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Маңызды басқосу
10-11 қараша күндері Астанада
Ұлттық экономика министрлігінің және
«Даму» қорының ұйымдаст ыруымен
Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің (АӨСШК)
V бизнес-форумы өтті. Жиында
Қазақстан мен Ресей, Беларусь, Моңғолия
елдері кәсіпкерлік орталары арасында
меморандумдарға қол қойылды. Шараға
АӨСШК 25 мүше ел мен бақылаушы
мемлекет өкілдері жиналып, өңірдегі
шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға
қолайлы жағдай жасау мүмкіндіктерін
талқылады.
Форумды кіріспе сөзімен ашқан
Ұлттық экономика вице-министрі Айдархан Әріпханов Дүниежүзілік банктің
сарапшылары Қазақстанды 2015-2016
жылдардағы DoingBusiness индикаторы
бойынша ең жоғары ілгерілеуді көрсеткен
10 экономика қатарына енгізгенін
мәлімдеді. Министрдің айтуынша, соңғы
12 жылда Қазақ елі төртінші рет үздік реформатор ретінде бағаланған.
АӨСШК елшісі әрі атқарушы директоры Гун Цзяньвэй, АӨСШК Іскерлік
кеңесінің төрағасы Чжан Юйцзин мен
Түрік Республикасының Қазақстандағы
Төтенше және өкілетті елшісі Невзат
Уяныктың ой-пікірі бір арнада тоғысты.
Тараптар аймақта бизнес саласына
байланысты жұмыс топтары істеуде
екенін, экономикалық байланыстарды
нығайта түсу қажеттігін, қазіргідей мың
құбылған қаржылық дағдарыс заманында ұйым елдері ішінде шағын және орта
кәсіпкерліктің көкжиегін кеңейтудің
маңыздылығын жеткізді.
«Осындай қонақжайлылық танытып, келелі басқосу өткізіп отырған
Қазақстан Үкіметіне, әсіресе, «Даму»
қорына алғысымды білдіремін. Жемісті
ынтымақтастықтың
өрісін
ұзартуға
күш салатын болсақ, экономикалық
тұрақтылық да беки түсер еді. Осы
арқылы сенім мен қауіпсіздік ұғымдарын
толық қамтамасыз етуге қол жеткіземіз.
Экономика мен мәдениетті үйлесімді
түрде дамытудың біздің халыққа пайдасы
мол екені анық» деді Гун Цзяньвэй мырза.
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Бүгінде елімізде франчайзинг саласы қарқынды дамып келеді.
Нәтижесінде, шетелге ұялмай ұсына алатын бренд қалыптастырған
отандық франчайзерлер нарықтан табылуда. Осы орайда
экономиканың бұл бағытын өркендетуде «Даму» қорының қосқан
үлесі зор екенін атап өту керек.

«Даму» не істеді?
2010 жылдан бері «Даму» қорының атсалысуымен Қазақстандағы кәсіпкерлікті
қолдауға арналған «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы жүзеге асырылып келе жатқаны белгілі. Негізгі меже
– несие мөлшерлемелерін субсидиялау
мен кепілзат жетіспеген жағдайда несиеге
кепілдік беру мен екінші деңгейлі банктер
арқылы жеңілдікпен несиелендіру.
«Бизнестің жол картасы – 2020»
бағдарламасын
іске
асыру
қолға
алынған 6 жыл барысында бағдарламаға
қатысушылар 1,6 млрд АҚШ долларының,
яғни 534 млрд теңгенің салығын төледі,
17,4 млрд АҚШ долларына, 5,8 трлн
теңгеге тең өнім шығарылды. Сонымен
қатар 300 мыңнан астам жаңа жұмыс
орны ашылып, бұрынғылары сақталды.

Сот тәуелсіз болуы тиіс
Президент Нұрсұлтан Назарбаев сотқа
байланысы мен ақшасы арқылы қысым
жасағысы келетiндердi бүкiл Қазақстанға жариялап, көрсетудi ұсынды. Әйтпесе, мұндай
жағдайлардың тамырына балта шабу мүмкiн
емес. Бұл туралы Елбасы Астанада өткен республика судьяларының VII съезі барысында
айтты.
Президент әкiмшiлiгiне
өткен жылы заңдылықтың
сақталуына
байланысты
азаматтар мен ұйымдардан
10 мыңға жуық шағым түссе,
биылғы жылдың он айында
олардың саны 7 мыңға жетiп
отыр. Бұл орайда, Мемлекет
басшысы атап өткендей, бiр
жағынан, сот қателiктерiне,
екiншi жағынан, кез келген
лауазымды тұлғаның сот
қызметiне араласуына жол
бермеу маңызды.
– Белгiлi бiр лоббистiк
топтың мүддесiн қорғау
үшiн сотқа қысым жасау мақсатында қоғамдық

пiкiрдi
пайдаланатын
фактiлердiң жолын кесу керек. Ондайлар бар, мұны
мен бiлемiн. Оларды жария ету қажет. Байланысы,
ақшасы арқылы сотқа ықпал
еткісі келетін адамдарды
бүкiл Қазақстанға көрсету
керек. Әйтпесе, бұл жалғаса
бередi, – дедi Н.Назарбаев.
– Мен барлығының сот
алдында бірдей екенін бекер айтып отырғам жоқ.
Біз оны жасап жатырмыз.
Қазіргі уақытта сыбайлас
жемқорлыққа қарсы жүргізіп
жатқан шараларымыздың
нәтижесінде
министрлер

Төленген салық мөлшері берілген субсидиядан 4 есе артық нәтижені байқатты. Бұл –
қаржының мемлекет қазынасына еселеніп
құйылып жатқанын аңғартады. 2016 жылы
бағдарламаның қорытындысында шамамен 155 млрд теңге салық түсіп, кем дегенде
25 жұмыс орны сақталатынын, жаңалары
ашылатынын күтіп отырмыз» деді «Даму»
кәсіпкерлікті дамыту қорының басқарма
төрағасы Қаныш Тулеушин.
Бизнес-форум аясында, сондай-ақ
әйелдер кәсіпкерлігін дамыту жайы да
қарастырылып, өзара тәжірибе алмасулар өткізілді. Микроқаржыландыру
түйткілдері де сөз болды. Панельдік
пікірталастарда франчайзинг пен жасыл
экономика тақырыптары да көтеріліп,
екінші күні Инвесторлар құрылтайы форумы өтті.

сотталды. Олар бірнеше, атын атап,
түсін түстеп жатпай-ақ қояйын. Облыс әкімдері қаншама, басшылар,
министрлердің орынбасарлары және
EXPO-2017 ұрлық жасаған басшылары сотталды. Бұл дегеніміз сот алдында бәрі де бірдей, – деді Мемлекет
басшысы.
Нұрсұлтан Назарбаев өз кезегінде
судьялардың адал болуы керектігін
атап өтті. «Заңдылықты қорғап
жүрген судьялар заңды бұзуға қақысы

Франчайзинг – табысты
бизнес кілті
Форум алаңындағы «Даму» қорының
мұрындық болуымен 20-дан астам
франчайзингтік
компаниялардың
өнімдері қойылған KazFranch – 2016
көрмесі
қонақтар
қызығушылығын
оятты. Мәселен, өз өнімдерін шетелге
шығара алатын МІМІОRIKI компаниясы
Техtiline балалар киімі тұңғыш отандық
брендін ұсынса, Jolly Volly кофе сататын жылжымалы дүңгіршіктер желісін
құрған. 2009 жылы іргетасы қаланған
Reddragon сауда белгісі Алматы мен
Шымкент қалаларынан тыс, Ресей,
Қырғыз елдерінде де танымал. Serebroff
зергерлік желісінің елімізде 27 салоны
бар. 2016 жылдың соңына дейін тағы
үшеуін ашпақшы. «Мадлен» кондитерлік
кофеханалар желісі қоғамдық тамақтану
мен кондитерлік тағамдар саласында
қанат жаюда. «Эльдани» қайырымдылық
қоры мүмкіндігі шектеулі жандарға
жұмыс орнын тауып берумен айналысатын тұңғыш мекеме. Кәдесыйлар жасайтын шеберхана қажеттілігі ерекше
азаматтарға қызықты ермек қана емес,
күнкөріс қаражатын табуға септ есуде.
«Крендель» ЖШС болса, Қазақстандағы
кондитерлік ірі кәсіпорындардың үздік
үштігіне кіреді. Осы салада «Қазақстан
көшбасшысы» мәртебесін иеленген.
«Табанды еңбек пен ұмтылыстың
арқасында соңғы жылдары Қазақстан
аумағынан тыс та таныла бастадық.
Бизнесті Павлодарда бастадық та, франшиза мәселесінде біраз ойланып барып,
оқу арқылы өрісімізді кеңейту жайлы
шешім қабылдадық. Міне, енді сатылым
көрігін қыздыра түсеміз деген үміттеміз.
Ұсыныстарды салмақтап көрудеміз. Сауда белгіміз Екібастұзда жұмыс істеуде,
Семейде де жоспарлаудамыз. Ал Астанада не өзіміз, не франшиза бойынша ісқимылдарға кіріспекпіз. «Даму» қоры бастамаларымызды қолдауда» деді бүгінде
өзіндік бет-бейнесін тапқан «Крендель»
компаниясының өкілі Сергей Сенчушкин.

