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ЖАУАПТЫ ХАТШЫ
Амангелді ҚОЖАБЕК
Талапбек ТЫНЫСБЕК
МЕНШІК ИЕСІ: Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің
Тіл саясаты комитеті
Альманах Қазақстан Республикасының
Мәдениет және ақпарат министрлігінің
Ақпарат және мұрағат комитетінде қайта тіркеуден өтіп,
2007 жылғы 23 шілдеде №8514-А куәлігі берілген.

Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі
мен
дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірін2018
.№құрметіне
3 تۋعان ءتىل
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаقوعامدىقтиіс.
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عىلىمي
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ەالرالىق
ды құрдық. 2017
жылы
біздің елادەبي
БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
：ءتوراعاسى
رەداكسيا
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
асырып, القاسىنىڭ
бұл тәжірибені
кеңінен тарату керек.
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешімقۋات بوراش
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
：қаржы
 باسIT-стартаптардың
رەداكتورى
мика моделі қалыптасты.
халықаралық
орталығы,
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық
технопаркі
сияқты инновациялық
تۇرىسبەكوۆ
زاۋىتبەك
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар паржалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
：باس رەداكتوردىڭ ورىنباسارى
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиорайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген
сұранысты
ынталандыруы және
ەسەنتايەۆ
قويشىباي
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары
болып саналады. Бұл үшін
：رەداكتسيالىق القا
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
وزعانبايәлеуметтік-экономиءومىرزاق
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راحىمەت
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سماعۇل ەلۋباي
) ماسكەۋ،يرينا قارابۋالتوۆا ( رف
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелбейбітшілік, ұлтаралық және
конфессияаралық
генімен,(بايجىگىتوۆ
жұмыс күшінің
көптеп босап қалу қаупін
مۇقيبەك
اۋىت
)قىرعىزستان
نازاربەك
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
 سارتقوجاжетіс
قارجاۋباي
)قىتاي
رامەت ۇلىсаясатты
 مەلالتалдын ала тияДегенмен, ۇلى
Қазақстанның
тіктері сенімді қамту
үшін( келісілген
тірек саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымынақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін, коммуникация
(ابدۋلكايۋم كەسيجي ( ەۋروپا
)ماحانبەت ءجۇسىپوۆ ( وزبەكستان
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустриялан«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаЖаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын
 جاۋاپتىкірісу керек.
: حاتشىәзірлеуге
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұامانكەلدى قوجابەك
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
бар.
Ресурстықسبەك
әлеуетті
تاالپبەك تىنى
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанسپورتжұмылуымыз
مادەنيەت جانە
قازاقستان رەسپۋبليكاسى
:مەنشىك يەسى
терді шешуге
керек.
дық экономиканы
және еліміздің экономикасын
дамыту
барысында
ерекше маңызға ие болады.
 ساياسي جۇمىس-مينيسترلىگىنىڭ تىلدەردى دامىتۋ جانە قوعامدىق
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
 كوميتەتىісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстатехнологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت جانە اقپارات
الماناح قازاقستان
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық платформадеген 2014-2015
жылдардағы
негізгі
ларды
белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынىندە قايتا
 كوميتەتдағдарыста
جانە مۇراعات
اقپارات
مينيسترلىگىنىڭ
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
.بەرىلگەن
№ 8514бар
Aدەқайта
شىلدەөңдеу
-23جىلعى
-2007энергия
،تىركەۋدەنءوتىپ
себепті
жоғарыكۋالىگى
еңбек өнімділігі
сондай-ақ
өндірушілердің өз жұмыстасекторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
2технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коБолжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл МАЗМҰНЫ
көрсет- оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолкіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
Біз
2030
жылға
қарай
Қазақстандағы
баламаотандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
РЕДАКТОР БАҒАНЫ
تۇمار
лы
энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
міндетін
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
قاسىم -جومارت توقايەۆ
Зауытбек ТҰРЫСБЕКОВ........................................................................................................................................................4
қойдық.
Қазір
бізде
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қуаттылығы
336
МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
قازاقستان رەسپۋبليكاسى
ТҰМАР
болатын
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
سەناتىنىڭ ءتوراعاسى
 жаңартылатын энергия көздерінің 55پارالمەنتى
Қасым-Жомарт
Астана –Елбасы
нысаны
жұмысТОҚАЕВ.
істейді.Соларда
2017жігерінің
жылы жемісі..........................................................................................5-9
1,1 сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
جىگەرىنىڭ جەڭىسى
 ............................................................................................................................................10-16استانا -ەلباسى
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл» энергия өн- танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықТУЫСТЫҚ-ТҰҒЫРЫМЫЗ
»дірілді.«Жасыл
технологияларға
инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмتۋىسقاندىق–تۇعىرىمىز!
باعاالي بىلسەك ،ءبىز – باقىتتى ۇرپاقپىز .اتا -باباالرىمىز عاسىرالر بويى
салу
үшін
бизнесті
ынталандыру
маңызды.
кіндік береді.
Әлем
كوردىكкөз .
اتقانىن тіккен
Астана...................................................................................................................................................17-18
مەملەكەتتىڭ قۇرىلىسىنا
دەربەس
ارمانداعان تاۋەلسىز دىك تاڭى
Өңірлердің
әкімдері
шағын
және
орта
бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеتتتتتانىتتىق .اسىرەستتتتە
دۇنتتتتيەگە
تورتكتتتتۇل
ەلىمىتتتتزدى
اتسالىستتتتتىق.
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استانا
تىككەن
الەم كوز
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
ретіндерді
ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ ەڭ قاسيەتتى ،قىمباتتى سيمۆولى – جاڭا ەلوردامىزدىڭ بوي
АСТАНА-20
20
استانا
پە؟
ەمەس
باقىت
ناعىز
رى
ءبا
وسىنىڭ
بولدىق.
كۋا
كوتەرگەنىنە
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субЕлорда
сәулет
лағылы......................................................................................................................................21-23
تدەنتى
پرەزيت
رەسپۋبليكاست
өңдеуتتز
قىرعى
үшінتتى
باسشىس
مەمتتلەكەت
جىلتتدىڭ
تىنىڭ-1990
بتتوالتىن.
كتتۇردەلى
 өнерініңوتە
جاعتتداي
تتتاري.ى.
 – шараларەل
استتتانا
лау
және
қайта
қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекىدىراۋى ،قوعامتدا ساياستي
جاپپاي
جۇيەنىڭ
ەكونوميكالىق
ورتاسىندا كەڭەستىك
العىلى
ونەرىنىڭ
ساۋلەت
ەلوردا
...............................................................................................................................................24-26
رەسپۋبليكاستىنىڭ керек.
تاجىكستانОсы және басқа
да шаралар
заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
پرەزيتدەنتى ەمومتالي
جەەنبەكوۆپەن،
كاتاك-ليزمدەردىڭ ورىن الۋى ،كوممۋنيستىك يدەولوگيانىڭ توقىراۋىنان تۋىنتداعان
РУХ
ҚАЙНАРЫ
соның
ішінде
Экологиялық
кодекске
өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
بىتر
ميرزيويەۆپەن
شاۆكات
پرەزيدەنتى
رەسپۋبليكاسىنىڭ
وزبەكستان
جۇرتشت
تانىتقتتان
تىلىق
االڭداۋشت
تاعىنا
تى .ەل بوالشت
جەتتت
داعتتدارىس شت
تىلىقءم
ستتوزدەرىنىڭ
»
استتتانا
«талап
جتتانە
»етеді.
تاۋەلستتىزدىك
ىنا «
تى» ،
ازاقستتتان
تامىر «ق
енгізуді
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
Бұл
кезең
біз
үшін
Ұлы
дәуір.........................................................................................................................................27-30
ءتۇستى.
كوڭىل كۇي كۇشە-يە
نارازىلىق
ورتالىعىنىڭتۋىندادى،
اراسىندا الەۋمەتتىك ەنجارلىق
كور
تسيفرالندىرۋ
ارنالعان
اشىلۋىنا
حالىقارالىق
قازاقستت
تاري.ى ەرەكشتە،
استانانىڭ
قارجىازاماتى ءۇشىن ايرىقشا.
ەلىمىزدىڭ ءار
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
قۇلتدىراۋىنىڭ ءقتاۋپى تتۋدى.
جاڭادان پايتدا بولعتان قتازاق مەملەكەتتىلىگىنىتڭ
بوال
ҚОНАҚКӘДЕ
كوردى.
قازىرگى ەلورداسى كونە بوزوق قاالشىعىنان باستاۋ االدى.
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تەرگەلىتپ ،اكىمت
تىندە وبلىتتس
تڭ ىشت
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تدارى،
ورگانت
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ماقاالنى جازۋىما
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تارازدىتڭ
متاۆزولەيىن،
ياسستاۋي
азайтып,
егіншіліктің
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تەرگەۋشى
كۇندەلىكت
الۋى
بەلەڭ
باسقاالر)
جانە
ى
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تورگ
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تداعى
اباقتىت
مىنا قالعتتان «
گىندەگىتتپەي
االش-تتىنا جەت
التتتى
باستىندا
كورەيىك .كوش
سالىپ
نازار
مالىمەتتەرگە
رەيتين

