркін, шапанын, тағы
басқа бұйымдарын сақтап қалған жандардың
жүрек жылытар естеліктерін қамтиды.
«Шәмші-мұра» атты соңғы б'лім композитор
мұрасын насихаттап, зерттеп жүрген жанашыр
азаматтар, олардың ой-пікір, ұсыныстары,
атқарып жатқан іс-шаралары жайында
баяндайды.
А.ҚАЙРАТҚЫЗЫ

«Нұр Отан» партиясының Орталық аппараты партияның Жамбыл облыстық
филиалы т'рағасының бірінші орынбасары Мұратхан Жүнісәліұлы Шүкеевке
інісі
Батырхан Жүнісәліұлы ШҮКЕЕВТІҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к'ңіл айтады.
Марқұмның топырағы торқа, жаны жәннатта болсын!

Театр директоры биылғы фестиваль
нуар Молдабековтің 80 жылдығына
арналып отырғанын, бұл 'з кезегінде
театрсүйер қауым үшін мереке екенін
баса айтты. « нуар Молдабе ковтің
кинодағы т'лқұжаты Шегенің р'лі
болатын болса, фестивалімізді «Қыз
Жібек» сазды драмасынан бастағалы
отырмыз. нуар ағамыздың 'мірде де,
'нерде де досы болған Асанәлі шімов
ағамыз қазылар алқасының т'рағасы
болады. Қойылымдардан б'лек,
«Bзіндік жұмыс» тапсырмасы бойынша
артистердің ізденісін сарап тай мыз.
Репертуардағы спектакльдерден б'лек,
жас режиссерлердің жаңа туындысы бес
қойылым сарапқа салынбақ»
деді Асхат Маемиров.
Фестивальге бағасын беретін қазылар алқасының құрамында Т.Жүргенов
атындағы Қазақ ұлттық 'нер академиясының профессоры Бақыт Нұрпейіс,
'нертану кандидаты Анар Еркебай,
театрдың әдебиет б'лімінің меңгерушісі,
сыншы лия Б'пежанова, 'нертану
магистрі Мирас біл бар.
М . уе з о в а т ы н д а ғ ы т е а т р д ы ң
к'ркемдік жетекшісі Асанәлі шімов

Серiкбол ХАСАН –
Бас редактордың
бiрiншi орынбасары

Меншiк иесi –
«Айқын газеті» ЖШС
Директор – Бас редактор –
Нұртөре ЖҮСIП
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Асқар БЕК –
жауапты хатшы
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қариларды құттықтап, ізгі тілегін жеткізді.
Рухани кеште белгілі сазгер Жәкен Омаров
арнауын орындап берді. Сондай-ақ рухани
ән-күй шырқалып, Құранның хикметтері
жайлы бейнеролик халық назарына
ұсынылды.
Сонымен, Құран жарысының қорытындысы бойынша Бас жүлде иесі – Маң-

Сахна

Ақбота ИСЛƏМБЕК

естеліктерімен б'лісті. «Кеше ғана
жанымызда бірге жүрген жігіт, 33 жыл
болды арамызда жоқ. Биылғы фестивальді нуарға арнап жатырмыз. Талай
образдар жасады. Кинодағы образдарын жұртшылық жақсы біледі.
Соның бірі, халықтың сүйіспеншілігіне
б'ленген р'лі – Шеге еді. Халық оны
бағалады. нуардың еңбек жолы 'те
күрделі болды. Балалар үйінен талпынып шыққан жігіт. нуар, зербайжан,
Ыдырыс, Нұрмұқан, Фаридалар

театрдың алтын ядросы болды. Осы
буын театрды бүкіл Кеңес Одағында
т'ртінші орынға шығарды» дей келе,
'ткізіліп отырған шараның жасаған
еңбегінің бағалануы, оны еске алуға
арналғанын айтты.
Қазақстанның халық артисі Сәбит
Оразбаев нуар Молдабековтың
таланты мен еңбекқорлығы к'пшілікке
үлгі екенін алға тартты. «Аз ғұмыр
кешкенімен, 'те к'п бейнелер жасады.
уезов театрының студиясында білім
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Ерлан Битенов (Астана) – 300 мың теңге,
ІІІ орын алған Баубек Бектұрғанов
(Алматы) 150 мың теңгені ұтып алды.
Сонымен қатар әрбір 'ңірден келіп
қатысқан жүлделі орындарға ие бола
алмаған қариларға арнайы алғысхат пен
50 мың теңге к'лемінде қаржылай
сыйлықтар табысталды.

ӘНУАРҒА АРНАЛҒАН
ТЕАТР КӨКТЕМІ

М.Lуезов атындағы Қазақ
мемлекеттік академиялық драма
театрында Қазақстанның халық артисі,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Lнуар
Молдабековтің 80 жылдығына арналған
дәстүрлі «Театр кBктемі – 2018»
фестивалінің ашылуы болды. Соған орай
Bткізілген баспасBз конференциясына
КСРО халық артисі, Қазақстанның Еңбек
Ері, М.Lуезов театрының кBркемдік
жетекшісі Асанәлі Lшімов, Қазақстанның
халық артисі, Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты Сәбит Оразбаев, театр
директоры, Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері Асхат Маемиров қатысты.