жоқ, оның ішінде қылмыстық іс.
Бұл дегеніміз нонсенс, мұны бірден
мәселенің басы басталды деп санау
керек», - деді Елбасы.
Қазақстан Президенті елдегі сот
жүйесіне сенім білдіріп, әлемдік
стандарттарға сай болуы тиіс екенін
айтты. Президенттің ойынша, соттар
мен құқық қорғау органдарына деген
сенім әлі де әлсіз болып жатыр.
– Мұны қазақстандықтардың
мемлекеттік инстанцияларға және

Президентке
жазған
хатынан
білуге болады, онда сот шешімдері
мен құқық қорғау органдарының
наразылық
білдіріп
жатады.
Сондай-ақ судьялардың таза әрі
сатылмайтындығына
да
күмән
келтіріп жазатындар да бар, – деді
Нұрсұлтан Назарбаев. Өткен жылы
Президент Әкімшілігіне шамамен 10
мың азамат пен ұйым заңдылыққа
байланысты хат жазған. Биыл осындай хаттар саны жеті мыңға жетті.

www.nap.kz

№12(165), желтоқсан 2016

ЕАЭО-ның кедендік кодекстің
жобасы мақұлданды
ҚР
Премьер-Министрінің
орынбасары
Иманғали
Тасмағамбетовтің төрағалығымен бәсекелестік ортаға және
өзін-өзі реттеу ұйымдарына беру үшін мемлекеттік функциялар тізімін анықтау жөніндегі тұрақты комиссияның отырысы өтті.

Отырыс барысында комиссия
мүшелері жергілікті өзін-өзі басқару
және өзін-өзі реттеуді дамыту арқылы
азаматтардың
шешім
қабылдау
үрдісіне қатысу мүмкіндігін кеңейту
туралы мәселені қарады.
Еске
сала
кетсек,
кейбір
мемлекеттік
функцияларды
бәсекелестік ортаға беру мәселесі
ҚР Президенті Н. Назарбаевтың бастамасымен
жүргізіліп
отырған
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының
97-ші қадамында көрсетілген. Оны
жүзеге асыру үшін ағымдағы жылдың
қаңтар айында арнайы комиссия
құрылған еді. Жалпы, аталған шараларды орындау мемлекеттік функ-

цияларды қысқартуға, азаматтардың
шешім қабылдау үрдісіне қатысуын
кеңейтуге, жергілікті өзін-өзі басқару
және өзін-өзі реттеуді дамытуға, сонымен қатар, мемлекеттің шығындарын
азайтуға бағытталған.
Комиссияның жұмысшы органы
– Ұлттық экономика министрлігі тарапынан мемлекеттік органдардың
өз
функцияларын
инвентаризациялауды жүргізуі үшін паспорт
әзірленді. Атқарылған жұмыстардың
нәтижесінде
орталық
атқарушы
органдармен жүзеге асырылатын
функциялардың жалпы саны 4614ті құрады. Сонымен қатар, бұған
дейін комиссия жанында құрылған

Өзбектер инвестиция салмақ
Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы ертеден келе
жатқан сауда-саттық енді кәсіпкерлік әріптестікке
ұласты. Бауырлас елдің қалталы азаматтары оңтүстікте
бірлескен кәсіпорын құруға ынталы. Олар әсіресе ауыл
шаруашылығы мен жеңіл өнеркәсіп, фармацевтика саласына қаржы құймақ.
Өйткені
ТМД
елдеріне
тікелей жол ашылады. Бұл туралы Шымкентте өткен қазақ-өзбек
кәсіпкерлерінің жиынында айтылды. Екі ел арасындағы сауда айналымы өткен жылы 1,67 миллиард
АҚШ долларына жетті. Әріптестік
байланысты нығайту арқылы бұл
көрсеткішті 5 миллиардқа жеткізу
көзделінуде.
Оңтүстіктің мүмкіндіктерін
зерделеп шыққан көрші елдің инвесторлары өз қаржыларын салуға
ниетті екендіктерін жеткізді.
Болашақта осындай бірлескен 10
кәсіпорын құру көзделіп отыр.
–
Индустриалды аймақта
инженерлік құрылым 35 пайыз
жеңілдікпен беріледі. Салықтан
да көмектер бар екен, міне, осы
жағы біздерге тиімді. Оған қоса
Қырғызстан мен Беларусь және

Ресей нарығына шығуға жол
ашылады. Бұл өте қолайлы болады,
–
«Узтрансспецстрой»
қауымдастығының төрағасы Шомурод Шофазиев. Өз кезегінде
Қазақстанның
Өзбекстандағы
төтенше және өкілетті елшісі Ерік
Өтембаев:
– 1 миллионнан астам қазақ
тұрып жатыр, ол да үлкен саясат. Адамдар да қонаққа келеді.
Соның
бәрін
реттеу
үшін
жұмыс жасап жатырмыз. Қазір
мемлекеттік
мекемелермен
ақылдасып, сол жағдайдың бәрін
түзетуге жұмыс жасап жатырмыз. Экономиканың саласы мен
мәдениет және әлеуметтік сала
ең бірінші сала болып есептеледі.
Сонда инвестиция көбейеді, сонда біздің қарым-қатынасымыз да
болады, – деді.

сараптама тобына базалық заң жобасын әзірлеу аясында мемлекеттік
органдардың «уақытша» және «сәйкес
емес» функциялары түсінігін ескеру
тапсырылды.
Азаматтық қоғам және жеке
кәсіпкерлік субъектілерінің бастамасына және нарықтың дайындығына
орай, сондай ақ, «Өзін-өзі реттеу
туралы» Заң нормаларының талаптарына орай функциялар тізбесі
екі топқа бөлінді. Біріншісі 20162017 жылдарды, екіншісі 2017-2019
жылдарды
қамтиды.
Сондай-ақ,
ведомствоаралық
іс-қимылды
толық жүзеге асыру үшін орталық
атқарушы органдардың жұмыс тобы
жетекшілерінің аралық есепті ұсыну
кестесі дайындалды.
«Сараптама
тобы,
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы
мүдделі мемлекеттік органдармен
бірлесіп бәсекелестік ортаға және
өзін-өзі реттеу ұйымдарына беруге ұсынылған мемлекеттік органдар функцияларының екінші тобын
қарау жұмысына кірісуі қажет» - деп
Иманғали Тасмағамбетов комиссия
отырысын қорытындылады.
Талқылау қорытындысы бойынша комиссия мүшелері бәсекелестік
ортаға бірқатар қызметтерді беруді
шешті. Атап айтқанда, Әділет
министрлігінен – бағалау қызметін
реттеу
функциясын,
Энергетика министрлігінен – экологиялық
аудиторларды
реттеу
қызметін,
Денсаулық сақтау және әлеуметтік
даму министрлігінен – медициналық
көмек көрсету сапасы мен деңгейіне
азаматтардың қанағаттану дәрежесін
анықтау бойынша функциясын беру
шешілді. Бәсекелестік ортаға және
өзін-өзі реттеу ұйымдарына беруге нарықтың дайындығын талдау
жүргізу жұмысының қорытындысы
бойынша комиссияның кезекті отырысын қткізу 2017 жылдың қаңтар айына белгіленді.

Еуразиялық экономикалық одақ аясында
жаңа кедендік кодекстің жобасы мақұлданды.
Шешімді қабылдауға Қазақстан, Ресей, Беларусь, Қырғызстан және Армения үкіметтерінің
басшылары қатысты.