БАС РЕДАКТОР БАҒАНЫ
Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінбөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтады құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешімалған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
Зауытбек
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың
қо- ТҰРЫСБЕКОВ
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
Дүниежүзі
қазақтарыныңтөңіре
қауымдастығы
төрағасының
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың
гінде қалыптасуға
тиіс.
бірінші
орынбасары
«Туған
тіл»
альманағының
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар паржалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал
кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
басөнерредакторы
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиорайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
АЛҒЫ СӨЗ
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелбейбітшілік,негелі
ұлтаралық
жәнеізденістерін,
конфессияаралық
генімен, жұмыс
күшінің
көптеп босап қалу қаупін
істің озық
өркен шаттыққа
бөлейді
деп ойлаймыз.
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
жайған өзіндік тәжірибесін «Туған
Елбасының өткен жылы жариялаған
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиятіл»
альманағы
кеңінен
жариялап
«Болашаққа
бағдар:
рухани
жаңғыру»
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
Басылымның
бұл санында
ел өмірінде
үлкенжаңа
серпіліс
әкелгені
здың кепілікеледі.
емес екенін
жақсы сезінуіміз
керек. мақаласы
мен стандарттау
салаларын
индустрияланайрықша аталып
өткен Астананың
20 жылдығы
Аталған бағдарлама
жасалған
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі аяқталып
келеді. анық.
дыру талаптарына
бейімдеу аясында
қажет болады.
Елімізге
жаңа
сапасы қажет.
2018 жылы
«цифрлық
дәуір» енген
өнеркәсібін
қамерекесі.дамудың
«Астана»,
«Қазақстан»,
«Тәуелсіздік» «Қасиетті
Қазақстан»
жобасына
жерлер
Жаһандық
трендтер
көрсетіп
ол, туралы
лыптастыруға
арналған
индустрияландырудың
сөздерінің
мәні
еліміздің
әр отырғандай,
азаматы үшін
егжей-тегжейлі
мағлұмат
ала аласыз.
бірінші
кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
үшінші
бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу
керек.
маңызды екендігіне той барысында көзіміз
Басылым материалдарының бір
бөлігі
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұжетті. Астана тарихы, Қазақстанның қазіргі елге елеулі белгілі тарихи тұлғаларға арналған.
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
елордасы көне Бозоқ қалашығынан бастау Және
де алыстан
атамекеніне жетіп, Қазақстан
бар.
Ресурстық
әлеуетті
алады.
«Астана
ел
қамын
жеген
Едігеден
бастап
халқына
таныла
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту бастаған отандастармен,
Әз-Тәукеге
дейінгі қазақ
хандарының
ордасы
сала мамандарымен
ой бөлісіп
отырудеген
да
сылу
үшін Қазақстанда
қажетті
нәрсенің бәрі
бар әртүрлі
ХХІ ғасырда
әлемнің табиғи
ресурстарға
екеніне
мынадай
міндетмұқтаждығы жалғасуда.
Олар болашақта
жаһанболған. сенімдімін.
Соңғы 20 Бұл
жыл үшін
ішінде
Астанаға
22 басылымның
жүйелі жалғастырып
келе жатқан
терді
шешуге
жұмылуымыз
дық экономиканы
еліміздің
монарх,
180 президент,
109керек.
үкімет басшылары жобаларының
бірі.және
Осы
жоба экономикасын
аясындағы
дамыту
барысында
ерекше
маңызға
ие болады.
және 114 халықаралық ұйым басшылары материалдар да оқырман назарын аударатыны
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
келді. Міне, осындай ортаға салар ізгі істер сөзсіз.
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстамен жақсылықтарға
куә істерді оқырманға нымдарды
Сондай-ақ,
ақын-жазушылар
айналуы
тиіс
сыни тұрғыдан қайта
пысықтау керек.
ұсынамыз.
түрлі
тұшымды
ой,
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- шығармаларымен,
Кешенді ақпараттық-технологиялық
платформатұтастығымыздың
тақырыпты
арқау
еткен
басқа
дегенҰлттық
2014-2015 жылдардағы
дағдарыста негізі
негізгі тағылымды
ларды белсенді
түрде енгізу
қажет.
Кәсіпорынтұрақтандырушы
болды.
Сол да
дардың
энергия тиімділігі мен
энергия
үнемдеуге,
Астананың
20факторлардың
жылдығына бірі
деген
ыстық
жарияланымдармен
таныса
аласыздар.
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз
жүрекжарды
ойлар оқырман ықыласын Альманахтың тақырып аясы кең, айтарыжұмыстамол.
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
4технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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ТҰМАР
тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Қасым-Жомарт
ТОҚАЕВ
субъектілерін кеңінен
тартып, тұрмыстық
қатты
Қазақстан
Республикасы
қалдықтарды заман талабына сай утилизацияПарламенті
Сенатының
Төрағасы
лау және қайта
өңдеу үшін
шаралар
қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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АСТАНА -

ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл БАҒАЛАЙ
мәселені шешуге
барлық
кеБІЛСЕК,
БІЗ аграрлық
– БАҚЫТТЫ
шеннің
түбегейлі
бет
бұруы
маңызды.
Аграрлық
ҰРПАҚПЫЗ. АТА-БАБАЛАРЫМЫЗ ҒАСЫРЛАР
ғылымды
дамыту мәселесіТӘУЕЛСІЗДІК
басты назардаТАҢЫ
боБОЙЫ АРМАНДАҒАН
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
АТҚАНЫН КӨРДІК. ДЕРБЕС МЕМЛЕКЕТТІҢ
трансферттеумен
оларды отандық ЕЛІМІЗДІ
жағдайҚҰРЫЛЫСЫНА және
АТСАЛЫСТЫҚ.
ғаТӨРТКҮЛ
бейімдеумен
айналысуыТАНЫТТЫҚ.
қажет.
ДҮНИЕГЕ
ӘСІРЕСЕ
Осыған орай аграрлық
университеттердің
ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ
ЕҢ ҚАСИЕТТІ,
ҚЫМБАТТЫ
рөлін
қайта қарау
керек. Олар
диплом беріп қана
СИМВОЛЫ
– ЖАҢА
ЕЛОРДАМЫЗДЫҢ
БОЙ
қоймай,
ауыл
шаруашылығы
кешенінде
нақты
КӨТЕРГЕНІНЕ КУӘ БОЛДЫҚ.
ОСЫНЫҢ
БӘРІ
жұмыс
істейтін
ғылыммен айналысатын
НАҒЫЗ
БАҚЫТнемесе
ЕМЕС ПЕ?
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарстана – ел тарихы. Жағдай өте күрделі
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенінболатын. 1990 жылдың ортасында
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
кеңестік экономикалық жүйенің
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
жаппай ыдырауы, қоғамда саяси
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
катаклизмдердің орын алуы, коммунистік
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералидеологияның тоқырауынан туындаған дағдарыс
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
шыңына жетті. Ел болашағына алаңдаушылық
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
танытқан
жұртшылық
әлеуметтік
арқылы
өнімділікті
бірнешеарасында
есе арттыруға
боенжарлық
туындады,
наразылық
көңіл
күй
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы
2020 жылы
5 миллиард
күшейе табысты
түсті. Жаңадан
пайда
болған долқазақ
ларға
жеткізу
міндеті
тұр.
Бұл
инфрақұрылымға
мемлекеттілігінің құлдырауының қаупі туды.
жұмсалған
мемлекет
қаражатынқалыптастырудағы
тез арада қайтаМіне, осындай
мемлекетті
руға
мүмкіндік
береді.
ең күрделі кезеңде, Қазақстан Президенті
Жүк қозғалысын
режіміндесалу
бақылап,
Н.Назарбаев
елдің онлайн
жаңа астанасын
туралы
олардың
кедергісіз
тасымалдануы
үшін
және
шешім қабылдағанын айтты. Экономика
кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
құлдырап, қаржы ресурстары әбден сарқылған
блокчейн
сияқты цифрлық
технологиялардың
сәтте мұншалықты
батыл шешімді
Мемлекет
ауқымды
түрде
енгізілуін
қамтамасыз
етуде
қажет.
басшысына ең жақын адамдардың өзі
бірден
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
түсініп, қолдамағаны, күмәнмен қарағаны құпия
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
емес.
Алайда
Елбасының
батылдығы,
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
тәуекелшілдігі халықтың сенімін оятты,
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
азаматтардың отансүйгіштік, мемлекетшілдік
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
сезімдерін үстем етті. Ел тарихындағы осынау
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
ең ауыр сынақтар кезінде Президент
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Н.Назарбаевтың
шынайы
көшбасшыға
тән
Бұл жүйе көлік ағынын
тиімді
басқаруға және
құрыштай
ерік-жігеріне
куә
болдық.
Оған
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
тарихтыңжол
өзі халқының
құтқарушысы
болмысын
анықтауға
ашады. Ішкі
өңірлік қатынастарды
әрі
тыңнан
жол
салатын
тұңғыш
реформатордың
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
миссиясын
берді.
Алдаарналған
тұрған реформалар
өте
жөндеу
мен қайта
салуға
қаржы көлемін
көбейту керек.
5
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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ЕЛБАСЫ ЖІГЕРІНІҢ ЖЕМІСІ
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Құрметті отандастар!

ауырБіз
еді.әлем
Сондықтан
Президент
әсіресе
елдерінің
сеніміхалыққа,
мен құрметіне
жас
ұрпаққа
еліміздің
жарқын
болашағы
үшін
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстаноның
аса
қажет
екенін
жалықпай
түсіндіруден
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
айныған
Астана
тәуелсізболды.
Қазақстанның
Кеңесініңжоқ.
тұрақты
емес– мүшесі
2018 жылдамуының,
ұлы
армандар
мен
жарқын,
терең
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
ойдың
іске асуының
символына
айналды.
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
Қазақстандықтар
ел тағдырын,
өз болашақтарын
көрмесін өткізу үшін
әлемдік қоғамдастық
таңдап
Президентіміз
Нұрсұлтан
Назарбаевқа
алған ТМД және
Шығыс Әбішұлы
Еуропа елдері
арасынсеніп
Жаңа тарих
басталды.
Астана
дағы тапсырды.
бірінші мемлекет
болдық.
Қазақстанда
та–бысты
ұлтымыздың
бағытталған
жұмыс істеп болашағына
келе жатқан нарықтық
эконостратегия.
Жаңа
елорда ол – өзінің саясатында
мика моделі
қалыптасты.
еуропалық
реформаторлық
прагматизм
2017 жылы еліміз әлемдікпен
дағдарыстың
қожәне
демократиялық
үрдістерге
беріктікті
де,
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
сонымен
қатар
негізіне бойынша
тығыз арқа
қайта түсті.
Жылқоғам
қорытындысы
ішкі
сүйейтін
азиялық
ұштастыра
жалпы өнімнің
өсуі дәстүршілдікті
4 процент болып,
ал өнеркәсіптік көшбасшы
өнімнің өсуіНұрсұлтан
7 проценттен
асты. Бұл
білген
Назарбаевтың
орайда, өнеркәсіптің
жалпы көлемінде
өңдеуші
ұзақмерзімді
мазмұнды,
терең геосаяси
сектордың Ең
үлесі
40 проценттен
асып түсті.
жоспары.
алдымен,
Елбасының
Астананы
Қазақстанның
қолайлы
дамуы
ортакөшіру
таптың
еліміздің
орталығы
– Арқа
төсіне
қалыптасуына
мүмкіндік берді.
Кедейшілік
есе
шешімінің
стратегиялық
мәні
бар. 13Бұл
қысқарып, жұмыссыздық
деңгейі 4,9 процентке
біріншіден,
бодандық шеңгелінен
шыққан
дейін төмендеді.
әлеуметтік-экономиеліміздің
геосаясиЕліміздің
ұстанымын
айтарлықтай
калық
табыстарының
негізі
- біздің нығайтты.
басты құнжақсартып, оның қауіпсіздігін
дылықтарымыз
ретінде
қала
беретін
азаматтық
Нұрсұлтан Әбішұлы өзінің «Тәуелсіздік
дәуірі»
бейбітшілік,
ұлтаралық
және
конфессияаралық
кітабында елорданы ауыстырудың терең
келісім.
мағынасын
былайша бейнеледі: «Тәуелсіздік
Дегенмен,
Қазақстанның
жетістіксол
теріжағдай
сенімді
алған
күннен бастап
жаңа жағдай,
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымыерекшеліктерін көлденең тартқан мүлде басқа
здың кепілі емес
екенінқалыптасты.
жақсы сезінуіміз
керек.
мемлекеттік
ахуал
Қазіргі
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
уақыттың
шындығы
мен
бірқатар
Елімізге дамудыңфакторлар
жаңа сапасы
қажет.
геостратегиялық
бізді
өз геосаяси
Жаһандыққайтадан
трендтерқалыптастыру
көрсетіп отырғандай,
ол,
кеңістігімізді
процесіне
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
жаңа көзқараспен қарауға мәжбүрледі».
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. МұЕкіншіден, «Қары бар жерде қаһар бар, кені бар
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
жерде шаһар бар» десе де, Елбасының бұл
бар.
аймақтың қарсауыттығынан, табиғатының
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қоқытымыр мінезінен қаймықпастан, жерасты
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
қазба
байлықтары мен ірі өндіріс орындары
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндетшоғырланған
Орталық Қазақстанға елорда салу
терді шешуге жұмылуымыз керек.
шешімін қабылдауы экономиканың маңызды
салаларының
дамуына жол ашты.жаңа
Үшіншіден,
БІРІНШІ. Индустрияландыру
сол
кезеңдегі
ахуалды
еске
алсақ,
бұрынғы
технологияларды енгізудің көшбасшысына
Кеңес
одағы
елдеріндегі
ұлтаралық
кикілжіңдер
айналуы тиіс
кезеңінде
біздің көпэтносты
мемлекетіміздің
Оның нәтижелері
мұнай бағасы
күрт төменішкі
ұлтаралық
тұрақтылығын
қамтамасыз
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста
негізгі
етуге
жасалған оң қадам
болды. Елбасы
титулды
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі болды.
Сол
ұлт
пен ұлт
өкілдерінің
арасындағы
пен
себепті
жоғары
еңбек өнімділігі
бар достық
қайта өңдеу
ынтымақтың
қазақстандық
үлгісін
әлемге
секторына деген
бағдарымыз
өзгерген
жоқ. үлгі
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Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа

6технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық

сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құрал-

етті.
Астана
– сыннан
даму барометрі.
Күнде
дарды
әзірлеп,
өткізу қажет.
Бұлар,өсіп,
бірінкөркейіп
жатқан
елорданың
қарқынды
ші кезекте, технологиялардың трансфертіндаму
ынтабарысынан
экономикалық, саяси және
ландыруғаеліміздің
тиіс.
әлеуметтік
даму
қарқынын
көреміз. Қазақстан
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік
кәсіпорнын
Тәуелсіздіктің
26
жылы
ішінде
цифрландыру жөніндегі пилоттықэкономикасы
жобаны іске
дамыған,
үлкентәжірибені
амбициялық
мақсат-мүддесі
асырып, бұл
кеңінен
тарату керек.
бар,
алыс-жақын
мемлекеттер
санасатыншешімелге
Цифрлық
және басқа
да инновациялық
айналды.
Әр жыл сайынғы
жолдаулары,
дерді әзірлеушілердің
өз Елбасы
экожүйесін
дамытуы
ұзақ
қысқа
мерзімдік
бағдарламалар
аса және
маңызды
мәселеге
айналып
келеді. даму
қарқынын
біртіндеп
үдетеУниверситеті,
түсетін стратегиялық
Ол біздің
Назарбаев
«Астана»
бағдар
болды. қаржы
Қазақстан
бүгінде
азуын айға
халықаралық
орталығы,
IT-стартаптардың
білеген
алпауыттехнопаркі
мемлекеттердің
халықаралық
сияқты стратегиялық
инновациялық
әріптесі,
өңірлік
держава
болып
танылады.
Аса
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға
тиіс.
көрнекті
реформатор
ретіндетехнологиялар
Н.Назарбаев тек
«Алатау»
инновациялық
паржерасты
байлықтарына
ғана
сүйенуге
кінің қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
қарау қажет. үнемі
Нақты еске
сектордың
жаңа технологиболмайтынын
сала отырып,
әлемдік
яларға деген
сұранысты
ынталандыруы
және
дағдарыс
кезеңін
ел мүддесіне
тиімді
венчурлық қаржыландырудың
жеке нарығының
пайдаланып,
бүкіл
әлемнен
таңдаулы
қызметі инновациялық
жетістіктерінің
технологияны,
ең озық экожүйе
ақыл-ойды
тартуды
негізгі факторлары
болып саналады.
Бұл үшін
міндеттеді.
Сөйтіп Мемлекет
басшысы Төртінші
тиісті заңнама
қажет.
өнеркәсіптік
революция
жағдайында еліміздің
Бұдан бөлек,
IT және инжинирингтік
қызмет
ойдағыдай
дамуының
жаңа
векторын
көрсетуді
дамыту
ерекше
маңызға
ие
болып
қалыптастырды. Ел алдына технологиялық
отыр.
Экономиканы
цифрландыру
табыс
әкелжаңғырту, инновациялық индустрияландыру,
генімен,
жұмыс
күшінің
көптеп
босап
қалу
қаупін
адам капиталын дамыту, кәсіпкерлікті қолдау,
де тудырады.
Босайтын
күшін еңбекпен
аграрлық
секторды,
көлікжұмыс
және логистикалық
қамту
үшін
келісілген
саясатты
алдын
ала тияинфрақұрылымды
жаңғырту
салаларында
нақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
коммуникация
жүзеге асыру міндеттерін қойды. Мемлекет
мен стандарттау
салаларын
жаңа
индустрияланбасшысы
айқындап
бергендей,
цифрландыруды
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажет
кеңінен қолданысқа енгізу –болады.
елімізді
2018 жылыбасты
«цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
жаңғыртудың
бағыты.
Өйткені
бүгіндеқалыптастыруға
арналған
индустрияландырудың
цифрлы
технологиялар
жаһандық
экономикалық
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
дамудың негізгі факторларының біріне айналып
отыр. Цифрландыру ел экономикасының
ЕКІНШІ.
болмысын
түбегейлі
өзгертіп,
еңбек
Ресурстық әлеуетті
өнімділігінің артуы мен өмір сапасының
одан әрі дамыту
жақсаруына зор ықпалын тигізері анық.
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
Сонымен
бірге Президент халықты жан-жақты
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанқолдаудың
іргелі міндетін ешқашан ұмыт
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
қалдырған
емес.
Денсаулық
сақтау, білім
беру,
дамыту барысында
ерекше маңызға
ие болады.
әлеуметтік
қорғау,
мемлекеттік
қызметкерлерді
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
қолдау,
зейнетақыны,
стипендияны
және
ісін, табиғи
ресурстарды басқаруға
қатысты
ұстамүгедектігі
мен
асыраушысынан
айырылғанына
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
байланысты
жәрдемақыларды платформакөбейту
Кешенді ақпараттық-технологиялық
мәселелері
ұдайы
Елбасы
назарында.
Әлемде
ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынбірде-бір
ел дағдарыс
жағдайында
және
қаржы
дардың энергия
тиімділігі
мен энергия
үнемдеуге,
жетпей
тұрғанда
әлеуметтік
көмектіөзұлғайтуға
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
жұмыстатәуекел
ете алған емес.
Қазақстан
– Ұлт
рының экологиялық
тазалығы
мен тиімділігіне
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қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
көшбасшысының
озық
ойлылығы
арқасында
Болжам
бойынша, 2050
жылға
қарай бұл
көрсетосыны
жасап
отырған
ел.
Астана
–
бейбітшілік
кіш 80 процентке жетеді.
алаңы.
Жаңа
қалақарай
құрылысымен
бірге Ұлы
Дала
Біз 2030
жылға
Қазақстандағы
баламатөсінде
жаңа
идеялар,
батыл
инновациялар
мен
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
өршіл
жобалар
дүниеге
келді.
Жаһандық
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
саясаткер
Нұрсұлтан Назарбаевтың
зияткер55
әрі
болатын
жаңартылатын
энергия көздерінің
өміршең
идеялары,
тың
бастамалары
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1 –
ұстанымдары
бөлек, саяси,
діни,
мүдделері
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл»
энергия
өнтоғыса бермейтінтехнологияларға
елдерді Астанада табыстырды,
дірілді.«Жасыл»
инвестиция
ортақ
мәмілеге
жол ашты.
Еуразияның
салу
үшін
бизнестікелуге
ынталандыру
маңызды.
кіндігі
– Астанада
ЕҚЫҰ,
ЕурАЗ
Өңірлердің
әкімдері
шағынТМД,
және ШЫҰ,
орта бизнес
ЭО, ҰҚШҰкеңінен
сынды
халықаралық
субъектілерін
тартып,
тұрмыстық беделді
қатты
ұйымдар саммитінің,
Әлемдік
дәстүрлі
қалдықтарды
заман талабына
сайжәне
утилизациядіндер
лидерлері
съезінің,
ЭКСПО-2017
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені
шешуге барлық
аграрлық
кекөрмесінің
өтуі, Сириядағы
соғысты
тоқтатудағы
шеннің
түбегейлі
бет
бұруы
маңызды.
Аграрлық
келіссөз алаңын ұсынған араағайындық бітімғылымды
басты
назарда
богершілік дамыту
саясаты мәселесі
Қазақ елін
әлемдік
аренадағы
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
беделді ойыншыға айналдырды. Әлемдік
трансферттеумен және оларды отандық жағдайсаясатшылар арасында «Астана – бейбітшілік