Тұсаукесер рәсімін әнші Сәкен Қалымов
« н аға – Шәмші аға» әнімен ашты. Жинақтың
құрастырушысы, жоба авторы, композитор,
«Құрмет» орденінің иегері Қалдыбек Құрманәлі
Шәмші мұрасын 'скелең ұрпаққа жеткізу
парыз екенін баса айтты.
Жаңа кітаптың тұсауын кескен академик
Bмірзақ Айтбайұлы, Мемлекет және қоғам
қайраткері Амалбек Тшанов, жазушы-публицист Қали Сәрсенбай бұл жинақ Шәмші
есімін жұртшылыққа, әсіресе жастар арасында ұлықтайтынына сенімін білдірді. Ауқымды
жинақтың «Менің Қазақ станым» атты
алғашқы б'лімі композитордың отансүйгіштікті, туған 'лкені жырлайтын әндерінен
тұрады. Фотоальбом-кітаптың екінші б'лімі
«Bмір-'зен» деп аталады. Бұл б'лім –
Ш.Қалдаяқов 'мірінің әр кезеңдерін
қамтыған тұтас фотошежіре.
«Сол бір кез есімде…» деп аталған үшінші
б'лімде композитордың замандастары, кезінде

ғыс таудан келген Нағим Нағмановқа
авто к'ліктің кілтін табыстады. Құран
жарысында ІІ орынды иеленген астаналық
Фазлидин Хакимов – 2 млн теңге, ІІІ орын
алған жамбылдық Еркебұлан Жақсылықов – 1,5 млн теңгені ұтып алды. Одан кейінгі
номинациялар бойынша: 20 пара Құранды
жатқа оқудан І орын алған Махмадрахим
Хокимов (СҚО) – 1,5 млн теңге, ІІ орын
алған Сақи Сатешов (Маңғыстау) – 1 млн 250
мың теңге, ІІІ орын алған Саламат Қартбаев
(Ақт'бе) 1 млн теңге алды.
10 пара Құранды жатқа оқу бойынша І
орын алған Қуаныш Кенешбай (Алматы
'ңірі) – 1 млн теңге, ІІ орын алған Ерқанат
Сейтқасым (Астана) – 750 мың теңге, ІІІ
орын алған Арыстан Мыңжасов (Маңғыстау) 500 мың теңгені иемденді.
Құранды мәнерлеп оқу бойынша
І орын алған Такен Тұрдақынұлы
(Ақмола) – 500 мың теңге, ІІ орын алған

ҚҰРАНДЫ ЖАТҚА ОҚЫП, КBЛІК МІНДІ

БИЫЛ – АЙТМАТОВ ЖЫЛЫ

Сондай-ақ зірбайжан, Қырғызстан
және Қазақстанның Мәдениет
министрліктерінің ұсынысымен Тұрақты
кеңес 2018 жылы ТҮРКСОЙ ұйымына
мүше елдерде аталып 'тілетін мерейлі
шаралар туралы шешім қабылдады. Атаулы
шаралар тізіміне әзірбайжандық
композитор Қара Қараевтың 100 жылдығы,
қазақ жазушысы Мағжан Жұмабаевтың 125
жылдығы және қырғыз жазушысы Шыңғыс
Айтматовтың 90 жылдығы бірауыздан
қабылданды.
Осы орайда халықаралық ұйым 2018
жылды Шыңғыс Айтматов жылы деп
жариялады.
Тек түркі халықтарының жазу шы сы
ғана емес әлемдік деңгейде мойындалып,
еңбектері 150-ден астам тілге аударылып,
жарық к'руі – 'зі түркі мемлекеттері рухани
қазына сының шоқтығы биік екендігін
дәлелдейді. Айтматов шығармаларын оқи
отырып, қыр ғыз халқының тарихы мен
мәдениетін ғана емес, кейіпкерлерінің
сипаты арқылы түркілердің дүниетанымын,
олардың 'мірлік күресін, қуанышы мен
мұңын, махаббаты мен 'шпенділігін
ұғынамыз.
Бүгінде Түркі елдерінің ғылыми
ордасына айналып үлгерген Халықаралық
Түркі академиясы да 2018 жылды ресми
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• Редакция авторлар мақаласы мен жарнама мазмұнына жауап бермейдi.
• Авторлар қолжазбасы өңделмейдi және керi қайтарылмайды.
• Көлемi үш компьютерлiк беттен асатын материалдар қабылданбайды.
•«Айқында» жарияланған материалдарды көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн редакцияның
жазбаша рұқсаты алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.

алған соң, қызметін Қарағанды
облыстық драма театрынан бастады.
Қарағандыға кеткенде таңғалғанбыз.
С'йтсек, оның басты мақсаты халыққа
қызмет ету екен. Шоқтығы биік кейіпкерлер жасады. М. уезовтің
«Қобыландысында» – Қобыланды,
«Түнгі сарынында» – Жантас, С.Мұқанов тың «М'лдір махаббатында» –
Еркін, Шекспирдің «Ромео – Джульеттасында» Тибальт және Кебекті,
Тәңірбергенді ойнап, образдар жасады.
Мәскеуге барып, «Ваня ағайды» ойнап,
орыстардың 'зін таңғалдырып, театрымыздың абыройын асқақтатты. Бастысы
халқына, к'рермендеріне адал қызмет
етті. Амал қанша, 47 жасында ортамыздан кетті» деді.
Шара аясында нуар Молдабековке
арналған к'рменің ашылу салтанаты
болды. К'рмеде қазақ театрын
'ркендеткен, нағыз алтын дәуірді
жасаған тұлғалардың суреттері, 60жылдардағы суреттер таныстырылды.
Фестиваль барысында «Bзіндік
жұмыс» бағыты бойынша жас актер,
р е ж и с с е р л е р А . П у ш к и н н і ң « Та с
мейман» трагедиясын, Р.Эрдманның
«Bле қалсам қайтеді?» комедиялық
қойылымын, Э.Олбидің «Зоопарк»
психофизикалық драмасын, В.Гогольдың «Жындының жазбалары» және
У.Шекспирден «Яго» моноспектаклі
сахналанады.
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