Кеден кодексі туралы келісім ішкі рәсімдерден өту
үшін әр мемлекетке беріледі. Одаққа мүше елдердің басшылары желтоқсан айында өтетін Жоғарғы Еуразиялық
үкіметаралық кеңесте құжатқа қол қоюы тиіс. Жоба кедендік
рәсімдерді жеңілдетіп, кедендік реттеу және әкімшілендіру
саласындағы әлемнің озық тәжірибелерін негізге алған.
Кодекстегі өзгерістердің жартысын қазақстандық тарап енгізді. Онда электрондық декларациялауға басымдық
беріліп, бір терезе қағидасын қолдану, автоматтандыру
мен тауарды өткізу мерзімін бір күннен 4 сағатқа дейін
қысқарту сияқты тараулар бар. Сонымен қатар, тасымал барысында өнімді шығарған елді көрсету талабын жоюға және
Еуразиялық экономикалық одақ аумағында бизнес-климатты жақсартуға бағытталған басқа да шаралар көзделген.
Кездесуде үкімет басшылары фармацевтика саласын
реттейтін құжаттар пакетін де мақұлдады. Жоба заңсыз
өніммен күресуге дәрі-дәрмектер сапасын арттыруға және
бағасын төмендетуге мүмкіндік береді. Айта кетейік, келер
жылы Еуразиялық экономикалық одаққа Қырғызстан тарапы төрағалық етеді.
– Көптеген бағыт бойынша, ортақ энергетика нарығы
бойынша, мұнай-газ және қаржы нарығы бойынша
мерзімді 2019 жылға дейін, 2025 жылға дейін жылжытуымыз құжаттың маңыздылығын көрсетеді, бәрі келісіліп,
пысықталған кезде ортақ нарық жұмыс істейтін болады, –
Қазақстан Премьер-Министрі Бақытжан Сағынтаев.

Кәсіпкер назарына
Астана қаласының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқарамасы ісін жаңа бастаған
кәсіпкерлер үшін ашық конкурс жариялады. Конкурсқа өз ісін ашуға ниетті жеке
кәсіпкерлік субъектілері, жас кәсіпкерлер, әйелдер, мүгедектер және 50 жастан асқан
адамдар қатыса алады.
Конкурстың мақсаты – ісін
жаңа бастаған кәсіпкерлерге
«Бизнестің жол картасы-2020»
бағдарламасы
бойынша
экономиканың басым секторлары шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін
нысаналы гранттар беру. Конкурс «Бизнес-кеңесші»/«Бизнескеңесші-1» және «Жас кәсіпкер
мектебі» жобалары бойынша
өтеді.
Бизнес-жобаның
міндетті
шарты: кәсіпкер ұсынып отырған
гранттың
көлемінен
кемінде
10 пайыз мөлшерінде оны
іске асыру шығындарын бірге
қаржыландыру.
Конкурсқа
қатысу
үшiн
өтiнiмдерді
Астана
қаласы
Бейбітшілік көшесі, 11, 522 б,
«Астана қаласының Кәсіпкерлік
және өнеркәсіп басқарамасы» ММ
тапсыру керек.

Конкурстық
құжаттамамен
www.upp.astana.kz
сайтында
танысуға болады.
Конкурстық
құжаттаманы
ұсыну мерзiмдерi: 2016 ж. 1
қарашадан 15 қарашаға дейінгі

мерзім
аралығында
жұмыс
күндерi сағат 10.00-нан бастап
сағат 17.00-ге дейiн. Көрсетiлген
мерзiм аяқталғаннан кейiн келiп
түскен өтiнiмдер қабылдауға жатпайды.

www.nap.kz

Бизнес бастағанда талдау қажет
Елбасы өткен жылы индустриялықинновациялық өндірісті іске қосуға
арналған телекөпірді ашу барысында «Біздің басқа елдерден өзіндік
ерекшелігіміз болуы керек. Мысалы,
Францияны әлем жұртшылығы жұпар
иісті әтірлері мен сапалы шарабы арқылы
таниды. Жапондықтар көлік, тұрмыстық
техникасымен
танымал.
Нидерланды
қызғалдағымен белгілі. Неге бізге де осы
жөнінде ойланбасқа? Миланда өткен ЭКСПО көрмесінде біздің аграрлар апортты таныстырды. Қазір әлем Қазақстан алманың
отаны екенін түсінді. Алдымен адамға идея
келеді. Одан кейін барып материал жиналады. Материал жиналған соң, іске кірісу
қажет. Бізде талантты жастар өте көп. Біз –
ұлы даланың ұрпағымыз. Біздің бабаларымыз осы Ұлы далада өмір сүрді. Сондықтан
біз Қазақ елін әлемге жаңа брендпен танытуымыз қажет» деп атап көрсеткені белгілі.
Елбасы айтқандай, алдымен адамға
идея келетіні рас. Дәурен Өмірбекұлы Омаров та UKO-S Star конструкциялық металл
зауытын құрарда бұл саланы ұзақ зерттеді.
Уранды сақтау және оны тасымалдау үшін
бөшке шығаратын бизнес-жоспар жасады.
Жоспарын бүге-шігесіне дейін талқылап,
өндірісті құрған жігіт ақыры мемлекеттік
сатып алу конкурсына қатысты. Басқа
бәсекелестерге қарағанда арзан баға
ұсынды. Түпкілікті зерттелген бизнестің
жолы осылай ашылды.
Рас, бұрын уранға арнап бөшке
шығаратын арнайы фирмалар болды.
Оның біреуі жабылып қалды. Ал екінші
фирма Өскеменде орналасты. Сонау
шығыстан келетін арнайы бөшкелерді
Созаққа, оңтүстік өңірге жеткізу қымбатқа
түсті. Осыны тереңірек зерттеген Дәурен
Өмірбекұлы жергілікті жерде уранды
сақтайтын және тасымалдайтын зауыт салуды қолға алды.
Оңайға соққан жоқ, әрине. Бағасын арзандатты. Тендерге қатысты. Қазір жұмыс
алға жылжып, өндіріс ойдағыдай өркендеп
келе жатыр.
– Алғаш нарыққа енгенде бізді ешкім
таныған да, білген де жоқ. Тауарың танымал болу үшін ең алдымен сапалы
әрі бәсекелестеріңнен арзан болуы тиіс.
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Қазіргі кезде нарықта қазақстандық үлесті көбейту жолында жержерде жұмыс жүргізілуде. Отандық өнімнің көбеюінен ұтарымыз
көп. Бірінші тауар өзімізде жасалған соң, арзанға түседі. Екіншіден,
жергілікті тұрғындар үшін арнайы жұмыс орындары ашылады.
Үшіншіден, Қазақстанда жасалған тауарға шетелдің сұранысы мен
қызығушылығы оянады. Сөйтіп, отандық өнімнің экспорты артады.

Кадр мәселесі де маңызды. Сондықтан біз
слесарь мен электрмен дәнекерлеушілер
және басқа да мамандарды өзіміз оқытып,
дайындадық. Қолынан іс келетін адамдарды жұмысқа алдық. Нарықта танымал
болуы үшін жыл сайын өзіміз шығарған
тауарды жиі арзандатып отырамыз. Сол
арқылы тендерден біраз қаржы ұттық.
Қазір алған қаржының барлығын өндірісті
дамытуға тиімді пайдаланып жатырмыз.
2011 жылдары бөшкелер 22 мыңнан сатылды, ал біз нарыққа 2013 жылы ендік
те, бағаны 15 мың теңгеге түсірдік. 2014
жылы тағы да тауардың бағасын түсірдік.
Бұған бәсекелестеріміз шыдамады. Тиімді
менеджмент пен бизнесті озық әрі жетік
әдіспен басқара білу бизнестің жемісті болуына септігін тигізеді, – дейді UKO-S Star
конструкциялық металл зауытының директоры Дәурен Өмірбекұлы Омаров.