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
алаңы» деген ұғым пайда болды. Оған кейбір
Осыған орай аграрлық университеттердің
келісуші тараптардың «Біз тек Астанаға ғана
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
барамыз» деген сөздері дәлел екені даусыз.
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
Астананың
бейбітшілік
алаңы
ретінде
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
танылуына, тіпті кейбір елдер тарапынан
мамандарды дайындауға тиіс.
қызғанушылар
да табыла бастады. Әлемнің әр
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдартүкпіріндегіжаңартып,
адамдар тағдырына
ықпал
ететін
ламаларын
агроөнеркәсіп
кешенінмаңызды
шешімдер
тек
осы
Астанада
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
қабылданды. айналу
Қазақстан
Президентінің
беделі
орталықтарға
талап
етіледі. Мысалы,
мен
даналығына,
бейбітшілік
пен
қауіпсіздік
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
ісіне қатысты«ақылды
бастамаларына
халықаралық
болжамдаудың,
суарудың»,
минералқоғамдастық
қошемет
білдіріп,
қызу
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестерменқолдады.
және
Халқымыздың
күрделі
тарихында жүйелері
Астанада
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
алғаш рет
қазақ мемлекеттігінің
жаңа геосаяси
арқылы
өнімділікті
бірнеше есе арттыруға
бомазмұны
қалыптасып,
ұлттық адами
сана-сезім
күшейе
лады.
Жүргізушісі
жоқ техника
факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің котүсті. Қазақстан
халқы
әлемдік
өркениеттен
оператив
түрінде жұмыс
істеуіне
жан-жақты
қоллайықты
орын
алып,
халықаралық
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
қоғамдастықтың
ажырамаснарыққа
бөлігіне
айналды.
отандық
өнімді халықаралық
шығарудың
Астана
–
күретамыр.
Жолдардың
тоғысқан
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс. жері.
Елорданың
ел аумағының
қақ ортасына
Ауыл шаруашылығын
қарқынды
дамыту
орналасуы
–
Қазақстанның
Еуропа
Азияның
өнімнің сапасы мен экологиялық мен
тазалығын
экономикалық
мүдделерін
көлік
сақтай
отырып жүргізілуі
қажет.біріктіретін
Бұл бүкіл әлемге
хабына айналуына
мүмкіндік
береді.
Бұл туралы
танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи
азықЕлбасы
«Жолдар
Қазақстанның
өмір жолының
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүмсызықтары.
Біздің ұлан-ғайыр даламызда
кіндік
береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан
арқылы
транжолдардың
жан-жағында
үнемібірнеше
тіршілік дамып
сконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл
туралы
көп
жатты. Біз Астанадан жан-жаққа автомобиль,
айтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
өткен
жүк
темір жол және авиациялық магистральдар
транзиті
2017
жылы
17 процентке
17 милтарайтын
көлік
жүйесін
құруымызөсіп,
керек»,
деген
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
жыл
болатын. Жаңа астанамыздың сәнін кіргізген,
сайынғы
табысты
жылы
5 миллиард
долзаманауи
сәулет 2020
өнерінің
жарқын
туындылары
ларға
жеткізу
міндеті
тұр.
Бұл
инфрақұрылымға
– жаңа халықаралық әуежай мен теміржол
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
арада қайтавокзалының
салынуы
Елбасытезсөзінің
нақты
руға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
іспен
қуатталатының
Жолдар және
– ел
Бұл жүйе
көлік ағынындәлелі.
тиімді басқаруға
экономикасы
дамуының
көрсеткіші
деп
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігінте
атайды. Астанадан
тараған
жолдар
Ұлт жоспары
анықтауға
жол ашады.
Ішкі өңірлік
қатынастарды
аясында
Қазақстанды
халықаралық
көлікжақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
коммуникациялық
легіне
интеграциялаумен
жөндеу
мен қайта салуға
арналған
қаржы көлемін
көбейту керек.
7
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құнқабыстырылған
үлкен
жоба.азаматтық
Өйткені
дылықтарымыз болашағы
ретінде қала
беретін
бұл
Еуропадан
Азияға тікелей
жүк тасымалын
бейбітшілік,
ұлтаралық
және конфессияаралық
іске
асыруға мүмкіндік беретін мультимодальды
келісім.
көлікДегенмен,
дәлізін Қазақстанның
жасауды қамтиды.
жетістікАстанадан
тері сенімді
еліміздің
тоғыз түкпіріне
күн шапағы
іспетті
тірек саналады,
бірақ ол ертеңгі
табыстарымытарайтын
«Нұрлы
стратегиялық
здың кепілі емес
екенін жол»
жақсы сезінуіміз
керек.
бағдарламасы
мемлекетіміздің
сапалық
«Көл-көсір мұнайдың»
дәуірідамуына
аяқталып
келеді.
Елімізгетың
дамудың
сапасы
қажет.
тұрғыда
серпінжаңа
береді.
Астана
– ғылым мен
трендтерөзінің
көрсетіп
отырғандай,
ол,
білімЖаһандық
ордасы. Елбасы
жастарға
арнаған
бірінші кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
сөзінде
«Болашақ
– білімде»
деп атап
өткен
элементтерін
енгізуге негізделуі
Мұболатын.
Бұл кеңінен
бір кездегі
«Халқым тиіс.
басқа
ның өзіндіккем
сын-қатерлері
де, мүмкіндіктері
халықтан
болмасын»
деген Алашде
бар.
арыстарының
айтулы сөздерімен де үндесіп
Жаңа
әлемойдың
көшбасшыларының
қатарына
қожатқан
кемел
көрінісі. Астана
бүгінде
сылу үшін Қазақстанда
қажетті нәрсенің
бәрі бар
Еуразияның
іскерлік, мәдени
және ғылыми
екеніне сенімдімін.
БұлЕлбасының
үшін мынадай
міндеторталығына
айналды.
шетелдік
терді
шешуге
жұмылуымыз
керек.
танымал оқытушыларды тарта отырып ашқан

өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
жұмыс
бастады. цифрландыру
Жастардың ғылымға
бет
отыр. істей
Экономиканы
табыс әкелбұрып,
саналы
тәрбие
алуы
үшін
ауқымды
істер
генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
атқарылды.
Елбасының
бастамасымен
де тудырады.
Босайтын
жұмыс күшінашылған
еңбекпен
Астананың
орындары
заманауи
қамту үшін жоғары
келісілгеноқу
саясатты
алдын
ала тияинтеллектуалды
орталық
ретіндекоммуникация
танылды.
нақтау керек. Білім
беру жүйесін,
Ондаған,
жүздеген
жастардың
әлемдік
мен стандарттау
салаларын
жаңа индустрияланстандарттар
деңгейінде
емін-еркін
білім
дыру талаптарына
бейім
деу қажетсапалы
болады.
алуға2018
берілген
мүмкіндік
Елбасына
жылытамаша
«цифрлық
дәуір»үшін
өнеркәсібін
қаайтар
алғысы
шексіз.
Астана
60
мыңнан
астам
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
қазақ
маңызды
өмірлік
бағдарын
үшіншіжастарына
бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу керек.

секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
8технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

1

Назарбаев Университеті бүгінде әлемдік
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа
деңгейдегі
оқу
орындарымен үзеңгі
қағыстыра
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
алатын беделді білім ордасына, Қазақстанның
айналуы тиіс
ғылыми-оқыту
жүйесінің
көшбасшысына
Оның нәтижелері
бағасы
күрт іргелі
төменайналды.
Астанада, мұнай
сонымен
қатар
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі
болды.
Сол
мекемелері ашылды, қазақстандық және
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
шетелдік білім және зерттеу орталықтары

2

берген теңдесі жоқ «Болашақ» бағдарламасының
орталығына
ЕКІНШІ.айналды. Астана – сұлу қала. Аз
Ресурстық
әлеуетті
ғана
уақыттың
ішінде сайын далада ертегідегідей
одан болып,
әрі дамыту
пайда
кербездігімен әлемді тамсантқан
ХХІ ғасырда
әлемнің
ресурстарға
деген
ғажайып
шаһардың
бой табиғи
көтеруі
– Елбасының
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһанерлігі.
Курокава,
Фостер,
Танге,
Николетти
дық экономиканы
және еліміздің
сияқты
есімдері әлемге
танымал экономикасын
озық ойлы
дамыту барысында
ерекше
маңызға
ие болады.
сәулетшілерді
Астанаға
әкелді.
Өзіміздің
үздік
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
шеберлерді тартты. Алайда қаланың қандай
ісін, табиғижөніндегі
ресурстарды
қатысты
ұстаболатыны
бас басқаруға
жобалаушы
да, идея
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
беруші де Елбасының өзі болды. Сөйтіп
Кешенді ақпараттық-технологиялық
платформаелорданың
бүгінгі бейнесін қалыптастырудағы
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
Кәсіпорынжақсылыққа, игілік пен ізгілікке ұмтылған
дардың
энергия
тиімділігі
мен
энергия
үнемдеуге,
Елбасының ерік-жігерінің арқасында
дүние
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз
жұмыстажүзіндегі таңдаулы құрылыс туындылары

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
салынды. Тұңғыш Президент кітапханасы,
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсет«Астана опера» театры, Ұлттық музей, «Шабыт»
кіш 80 процентке жетеді.
өнер академиясы, «Қазақстан» киноконцерт
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламазалы, «Астана арена» стадионы, «Хан Шатыр»
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
сауда-ойын сауық кешені, тағы да басқа айтып
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коқалалардың бірі және ол Республика Президенті
оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолсіңірген аса зор еңбектің жемісі» деген болатын.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
Бүгінгі Астана – Елбасы жігерінің айқын жеңісі,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
әлемдік қоғамдастықтан ойып отырып орын
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
алған Қазақстан жетістіктерінің жиынтық
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
тауысу мүмкін емес сұлу архитектуралы шаруашылығы
бейнесі. Бозбала
Астана
Ұлы Далатиісінше,
мен Мәңгілік
өнімінің
экспортын,
кем
ел
–
Қазақ
елі
Тәуелсіздігінің
айбары
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын. ретінде
көркейе берері анық. Астана – біздің тарихи
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
тағдырымыз.
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ. Қазақстанның жарқын келешегі,
оның дамуы менинфрақұрылымының
өркендеуі Елбасының атқарған
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика
ауқымды арттыру
істері мен табандылықпен жүргізген
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде шынайы
Қазақстан
арқылы
бірнеше лайық.
трансаясаты
алғыс
пен құрметке
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл туралы
көп
Астана еліміздің
әлеуетін
нығайтуға
бар күшмыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды.
Жалпы, Қазақстан
арқылы
жүк
жігерін арнайтын
интеллектуал
күш өткен
саналатын,
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті
2017
жылы
17 процентке
өсіп, айналды.
17 милқауымды
өзіне
тартатын
орталыққа
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
Сондықтан Астана орындалатын армандаржыл
мен
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы
табысты
2020
жылы 5 миллиард
долүміттердің
қаласы.
Ғасырларға
жететін тарих
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға
жеткізу міндеті
Бұл ескерткіш.
инфрақұрылымға
әрі ұрпақтан
ұрпаққатұр.
кететін
Астана
ғылымды
дамыту
мәселесі
басты
назарда
божұмсалған
мемлекет
қаражатын
арада қайтағимараттар, мәдени-көпшілік орындар көз – қазақ халқының жаңаруыныңтез
нышаны,
үлкен
луға
тиіс. Ол ең
алдымен жаңа
технологияларды
мүмкіндік
береді. айналған қала екенін
қуантады,
жүректерде
патриоттық
сезімді, руға
үміттері
ақиқатқа
трансферттеумен
оларды
отандықмақтаныш
жағдайЖүк қозғалысынкүн
онлайн
бақылап,
ұлттық рухты және
оятады,
көңілді
қазақстандықтар
сайынрежімінде
сезінеді. Президент
ғакернейді.
бейімдеумен
айналысуы
қажет. перзенті. Ол – олардың
кедергісіз
тасымалдануы
үшін және
Астана
– Елбасының
Н.Назарбаев
дүниежүзілік
тарихта жасампаз
әрі
Осыған
орай аграрлық
университеттердің
операцияларды
жеңілдету
Ұлт
көшбасшысы,
мемлекет
құрушы әрі кедендік
ықпалды
саясаткер ретінде
өз орнымақсатымен
бар тұлғаға
рөлін
қайта қарау
Олар диплом
беріп қана
ғажайып
қала керек.
– Астананың
рухани
әкесі, блокчейн
айналды. сияқты
Бізге,цифрлық
оның технологиялардың
замандастарына,
қоймай,
ауыл
шаруашылығы
кешенінде
нақты
ауқымды
түрде
енгізілуін
қамтамасыз
қажет.
архитекторы. Оның есімі дәуірдің ең белгілі, Елбасының Отанымыздың
өркендеуіету
жолындағы
жұмыс
істейтін
немесе
ғылыммен
айналысатын
Заманауи
шешімдер
логистиканың
барлық
ықпалды
жаңартушыларының
қатарында ерлікке толы ерен еңбегінің мән-мағынасын
мамандарды
тиіс. мемлекетін орнату буынының
ұйымдастыруға
аталады. Олдайындауға
жаңа Қазақстан
ұрпақтан өзара
ұрпаққабайланысын
жеткізу міндеті
жүктеледі.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
кезеңінде қазіргі заманның ең дарынды жасампаз Халықтың Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
реформаторы ретінде танылды. ҚХР Төрағасы деген алғысы мен құрметі жалпы, ұлттық
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
Си Цзиньпиннің «Кейінгі 20 жылда Астанада тарихта, ұлттық жаңарулар шежіресіне алтын
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
ғаламат өзгерістер болды, ол Қазақстанның әріптермен жазылуға тиіс. Президент Н.
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
керемет келешегін паш етіп отыр» деп атап өтуі Назарбаевтың шын мәніндегі жаһандық
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
кездейсоқ емес. Владимир Путин Астананы деңгейіндегі тарихи тұлға ретіндегі теңдесі жоқ
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
«Қазіргі заманның ғажайыбы» деп атады. Ресей еңбегін келер ұрпақ ризашылықпен мәңгілік
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
басшысы
«Астанабірнеше
– қарқынды
дамып бокеле жақсарту
есте ұстайтын
болады. Оған менің
еш желісін
күмәнім
арқылы
өнімділікті
есе арттыруға
үшін автожолдардың
жергілікті
жатқан
мегаполис,
Еуразиядағы
ең
заманауи
жоқ.
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
9
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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قاسىم -جوم
تۇمار