Қызметкерге қолдау қажет
Дәурен Өмірбекұлы жетекшілік ететін
зауыт қазір бір рет қолдануға арналған
бөшкелерді шығарады, сондықтан да болар,

жыл сайын тапсырыс көп түседі. Тапсырыс
берушілер тарапынан отандық өнімге қояр
еш кінә жоқ. Өйткені зауыттың өнімі сапалы әрі арзан. Нарықта бағаланатыны да осы
ғой. Қазір зауытта 45 адам жұмыс істейді.
Болашақта адам санын көбейту көзделіп
отыр. Қазір осы салада Дәурен Өмірбекұлы
басқаратын UKO-S Star зауыты мен
Шымкенттегі «КЭМ 2030» компаниясы
ғана қалды. Бүгінгідей қаржы дағдарысы
тұсында мықтылар ғана нарыққа төтеп
беріп, жұмысын жалғастыра алады деген
осы.
UKO-S Star зауытының болашаққа
арналған жоспары үлкен. Қазір майды тасымалдау және сақтау үшін сол бөшкелерді
шығаратын тағы екінші зауыт іске қосылуға
таяу. Кәсіпорын директоры өндірісті
Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай іске
қосуды жоспарлап отыр. Екінші зауыт
ашылса, қосымша жұмыс орны пайда болады. UKO-S Star зауыт жұмысшыларының
әлеуметтік-материалдық жағдайы жақсы.
Негізінен, мұнда жастар жұмыс істейді.
Қолдау үлкен. Егер үйленсе, тағы басқа

Сауданың оффлайны мен онлайны талқыланды
Қызылордада e-commerce саласындағы отандық және шетелдік сарапшылардың
қатысуымен G-Global коммуникативтік алаңында электрондық коммерцияны
дамытуға арналған тұңғыш халықаралық интернет – форум өтті. Бұл отандық
кәсіпкерлердің мүмкіндіктерін арттырып, сауда-саттықта ілгерілеуге септігін тигізбек.
Форум жұмысына Қызылорда облысының әкімі
Қырымбек Көшербаев қатысып, электрондық коммерцияны дамытудың аймақ экономикасы үшін
маңызы зор екенін атап өтті.
«Электрондық
сауданың
тиімділігі
көп
жағдайда мемлекеттің саясатына тікелей байланысты. Өйткені электрондық коммерция оффлайн
бизнестің тек қосымшасы ғана. Егер мемлекет тауар
өндірушілерге жағдай жасап отырса, ал интернетдүкендерге мысалы, тауарды кедендік рәсімдеу
және салық төлеу кезінде белгілі бір преференциялар жасалуы қажет», - деді аймақ басшысы.

Қырымбек Көшербаев барлық қатысушыларды
өзара
тәжірибе
алмасуға
шақырды
және
қызылордалық кәсіпкерлер аймақта e-commerce,
яғни электрондық коммерцияны дамытуға қатысты
барлық ұсыныстарды қарастыруға дайын екенін
айтты.
Форумның мақсаты – e-commerce элементтері
арасындағы өзара нақты байланыстарды дамытуға
ықпал ету, сондай-ақ, логистикалық тізбекті
оңтайландыру, маркетингтік технологияларды
ілгерілету және онлайн-сауда компанияларының
табыстылығын арттыру. Сонымен қатар форум
спикерлері мен қатысушылар интернетте бизнес жүргізу тәжірибелерімен
бөлісіп, онлайн сауда жүргізудегі
электрондық коммерцияны дамыту
арқылы отандық тауар өндірушілерге
қолдау жасау, онлайн-сауда жүргізудегі
электрондық ақшаның рөлі, көлеңкелі
экономиканы азайту және өзге де
маңызды мәселелерді талқыға салды.
Елімізде тұңғыш рет өткізіліп
отырған шараны «Атамекен» ҰКП
және Қызылорда облысы әкімдігінің
ұйымдастырды.

тосын жағдай орын алса, оларға арнайы
ақшалай-заттай үлкен көлемде көмек
көрсетіледі. Зауыт Созақ ауданында
орналасқандықтан 100 пайыз жергілікті
жердің азаматтары жұмысқа алынып отыр.
Жылына 50 мыңға дейін уран бөшкелерін
шығаратын зауыттың екінші желісі іске
қосылса, тағы да жаңадан жұмыс орындары ашылады. Бәрі тапсырысқа байланысты екені де сөзсіз. Тәуелсіздіктің 25
жылдығы қарсаңында ашылатын екінші
желі жаңадан жұмысқа келетін жастар
үшін үлкен қуаныш әрі жергілікті жердегі
тұрғындардың материалдық жағдайын
жақсартуға үлкен септігін тигізеді.
– Қазіргі таңда Елбасы тапсырмасына
орай «кәсіп көзін ашамын» деген адамға
барлық жағдай жасалынып отыр. 2003 жылдан бастап, субсидия, «Даму» қоры арқылы
берілетін несиелерді кәсіпкерлер мен көзі
ашық Қазақстан азаматтары тиімді пайдалануда. Елбасы алдымызға қазақстандық
брендті қалыптастыру жөнінде тапсырма қойды. Сондықтан біз ұлт Көшбас
шысының айқын қолдауын сезініп отырмыз, – дейді Дәурен Өмірбекұлы.
Расында шағын және орта кәсіпкерлікті
дамытпай,
нарықтық
экономиканы
қалыптастыру мүмкін емес. Өйткені бұл –
нарықтық қатынастарды алға жетелейтін
жетекші күш. Осы орайда Елбасы «Жапония, Германия, Бельгия, Италия сияқты
елдерде шағын және орта бизнес олардың
барлық кәсіпорындары санының 90 пайыздан астамын құрайды, көптеген дамыған
елдерде олар жалпы ішкі өнімнің 50 пайыздан астамын береді. Сондықтан да біздің
шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуда
түбірінен жаңа идеология түзуіміз қажет»
деп атап көрсеткені белгілі. Ал біздің
елімізде шағын және орта кәсіпкерліктің
жалпы ішкі өнімдегі үлесі қазіргі кезде
20 пайызды ғана құрап отыр. Қазақстан
үшін шағын бизнестің қалыптасуы жоғары
дамыған экономикаға өтетін көпір іспетті.
Соңғы екі жылғы алған кірісті қайтадан
өндіріске салып жатыр. Алынған табыс
пен қаржы өндірісті дамытып, экспортты
ұлғайтады. Келесі жылға мақсат – лаборатория ашу. Лаборатория ашу үшін табыс
та көбеюі керек. Ал қазіргі кездегі міндет
– Тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында
екінші зауытты өндіріске қосу болып отыр.

Кәсіпкерлер марапатталды
Оңтүстік Қазақстан облысында кәсіпкерлер мен шаруаларды қолдау барысында ашылған «Оңтүстік» аймақтық
инвестициялық орталығының еншілес «Ырыс» шағын
қаржы ұйымы биыл Тәуелсіздіктің 25 жылдығына есте
қаларлықтай іс-шара ұйымдастырып отыр.
Еліміз үшін мерейлі жыл саналатын Азаттықтың ширек ғасырлық
тойында өңірдің кәсіпкерлік саласының дамуына «Ырыс» шағын қаржы
ұйымы арқылы өз ісін айрықша жандандырып, жүзеге асырған ең үздік
25 кәсіпкерді марапаттау шарасы өтіп жатыр. Жуырда Төлеби ауданында
болған «Ырыс» ұйымы осындай екі азаматты құттықтап қайтты.
Өз ісін дөңгелетіп отырған азаматтардың бірі Қоғалы ауылдық округі
Ұзынарық ауылының тұрғыны жеке кәсіпкер Мықтыбек Оспанов. Өткен
жылы ғана мал бордақылау мақсатында осы ұйым арқылы 3 млн теңге несие алған кәсіпкер мал сатып алады. Бордақылаудың бабын тапқан шаруа
мал күтіміне ерекше ден қойыпты. Бүгінде бабы келіскен мал саны 50-ге
артқан.
Алатау ауылдық округіне қарасты Қорған ауылының тұрғыны
Тұрсымбай Зайтенов те кәсібінен несібе көріп отырған азаматтың бірі.
Еңбекқор жан мал бордақылау кәсібін биыл ғана бастапты. Аталған қаржы
ұйымынан 5 миллион теңге көлемінде несие алған ол мал бордақылауды
бастап та кеткен. Мал тұқымына қарай 2 айдан 4 айға дейін бағылған
сиырдың салмағы күніне 700-800 гр дейін артып отыр. Мал азығының басым бөлігін шаруа өзі дайындайтынын, біразын сатып алатынын айтады.
Мемлекет тарапынан ауыл шаруашылығы еңбеккерлеріне қолдау
жалғаса берсе, шаруалардың да жұмысы жандана беретініне сенімді. Жалпы, биылдың өзінде «Ырыс» МҚҰ» ЖШС арқылы Төлеби ауданындағы
45 жоба бойынша 143,0 млн теңгеге келісім келіп, бүгінде оның 38-і
қаржыландырылған.
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қыркүйекте «Қашағанда» «қара алтын» өндірісі қайта жанданған болатын.
14 қазанда «ҚазТрансОйл» және «Каспий турба-құбыр консорциумы» (КТК)
құбырларына тауарлы мұнайдың алғашқы
партиясы құйылыпты. Сонымен бірге, «Интергаз Орталық Азия» газ құбыры жүйесіне
осы кен орнынан тауарлық «көгілдір отын»
келе бастаған.
– Ағымдағы жылғы 1 қараша күні
«Қашаған» жобасы коммерциялық өндіріс
деңгейіне шықты, яғни, өндіріс көлемі
тәулігіне 75 мың баррельден асты. Бірақ
коммерциялық
өндірістің
басталғаны
туралы тиісті растау оператормен арада 17 қарашада келісілді, – деді министр
Қ.Бозымбаев.
Энергетика министрі жыл соңына дейін
«Қашағаннан» 1,1 миллион тоннадан астам
мұнай алынады деп күтіліп отырғанын хабарлады. Қазірдің өзінде, 19 қарашадағы
жағдай
бойынша
инвесторлар
жер
қойнауынан 150 мың тоннадан артық «қара
алтын» алып үлгеріпті. Ал алдағы жылы
аталған алып кен орнынан 4-8 миллион тонна мұнай өндіру көзделуде екен. Қалған екі
әлемдік «супергигант» жайына тоқталсақ,
министрдің дерегінше, «Теңіз» кен орнынан
биылғы жыл қорытындысында барлығы
26,5 миллион тонна, ал «Қарашығанақтан»
11,6 миллион тонна мұнай шығару жоспарлануда. Яғни, Қазақстан ОПЕК елдері
сияқты мұнай өндірісін шектемейді, қайта
өрістете бермек.
Бір қынжылтатыны сол, қазақ жерінің
қойнауындағы «қара алтын» қанша көп
шығарылса да, еліміздегі жанар-жағармай
бағасы қымбаттамаса, арзандар емес.
Осыған қатысты депутаттардың сұрағына
жауап берген министр Қ.Бозымбаев тек
жұбату айтты. Қазіргі кезде бензин мен
дизель бағасын реттеуден Үкімет бас тартуда, ал егер олардың бағасы көтерілсе,
министрлік тек түсініктеме береді. Мәселен,
өткен аптада «темір тұлпарлардың» «азық-