قازاقستان رەس

تۇمار

!Құрметті отандастар
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралتۇمار
توقايەۆБіз
әлем елдерінің
мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет.
Бұлар, бірін сеніміجومارت
قاسىم-
توقايەۆбөленіп,
брендке
айналған
тәуелсіз
Қазақстанші
кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынтаقاسىم -جومارت
رەسپۋبليكاسى
قازاقستان
ды құрдық.
2017 жылы біздің
ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
رەسپۋبليكاسى
Кеңесінің
قازاقستان тұрақты емес
мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
ءتوراعاسى
سەناتىنىڭ
پارالمەنتى
дың қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
цифрландыру
жөніндегі пилоттық жобаны іске
پارالمەنتى سەناتىنىڭ ءتوراعاسى
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешімалған ТМД және Шығыс Еуропа
جىگەرىنىڭелдері
арасындерді әзірлеушілердің
өз экожүйесін дамытуы
جەڭىسى
ەلباسى
ەلباسى-
استانا  -استانا
جەڭىسى
جىگەرىنىڭ
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоباعاالي بىلسەك»Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана
мика моделі
қалыптасты.
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
ءبىز – باقىتتى ۇرپاقپىز .اتا -باباالرىمىز عاسىرالر بويى
بىلسەك،
باعاالي
ارمانداعان تاۋەلسىز
بويى
عاسىرالر
باباالرىمىز
اتا
ۇرپاقپىز.
باقىتتى
–
ءبىز
بىلسەك،
باعاالي
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
قۇرىلىسىنا
مەملەكەتتىڭ
دەربەس
كوردىك.
اتقانىن
تاڭى
دىك
تاۋەلسىز
ارمانداعان
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
اتسالىستتتتتىق .ەل
مەملەكەتتىڭ
دەربەس
كوردىك.
اتقانىن
تاڭى
технологияларدىك
ارمانداعان تاۋەلسىز
قۇرىلىسىنا қайта
түсті.
Жыл қорытындысы
бойынша
ішкі
»«Алатау
инновациялық
парاسىرەستتتتە
تتتتتانىتتىق.
دۇنتتتتيەگە
تورتكتتتتۇل
ەلىمىتتتتزدى
اتسالىستتتتتىق.
жалпы
өнімнің
өсуі
4
процент
болып,
ал
өнеркінің
қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
اسىرەستتتتەتاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ
سيمۆولى – جاڭا ەلوردامىزدىڭ بوي
تورتكتتتتۇل قىمباتتى
تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ ەڭ قاسيەتتى،
دۇنتتتتيەگە
ەلىمىتتتتزدى
اتسالىستتتتتىق.
تتتتتانىتتىقкәсіптік өнімнің өсуі .
7 проценттен асты.
Бұл қарау қажет. Нақты
сектордың жаңа
технологиپە؟
ەمەس
باقىت
ناعىز
رى
ءبا
وسىنىڭ
بولدىق.
كۋا
كوتەرگەنىنە
орайда,
өнеркәсіптің
жалпы
көлемінде
өңдеуші
яларға
деген
сұранысты
ынталандыруы
және
كوتەرگەنىنە كۋا بول
تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ ەڭ قاسيەتتى ،قىمباتتى سيمۆولى – جاڭا ەلوردامىزدىڭ بوي
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
استتتانا – ەل تتتاري.ى .جاعتتداي وتە كتتۇردەلى بتتوالتىن -1990 .جىلتتدىڭ
 Қазақстанныңاستتتانا – ەل
پە؟ қолайлы
дамуы
باقىتорта
ناعىزтаптың
қызметі
инновациялық
экожүйе жетістіктерінің
ەمەس
ءبارى
بولدىق .وسىنىڭ
كوتەرگەنىنە كۋا
ساياستي
берді.قوعامتدا
ىدىراۋى،
جۇيەنىڭ13جاپپاي
ەكونوميكالىق
كەڭەستىك
 Бұл үшінورتاسىندا
қалыптасуына
мүмкіндік
Кедейшілік
есе негізгі
факторлары
болып саналады.
ورتاسىندا كەڭەستىك
جىلتتدىڭ
1990деңгейі
بتتوالتىن.
كتتۇردەلى
заңнамаوتە
جاعتتداي
استتتانا – ە
қысқарып,
жұмыссыздық
4,9 процентке
тиісті
تۋىنتداعان
توقىراۋىنان
يدەولوگيانىڭ
كوممۋنيستىك
 қажет.الۋى،
تتتاري.ى.ورىن
لليزمدەردىڭ
كاتاك-
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
-калықليزمدەردىڭ و
ساياستيكاتاك
قوعامتدا
جاپپاي
جۇيەنىڭ
ەكونوميكالىق
كەڭەستىك
ورتاسىندا
جۇرتشتتىلىق
تان
ىدىراۋى،تانىتقت
تاعىنا
көрсетудіت
تى .ەل بوالش
ىنا جەتتت
تدارىس شتتى
 ие болыпداعت
табыстарының
негізі
تىلىق -
االڭداۋشتбіздің
басты
құндамыту
ерекше
маңызға
дылықтарымыз
азаматтық
отыр. Экономиканы
цифрландыру
табыс әкел ретіндеءتۇستى.
توقىراۋىنان-يە
қалаكۇشە
 беретінكۇي
كوڭىل
تۋىندادى ،نارازىلىق
الۋى ،ەنجارلىق
الەۋمەتتىك
تدارىس شتتى ىنا
تۋىنتداعانداعت
يدەولوگيانىڭ
كوممۋنيستىك
اراسىنداورىن
ليزمدەردىڭ
كاتاك-
бейбітшілік,
ұлтаралық
және конфессияаралық
генімен,
жұмыс күшінің көптеп
босап
қалу қаупін
مەملەكەتتىلىگىنىتڭ قۇلتدىراۋىنىڭ ءقتاۋپى تتۋدى.
پايتدا بولعتان قتازاق
جاڭادان
келісім.
тудырады.
жұмыс
күшін
اراسىندا الەۋمەتتىك
تاعىناдеاالڭداۋشتتىلىق تانىتقتتان جۇرتشتتىلىق
Босайтынبوالشت
جەتتتتى .ەل
ىنا
еңбекпенتتى
داعتتدارىس ش
Дегенмен,
Қазақстанның
жетіс
тік
тері
сенімді
қамту
үшін
келісілген
саясатты