Мәжілістегі «Үкімет сағаты» аясында депутаттар алдында есеп берген Энергетика министрі Қанат Бозымбаев жаһандық «супергигант» болып табылатын осы кен орында жуырда басталған мұнай өндірісінің
көлемі ендігі коммерциялық деңгейге жеткендігін жариялады.

жемі» Астананың біраз жерінде мүлдем
таусылып қалып, ал барының бағасы күрт
қымбаттады. Бұған 40 градусқа дейін
барған үскірік аяз себеп болыпты: осының
нәтижесінде сұраныс күрт өскен.
Елордадағы
автокөлік
иелерінің
дабылының дүмпуі қатты болғаны сонша, Қанат Бозымбаев астаналық жанаржағармай стансаларын аралап шығыпты.
– Әлеуметтік желілер арқылы «Қаз
МұнайГаздың» ЖҚС-ларында сенбіде АИ92 маркалы бензинді тек талон бойынша
ғана сатып жатқаны туралы білдім. Кеше
мен көлігіммен сол ЖҚС-ларды араладым,
жағдай қалыпқа келіпті. Кеше термомет-

«Қашаған» кеніші 2017 жылға қарай толық қуатына көшеді. Кен алаңы
іске қосылған соң бір жылда Каспий қайраңынан тәулігіне 370 мың баррель
қара алтын алынатын болады. Каспий қайраңындағы жасанды аралдарда
20 ұңғыма қазылған. Келешекте олардың саны 40-қа жетпек.

рлер -32 градусты, сенбіде -25, -27 градусты
көрсетті. Аязға байланысты бензинге деген сұраныс 2,5 есе артты. «ҚазМұнайГаз»
басқа күндері АИ-92 бензинін 100 тонна көлемінде сатып жүрсе, осы сенбіде
220 тоннасын бір-ақ сатқан. ҚМГ бұған
уақытынан бұрын дайындалуы керек
еді. Бірақ Астанадағы АИ-92 тапшылығы
жаһандық емес, ағымдағы сипатта ғана
болды. Демек, бұған алаңдаудың қажеті
жоқ, – деп басу айтты
Қ.Бозымбаев.
Министрдің
сендіруінше,
Астанада жанар-жағармайдың қазір жеткілікті
қоры бар. Ол «бензин бағасы елордада
қымбаттады» деген хабарларға сенбестік
білдірді: «Мен оның бағасы күрт өсті дегенге сенбеймін. Қараша айында АИ-92
бензинінің 1 литрінің бағасы 127 теңгені
құрады. Қазір 130 теңге тұрады. Кейбір
ұсақ ЖҚС-ларда баға 135 теңгеге дейін
барады. Әрине, баға бұрынғы деңгейде

Елімізде 53 мың кәсіпорынды әйелдер басқарады

қалады демейміз. Өйткені біз нарықтық
экономикалық жағдайларда өмір сүрудеміз»
деді бас энергетик.
Қ.Бозымбаев
депутаттарға
мұнай
өнімдері бойынша тәуелділік сақталып
отырғанын хабарлады: «Бензин, бойынша
импортқа тәуелділік 30%-ды, дизельді отын
бойынша 15-20%-ды, авиациялық отын
бойынша 70%-ды құрайды. Сондықтан
ресейлік бағалар ішкі нарығымызға ықпал
етеді. Ресей жіберетін мұнай өнімдерінің
құны 10-15 жыл бойы бір тоннасы үшін 360
доллар болса, қазір ол 415 долларға дейін
көтерілді. Әрі ол тағы қымбаттайды деп
күтіліп отыр» деді Қанат Бозымбаев.
Тиісінше, оның айтуынша, егер
ресейлік АИ-92 маркалы бензині ғана сатылса, оның бағасы 140 теңгеге жетеді.
Бірақ бақытымызға орай, отандық бензин
де бар, шамалы арзандап тұрғаны соның
арқасы екен.

СҚО 188 бизнес-жоба мақұлданған

Бүгінде еліміздегі шағын және орта кәсіпкерліктің 43%-ын әйелдер басқарып отыр. Бұл туралы
бүгін Астана қаласында өткен ІІ«Бизнес-идеялар алаңы» форумында «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Астана қаласы бойынша аймақтық филиалының директоры Исламбек Қайырбеков
айтты.

Солтүстік Қазақстан облысында жыл
басынан бері «Бизнестің жол картасы 2020»
бағдарламасы аясында мемлекеттік субсидия алу бойынша жалпы сомасы 13 миллиард теңгенің 188 жобасы мақұлданды.

– Бүгінде шағын және орта
кәсіпкерлікті басқару ісінің 43%-ын
әйелдер атқарып отыр. Салыстырмалы
түрде айтар болсақ, шетел статистика
агенттіктерінің мәлімдеуінше, Жапонияда 23%, ал АҚШ-та 38% әйелдер
кәсіпкерлік фирманы басқарады, – деді
Исламбек Орынбайұлы.
Оның айтуынша, бүгінде елімізде
іскер әйелдер 53 мың кәсіпорынды
басқарып отыр.
Бұған
қоса
ол
Қазақстанда
«Бизнестің жол картасы - 2020»
бағдарламасы іскер әйелдерге үлкен
көмек көрсетіп жатқанын айтты.
– Қазақстанда «Бизнестің жол
картасы – 2020» бизнесті қолдау мен
дамытудың бірыңғай бағдарламасы
іскер қыз-келіншектерге үлкен көмек
көрсетіп келеді. Бүгінде бағдарлама аясында Астана қаласы бойынша құны
24 967 млн теңгені құрайтын кәсіпкер
қыз-келіншектердің 158 жобасы қолдау
тапқан», – деді Исламбек Қайырбеков.

Осы жылдың 10 айында кәсіпкерлерге 0,75 млрд.
теңге мөлшерінде қайтарымсыз қаржы, яғни субсидия
берілді.
Облыс бойынша жыл басынан бері «Даму» қоры
несиелік портфелі шамамен 1.9 миллард теңге болатын
39 кепілдеме берді. Ал, берілген кепіл қаржының көлемі
0,8 миллиард теңге. «Даму» қоры Кәсіпкерлерге қызмет
көрсету орталығының кеңесшілері жыл басынан бері
жаңа бастаған және бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан
кәсіпкерлерге «БЖК 2020» бағдарламасы, басқа да
кәсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік инструменттері,
қаржыландыру көздері, маркетинг, бизнесті жоспарлау
мен заңгерлік және бухгалтерлік мәселелер бойынша 3
жарым мыңнан астам консультация өткізді.
Пресс-турге жиналғандар «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасының мемлекеттік субсидия, «Даму» қорының кепілдемесін алу және Ұлттық
қордан 6% жылдық мөлшерлемемен Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы шағын және орта кәсіп субьектілерін несиелеу бағытына қатысушы компанияларды аралады.
«ЗМО» ЖШС. «Бұрғылау станоктарын өндіру
және оларға қызмет көрсету бойынша айналымдағы
қаржы көлемін арттыру (қосалқы бөлшектер, шикізат,
жалақы)».
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үлкен қауіп әкелуі мүмкін. Біз
бүгінгі күнді емес, ұрпақтың
келешегіне мән беруіміз қажет.
Яғни, болашаққа инвестиция салуымыз керек. Бұл көпшілік жіті
мән бере бермейтін мәселе – экология қауіпсіздігі. Ол үшін «жасыл»
экономиканы дамытуымыз керек.
Дәстүрлі экономикадан «жасыл»
экономикаға көшу үшін бүгіннен
бастап экологияның қауіпсіздігін
қамтамасыз ететін жобаларға инвестиция құюымыз керек.

–
Азаматхан
Әміртайұлы,
бүгінде ел саясатының басты
бағыты шағын және орта
кәсіпкерлікті дамыту екені
белгілі. Осы орайда cіз басқарған
«Қазақстанның софтверлік компаниялар қауымдастығы», «Инвесторлар альянсы» қоғамдық
бірлестігі діттеген мақсатына
қол жеткізді ме?
– 1990 жылдардың басында кәсіпкерлік жабайы жағдайда
дамыды. Өйткені ол кезде
«кәсіпкерлік»
деген
түсінік
жағымсыз істі бейнелейтін жұмыс
сияқты
көрінетін.
Егемендік
алғаннан кейін кәсіпкерлікке
басқаша көзқарас пайда болды.
Сауда-саттық, өндіріс, әр түрлі
сервистік қызметтер дами бастады. 1990 жылдары пейджингтік
байланыс,
компьютер
сату
және жинау, ІТ технологиялық
бағдарламалар жасалды. 20042005
жылы
Қазақстанның
бірқатар
ІТ
компаниялары
бірігіп, Қазақстанның софтверлік
қауымдастығы құрылды. Соның
бір басшысы ретінде Қазақстан
темір жолының ІТ технологиясына аудит жасап, қолдау көрсеттік.
Екіншіден, мемлекеттің басқару
жүйесінде электронды құжат
дайындау желілерін енгіздік. Сол
сияқты көптеген ІT технологиялық
жұмыстарға араласқанымыз бар.
Уақыт өте келе кәсіпкерлікті да-

мыту үшін инвестиция тарту
қажеттігін түсіндік. «Инвесторлар альянсы» деген қоғамдық
бірлестігін
құрудағы
мақсат
сол. Ал осы бойынша жеткен
жетістігімізге
тоқталсақ,
біріншіден, инвестиция бойынша
шетелдік тәжірибені зерттедік. Бір
түсінгенім, шетелдік компанияларды Қазақстан нарығына тарту қиынға соғады екен. Өйткені
біздегі инвестиция климаты олар
үшін қолайсыздау көрінеді.
– Сіз «еліміз инвестиция салуға
қолайлы аймақ» деген пікірді
жоққа шығарып отырсыз ба?
– Инвестиция тарту мәселесі
оңай емес. 2015 жылы теңге
құнсызданып, доллар бағамы
шарықтаған кезде инвестиция
тарту қиындап кетті. Оған Ресей компанияларына жасалған
қарсы санкцияның да әсері бар.
Банктердің қаражат беруі де
тоқтап қалды. Былайша айтқанда,
«Инвесторлар альянсының» әрі
қарай жұмыс істеуін құп көрмедік.
Себебі Қазақстанда инвестиция саласында жұмыс істейтін қаншама
банк бар. Мемлекеттік «Бәйтерек»
қаражат холдингінде мемлекеттік
инвестиция тарту институттары
жұмыс істейді. Осыдан кейін біз
де ойлана бастадық. Кәсіпкерлік
дегеніміз – экономика. Ал экономика мен экология арасында
тепе-теңдік болмаса, өмірімізге

– «Инвесторлар альянсының»
орнына
«Байтақ
болашақ»
экологиялық
альянсының
қалай келгені түсінікті. Бұл
бағытта әуелгі жұмысты неден
бастамақшысыздар?
– Біз «Инвесторлар алянсынан»
«Байтақ
болашақ»
экологиялық альянсы қоғамдық
бірлестігіне
неге
ауыстық?!
Себебі еліміздің экологиялық
жағдайы әлсіреп кетті. Қазір
біздің стратегиямыз да өзгерді.
Бұдан былай іс-шараның бәрі
жасыл экономикаға негізделеді.
Бұл қандай жобалар? Бірінші,
қоқысты қайта өңдеу. Екіншіден,
мотор майларын, үшіншіден,
қағазды, төртіншіден, пластик,
пакет бұйымдарын өңдеу. Демек,
ішіндегісін пайдалансақ, оның
сырты да қоқыс болып қалмау
керек. Мысалы, біз су ішеміз де,
ыдысын лақтыра саламыз. Шын
мәнінде, оны қайтадан өңдеп,
пайдалануға болады. Сол кезде
қалдық та қалмайды. Қайта өңдеп,
пайдалану өндірісін дамытсақ,
экологиямызды қорғай аламыз.
– Мәселен, шетелде қағаз,
пластмасса заттарын салатын
жәшіктер бөлек орналастырылған.
Қазір бұл үрдіс еліміздің кейбір
қалаларында да пайда бола бастады. Егер осы істі жандандыра
түссек, әлдеқайда тиімді болатыны белгілі ғой.
– Бұл жоба кезінде Алматы
қаласында енгізілді. Тіпті, 30 млн

долларға үлкен зауыт салынғаны
есте. Ол зауыт жұмыс істеген жоқ.
Себебі оған халықтың психологиясы дайын болмады. Ешқандай
белсенділік көрсетпедік. Бәрін
бір жәшікке лақтыра бердік. Ол
ол ма, көпшілік арасында арнайы
жәшікке салуға ерінетіндер бар.
Көшеде кетіп бара жатып, кез
келген жерге тастай салатындарды да көріп жүрміз. Қайта өңдеу
зауытының тұралап қалғаны да
сондықтан. Бұл нені білдіреді?
Бізде әлі қоғамдық орта мәдениеті
қалыптаспаған. Міне, осыған
орай жаңа жобаны енгіздік.
Біріншіден, қоқысты сұрыптау
керек. Қағазды бөлек, пластикті
басқа ыдысқа бөліп, өндіріске
жіберуді ұсындық. Қазір тағы
да түсініксіз жағдай орын алуда. Әр облыстағы шетелдік компаниялар ішінара «50-70 мың
долларға қоқыс өңдейтін зауыт
салып береміз» деген жобаларын
іске асырмақшы екен. Біз соған
қарсымыз. Біріншіден, елімізде
мұндай зауыт дәл бүгін жұмыс
істей алмайды. Оның себептері
көп. Оның орнына қоқысты
қолмен сұрыптайтын тәсілді
енгізуіміз керек.
– «Байтақ болашақ» экоальянсы алдын ала зерттеу
жұмыстарын жүргізген болар.
Жалпы, еліміздің қай өңірлерінде
экологиялық мәселе ушығып тұр?
– Экологиялық жобалармен
айналыса бастағалы еліміздің
қалаларындағы
атмосфералық
қиыншылықтарын
біліп,
таңғалдым. Ең үлкен экологиялық
түйткіл Алматы қаласында туындауда.
Біріншіден,
көлік
саны көбейіп кетті. Екінші,
жылу электр орталықтарының
(ТЭЦ) көбі көмір жағады. Бұл
адамның денсаулығына зиян. Ал
жылу жүйелері беріп отырған
энергияның 60 пайызы ғана
тұтынушыға жетсе, қалғаны
ауаға кетіп жатыр. Біз бұл мәселе

туралы депутаттарға сұраныс жасап, іске асыруды ойлап отырмыз.
Тағы бір үлкен мәселе – жер
сілкінісі қаупі. Бүгінде бұл мәселе
қаншалықты қадағалануда? Арнайы алдын ала болжам жасайтын мекемелер жұмыс істей ме?
Қаладағы ғимараттар стандартқа
сәйкес келе ме, оған да тексеру
жүргізу керек. Мұны бақылауды
қолға алу керек. Үшінші мәселе,
Алматы қаласы маңайындағы су
бөгеттері, су қоймалары. Бұлар
қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін
соңғы инновациялық трендтерді
пайдаланып отыр ма? Су бөгеттері
тұрғындарға қауіп төндірмей
ме? Қызылағашта болған жағдай
қайта орын алмай ма? Бұдан да
басқа мәселе жеткілікті. Қаланың
маңайы үлкен қоқыс полигонына
айналған. Егер аяқасты өртене
қалса, оның зардабы шексіз.
Ел
экономикасының
көшбасшысы атанған Атырау
облысы, қаласы бүгінде ең лас
қалалардың
қатарында.
Егер
Каспийді алсақ, теңіздің жағдайы
трагедияның
алдында
тұр.
«Қашағанды» іске қосуын қостық.
Бірақ бұл кеніш бізге байлық әкеле
ме, трагедия әкеле ме? Өйткені
«Қызыл кітапқа» енген балықтар
жойылуда. Ал Атырау қаласының
жанында төрт зауыт бар. Бір
жағында АНПЗ, екінші жағында
«Болашақ» деген зауыт орналасқан.
Химиялық металл зауыты, күкірт
шығаратын зауыт тұр. 300 мың
халқы бар қала экологиялық қауіп
жағдайға тап болып отыр. Мәселен,
күкірттің зияны онкологиялық
ауруларға,
тамақ
ауруларына
ұшыратады, жеті түрлі аурудың
қоздырғышын туғызады екен.
– Елімізде өндіріс ошақтарынан
пайда табуды ғана көздеп, оны
залалсыздандыру жағына, зардабына көңіл бөле бермейміз.
Бұл мәселемен сіздерге дейін
ешкім айналыспаған ба?
– Қазір біз әр облыстың
әкімдіктерін аралап, ұсыныстар

Жас кәсіпкер қайық шығара бастады
Қызылорда облысында шыны-пластиктен ескекті қайық шығаратын
кәсіпкорынды аралдық жас кәсіпкер Жансерік Нысанбаев тұңғыш рет іске
қосып, өндірісті жолға қойды. Осыдан екі жыл бұрын Жансерік Нысанбаев
«Бизнестің жол картасы-2020» мемлекеттік бағдарламасын тиімді пайдалана
отырып, корпусты жиһаз шығаратын цех ашқан болатын.
Бүгінде бизнесін кеңейтіп
қана қоймай, жаңалық та ашты.
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
берген 13,5 млн теңге несиесі
мен «Даму» Қорының 44%
кепілдігі арқасында ашылған
кәсіпорында 7 жаңа жұмыс
орнын
ашылып,
тапсырыспен жиһаз жасау ісі жандана
бастаған.
Қазір жиһаз цехы ауылдық
аймаққа қажетті барлық түрдегі
заттарды шығарады. Шкафтар, ас үй гарнитурасы, ауызғы
бөлменің жиһазы мен сөрелер,
стеллаждар жасалуда.
Кәсіпкердің
айтуынша,
шыны-пластиктен қайық жасау идеясы бірден туған жоқ.
Ең бастысы Арал ауданындағы
халықтың негізгі қызметі балық
шаруашылығы болғандықтан,
қайыққа деген сұраныс үнемі

жоғары. Нарықты жіті тексеріп,
өзінің маркетингтік зерттеуін
жүргізген Жансерік Нысанбаев
шыны-пластиктен қайық жасау жобасын жүзеге асыруға
шешім қабылдады. Осылайша,
жас кәсіпкердің жұмысшылары
енді қайық жасау ісін қолға
алды. Айына 3 қайық жасап
шығарылуда.
– Жиһаз жасау саласында
тәжірибем болғандықтан, мен
шыны-пластиктен қайық жасау туралы ғаламтордан алған
мәліметтерді тез ұғындым.
Белгілі болғандай, әдісін тапсаң,
сапалы қайықты жасау аса қиын
емес екен. Шыны-пластиктен
шыққан қайықтар өте жеңіл,
бірақ мықты болып келеді.
Олардың жарамдылық уақыты
ағаш пен металлдан жасалған
қайықпен
салыстырғанда

әлдеқайда көп, – дейді кәсіпкер
Жансерік Нысанбаев.
Өндірісті
кеңейтудің
нәтижесінде кәсіпкер қосымша
3 жаңа жұмыс орнын ашып,
қарамағындағы жұмысшылар
санын 10-ға жеткізді. Компания тек жоғары сапалы
өнім шығаруға бағытталған.
Сондықтан да жасалу кезінде
әрбір тетігіне аса мән беріледі.
Жансерік Нысанбаевтың айтуынша, өнім сапалы ғана емес ай,
бағасы да қолжетімді.
– Қайық жасау бизнесін зерттеу кезінде менің түсінгенім,
импорттық
өнімдерге
қойылатын жоғары баға ең
бірінші олардың жеткізілуіне
кететін шығындардың әсерінен
екен. Біздің тарапымыздан тасымалдау
шығындарының
жоқтығын
ескерсек,
өз

тауарымызға
тұтынушылардың
сұранысын қанағаттандыратындай
өте тиімді баға ұсына аламыз, – деді
Жансерік Нысанбаев.
Қайықты
жасауға
қажетті
шикізатты кәсіпкер Испаниядан тапсырыспен алдырады. Оның сөзінше
испандық шыныпластик өте сапалы,

әрі мықты. Бүгінде Жансерік Нысанбаев кәсіпорнына қосымша қаржы
тарту мақсатында «Даму» Қорының
кепілдігімен ЕДБ несие алу үшін
құжаттар жиынын дайындау үстінде.
Несие қаражатының көмегімен ол моторлы қайық шығаруды және өнідіріс
көлемін арттыруды қолға алмақшы.
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жасадық. Біріншіден, қалдықты, мотор майларын қайта өңдеу, қаланы таза ұстау үшін
жасыл пойыз жүргізу. Экологиялық ахуалға
жаны ашып, шырылдап жүрген адамдар
бар. Атап айтсақ, табиғат жанашыры Мэлс
Елеусізов, Атырауда Мұхтар Дияров ағамыз,
Галина Чернова, Махамбет Какимов сынды азаматтар бар. Жақында осы кісілермен
кездесіп, біраз жайтты талқыға салдық.
Бір
сұхбатыңызда
ЭКСПО-2017
халықаралық көрмесіне «ақылды қала»
жобасын дайындап жатырмыз деген едіңіз.
Бұл жоба көрме қонақтарына паш етіле ме?
– Журналистік шаралардан да жиі көрініп
тұрасыз. «Блогиада» байқауына, сондайақ оқу орны ұйымдастырған Жазғы медиамектепке де демеушілік жасадыңыз.
Мұнда қандай да бір мақсат бар ма?
– Ақпараттық технологияны, блогосфераны қолдау идеясы жастардың тарапынан
түсті. Не үшін қолдамасқа деп ойладым.
Ақпараттық бағдарламалау, софтвер саласында жүрген соң қолдау көрсеттім. Себебі
бүгінгі жастар көбіне ғаламторда. Ендеше сол жастар көбірек қазақша ақпарат
алсын деп, ғаламтордағы қазақ тілінің
үлесін арттыруға бел байладық. Ол үшін
үздік 64 блогер жыл бойы қазақ тілінде
түрлі тақырыпқа блог жазды, жүргізді.
Бұл да ана тіліміздің дамуына қосқан
тамшыдай болса үлесіміз шығар. Келешекте де осындай қызықты әрі пайдалы
жобаларға қолдау көрсетуге даярмыз.
Журналистермен үнемі байланыстамын.
Журналистер – шығармашылықтың адамдары болғанымен, барлық саламен тығыз
байланысты. Сондықтан, әсіресе қазақ
журналистеріне серпіліс беру мақсатында
демеушілік жасап отырамын. «Төртінші
билік» деген атауына сай болу үшін,
халықтың сөзін сөйлеп, шындықты жазу
үшін оларға қамқорлық керек екені анық.
Әкімқаралар тарапынан нұсқау-тыйымдар
көп болғандықтан, қазақ журналистері
ашықтық принципінен тосылып қалатыны
жасырын емес. Сондықтан, біз, кәсіпкерлер
журналистерді қолдауымыз керек. Осы
мақсатта
ҚазҰУ-дың
журналистика
факультетімен, соның ішінде «Баспасөз
және электронды БАҚ» кафедрасының
меңгерушісі Гүлмира Сұлтанбаева ханыммен тығыз байланыста жұмыс істеп келемін.
Ал ендігі бар күшімізді экологиялық
жобаларға бағыттасақ деген мақсат бар.
– Әңгімеңізге рахмет!
Сұхбаттасқан Динара Мыңжасарқызы
«Түркістан» газеті

Компазитті-инновациялық құрылыс материалдарын ғылымның
көмегінсіз ойлап табу мүмкін емес. Ғалымдарымыз жаңа құрылыс
материалдарын ойлап тауып, қолданысқа еңгізуде бар күш-жігерін
жұмсауда. Бүгінде құрылыс саласында үлкен сұранысқа ие отандық
құрылыс материалдары аз да болса бар. Солардың бірі, Жану мәселелері
ғылыми-зерттеу институтының ғалымы Владимир Ефремов ойлап
тапқан өртке қарсы жабынды айтуға болады.

Түрлі химиялық компенеттерден дайындалатын инновациялық өнімді шығару үшін
ғалым 10 жылын сарп еткенін алға тартты.
–
Дүниежүзінде
қалыптасқан
қағида бойынша кез келген құрылыс
нысанын салғанда оның өртке қарсы
қауіпсіздігіне баса мән беріледі. Құрылыс
материалдарының 20 пайызға жуғы өрт
қауіпсіздігіне жұмсалатынын біреу білсе,
біреу білмеуі мүмкін. Осыдан-ақ, қазіргі
таңда қауіпсіздік мәселесінің қаншалықты
маңызды орынға шығып отырғанын
байқаймыз. Өз басым өртке қарсы
Х-FLAME жабынын әзірлеу үшін 10 жылға
таяу уақытымды сарп еттім. Біздің жабынды көрген адам алғашқыда бояумен шатастырады. Иә, оны құрылысқа бояу сияқты
қолданылады. Дегенмен оны өртке қарсы

жабын деп атаған жөн. Ол ағаш пен темірге
бояу сияқты жағылғанмен, өрт орын алған
жағдайда химиялық реакцияға түсіп,
қалыңдығы 1-1,5 миллиметр көлеміндегі
жабын
көбіктеніп,
өзінің
бастапқы
қалыңдығынан 50-100 есеге дейін ісініп
шығады. Осылайша Х-FLAME құрылыс
нысанының қаңқаларын жанып кетпеуден сақтайды. Құрылыстың сырын жетік
білемейтін жандар «темір отқа жанушы ма
еді» деп жиі айтады. Иә, темір отқа жанбайды. Бірақ қандайда бір ірі нысанда өрт орын
алса ол біраз уақыттан соң, температура 500
градусқа дейін көтеріліп, тұтас ғимартты
ұстап тұрған темір бағаналар жоғары температура кезінде өзінің беріктік қасиетін
жоғалтып, құлап түседі. Осылайша темір
бағандар майысып, көз алдыңызда ғимарат

опырылып құлап түсуі мүмкін. Егер темір
бағаналарға Х-FLAME жабынмен қапталса,
мұндай құлаудың алдын алуға болады, –
деп Владимир Леондвич бізге өртке қарсы
жабынның сырын қысқаша баяндап берді.
Майталман
ғалым
өртке
қарсы
жабынның
құпия-сырын
барынша
түсіндіру үшін компюьтерін қосып,
жүргізген іс-тәжірибелерін де көрсетті.
Ол ағаштан жасалған екі иттің ұясының
бірін Х-FLAME өртке қарсы жабынымен
қаптап, екіншісін қаптамай өртегенде 1015 минуттың ішінде қапталмаған ұяшық
өртеніп, заматта күлге айналды. Ал өртке
қарсы жабын қолданылған ұяшық ісініп,
мүлде жанбай қойды. Бұдан кейін Владимир Леондвич жанбаған ұяшықтың
сыртындағы көбікті қырып тастағанда
ағаш өртенбек түгілі, күйік те шалмағанын
көріп, қайран қалдық. Өз кезегінде білікті
ғалым ғимарттың жанатын және жанбайтын конструкцияларына Х-FLAME өртке
қарсы жабынды қолданса 5 жылға дейін
тілсіз жаудан қорықпауға болатынын айтты. Қазіргі таңда Жану мәселелері институты осы бір композиттік құрылыс материалын жыл сайын 60 тоннаға дейін шығарып,
еліміз бен сырт елдерге саудалап отыр.
Алматыдағы
Розбакиев
көшесінің
бойындағы «Мега1» сауда кешінін, Абай
мен Розбакиев көшесінің қиылысындағы
Спорт кешенін, «Ритц Плаз» мейрамханасын және «Абди» сауда кешенін салғанда
құрылысшылар отандық өнімді пайдаланыпты. Бұдан басқа еліміздегі ЖЭС-тер де
20 тоннадай Х-FLAME өртке қарсы жабынын сатып алғанын білдік. Сонымен қатар
отандық өнім шетелдің дәл осындай жабындарымен салыстырғанда баға және тиімділік
жағынан өзінің бәсекелестігін көрсетіпті.
Әңгіме арасында бүгінде Жану мәселелері
институты шығарып отырға өртке қарсы жабын өзге елдердің өнімдерімен бәсекелесіп,
Қазақстандағы нарықтың 30 пайызын
қамтып отырғанын білдік. Осы ретте
отандық өнім Ресей, Қытай, Ұлбританияда
шығатын өртке қарсы жабындардан кем
түспегенін айта кетуіміз керек.

Ел экономикасын білікті маман алға сүйрейді
Таяуда ҚР Білім және ғылым министрлігінің техникалық
және кәсіптік білім беру департаменті мен «Кәсіпқор» холдингі»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы еліміздің Тәуелсіздігінің
25-жылдық мерейтойы аясында «Қазақстан экономикасының салалары үшін білікті кадрларды даярлауға арналған жаңа жолдар» атты
халықаралық ғылыми- практикалық конференциясын өткізеді.
Бұл конференцияның негізгі мақсаты
– Қазақстан Республикасы ТжКБ беру
ұйымдарындағы оқыту үрдісіне озық
педагогикалық тәжірибені әрі қарай тарату
үшін «Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы мен SAIT
Polytechnic (Саит Политехник, Канада)
шетелдік серіктестігінің бірлескен жобасы
Атырау қаласындағы «APEC Pеtrotechnic
жоғары колледжі» ЖШС-нің практикалық
жұмыс тәжірибесімен таныстыру. Атырау
қаласындағы «APEC Pеtrotechnic жоғары
колледжі» ЖШС-де оқыту техникалық және
кәсіптік білім беру жүйесіндегі әлемдік
стандарттарға сәйкес және шетелдік
әріптес-көшбасшылармен ынтымақтастық
негізінде жүзеге асырылады.
«Қазақстан экономикасының салалары үшін білікті кадрларды даярлауға
арналған жаңа жолдар» атты халықаралық
ғылыми-практикалық
конференциясы Қазақстан өңірлерінің ТжКБ беру

ұйымдарында мамандарды кәсіби даярлау
жүйесіне қатысты сұрақтарды талқылау,
инновациялық экономиканың талаптарына
сәйкес білім беру нарығындағы жұмысшы
мамандарының беделін көтеру алаңы болып табылады.
Конференция бағдарламасы пленарлық
және үш секциялық жұмыстан: 1.Білім беру
бағдарламалары мазмұнындағы инновациялар – кәсіби даярлық деңгейінің сапасын арттырудың негізі», 2. «Техникалық
және кәсіптік білім беру жүйесіндегі
инновациялық білім беру технологиялары» және 3. «Индустриалдық кеңес
оқу процесінің инновациялық мазмұнын
қалыптастыруда жұмыс берушілердің
қатысуының құралы» тұрады.
Халықаралық
ғылыми-практикалық
конференциясы
жұмысына
Атырау
облысының әкімі, ҚР Білім және ғылым
вице–министрі, SAIT Polytechnic (Канада) Вице-президенті, British Council

(Британдық кеңес), Қазақстандағы GIZ
герман қоғамы, Атырау облысының
аймақтық кәсіпкерлер палатасы, Білім
басқармасының
және
Қазақстанның

барлық өңірінің оқу орындары, Атырау
өңірінің өндірістік кәсіпорындары мен бизнес құрылымдары басшылары мен өкілдері
қатысады.