алдын
 ала тияمىنە ،وسىنداي مەملەكەتتى قالىپتاستىرۋداعى ەڭ كتۇردەلى كەزەڭتدە ،قازاقستتانجاڭادان پايتدا بولعت
тірек саналады,
бірақ
ол ертеңгі
табыстарымынақтау
ەنجارلىقкерек. Білім
беру жүйесін,
коммуникация
ءتۇستى.
كۇشە-يە
استاناستتىنكۇي
نارازىلىق كوڭىل
تۋىندادى،
الەۋمەتتىك
اراسىندا
شەشتتىم
 сезінуімізستتالۋ
جاڭتتا
لتتدىڭ
نازاربتتايەۆ ە
پرەزيتتدەنتى ن.
здың кепілі
تتتۋرالى емес
екенін жақсы
керек.
мен
стандарттау
салаларын
жаңа индустриялан «Көл-көсірوسىنداي مەم
تتۋدى.مىنە،
»мұнайдың
дәуірі
قارجىаяқталып
келеді.
дыру талаптарына
бейімдеу
қажет болады.
ءقتاۋپى
قۇلتدىراۋىنىڭ
مەملەكەتتىلىگىنىتڭ
بولعتان
جاڭادان پايتدا
ستارقىلعان
ابتدەن
رەسۋرستارى
قۇلدىراپ،
قتازاق ەكونوميكا
ايتتى.
قابىلداعانىن
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаپرەزيتتدەنتى ن .ناز
ادامتداردىڭ
جتاقىن
باسشىسىنا ەڭ
باتىل شەشىمدى
مۇنشالىقتى
ساتتە
قازاقستتان
كەزەڭتدە،
مەملەكەتكتۇردەلى
ەڭ
مەملەكەتتى
مىنە ،وسىنداي
Жаһандық
трендтер
көрсетіп
отырғандай,
قالىپتاستىرۋداعى ол,
лыптастыруға
арналған
индустрияландырудың
бірінші кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
үшінші бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу
керек.
ەمەس .االيتدا
قۇپيتا
استاناستتىنقاراعتانى
قولداماعانى ،كۇمانمەن
ءتۇسىنىپ،
دە بىردەن
ءوزى
قابىلداعانىن ايتتى.
شەشتتىم
تتتۋرالى
ستتالۋ
لتتدىڭ جاڭتتا
نازاربتتايەۆ ە
پرەزيتتدەنتى ن.
элементтерін
кеңінен
енгізуге
негізделуі тиіс. Мұازاماتتاردىتڭ
سەنىمىن وياتتى،
حالىقتىڭ
ەلباسىنىڭ باتىلدىعى،
өзіндік
сын-қатерлері
мүмкіндіктері
تاۋەكەلشىلدىگى де
ЕКІНШІ.
 ныңمۇنشالىقتى ب
ساتتە
ستارقىلعان
رەسۋرستارىде,ابتدەن
قارجى
قۇلدىراپ،
قابىلداعانىن ايتتى .ەكونوميكا
бар.
وتان سۇيگىشتىكәлеуетті،
Ресурстықسەزىمدەرىن ۇستەم ەتتى.
مەملەكەتشىلدىك
Жаңа
әлем көшбасшыларының
مەملەكەت қатарына қо-
одан әрі дамыту
ءوزى دە بىردەن ءتۇس
ادامتداردىڭ
جتاقىن
تتىناقتار ەڭ
باسشىسىنا
شەشىمدى
ساتتە مۇنشالىقتىەلباتىل
پرەزيتتتدەنت ن.
كەزىنتتتدە
ەڭ اۋىتتتر ست
وستتتىناۋ
تاري.ىنتتتداعى
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
ەلباسىنىڭ باتىلدىع
екеніне
сенімдімін.
 үшінмынадай
міндетмұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһанااليتدا
ەمەس.
قۇپيتا
قاراعتانى
كۇمانمەن
قولداماعانى،
ءتۇسىنىپ،
بىردەن
ءوزى دە
بولدىق.
 Бұлكۋا
جىگەرىنە
قۇرىشتاي ەرىك
ءتان
كوشباسشىعا
شىنايى
نازاربايەۆتىڭ
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
ءارى تى نتان جتول
بولمىستىن
حالىقتىڭشىستى
تاۋەكەلشىلدىگى قتۇت-قتارۋ-
وعان تاري.تىتڭ ءوزى حالقىنىتڭ
ازاماتتاردىتڭوتان سۇيگىشتىك،
وياتتى،
سەنىمىن
ەلباسىنىڭ
باتىلدىعىдамыту барысында ерекше،
маңызға ие болады.
жаңа
Бірақ
шикізат индустрияларын
ұйымдастыру
ميسسياسىن بەردى.
رەفورماتوردىڭ
ساالتىن تۇڭعىش
 БІРІНШІ. Индустрияландыруەل تاري.ىنتتتد
سەزىمدەرىن ۇستەم ەتتى.
سۇيگىشتىك،
технологияларды енгізудің көшбасшысына
مەملەكەتشىلدىكісін, табиғи
ресурстарды басқаруға
وتان қатысты ұста-
التتدا تۇرعتتان رەفورمتتاالر وتە اۋىتتر ەدى .ستتوندىقتان پرەزيتتدەنت حالىققتتا،
айналуы тиіс
сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
نازاربايەۆتىڭ شىناي
ن.
تتدەنت
پرەزيت
تتدە
күртكەزىنت
تتىناقتار
нымдардыست
تتر
 ақпараттық-технологиялықاۋىت
ەڭ
تتىناۋ
تاري.ىنتتتداعى وست
ەل
мұнайڭ استا
ءۇشتىن ونىت
جتارقىن
ەلىمىزدىتڭ
اسىرەسە جاس ۇرپاققتا
قتاجەتОның
нәтижелері
بوالشتاعىбағасы
төменКешенді
платформаكۋا 2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
ءتانларды
белсенді
شىنايىтүрде енгізу
дегенتاري.تىتڭ ءوز
بولدىق.وعان
تاۋەلسىزە
جىگەرىن
 негізгіەرىك
قۇرىشتاي
كوشباسشىعا
نازاربايەۆتىڭ
قازاقستتاننىڭ
–استانا
جوق.
اينىعان
تۇسىندىرۋدەن
 қажет.جالىقپاي
Кәсіпорынەكەنىنтұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
ساالتىن تۇڭعىش رە
ستيمۆولىنا
استۋىنىڭ
өңдеуويتدىڭ
 сондай-ақتەرەڭ
جتارقىن،
مەن
ارماندار
دامۋىنىڭ ،ۇلى
себепті
жоғары
еңбек
бар қайта
энергия
өндірушілердің
وعان өз жұмыста-
جتول
نتان
өнімділігіتى
ىستكە ءارى
بولمىستىن
شىستى
قتۇت-قتارۋ-
حالقىنىتڭ
تاري.تىتڭ ءوزى
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
 Сонымен қатар индустрияландыру 4.0التتدا تۇرعتتان
بەردى.
رەفورماتوردىڭ
ساالتىن تۇڭعىش
ميسسياسىن жаңа
қойылатын талаптарды
арттыру керек.
10
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаاسىرەسە جاس ۇرپاق
تا،
حالىققت
تدەنت
توندىقتان پرەزيت
ەدى .ست
وتە اۋىت
саласындағыتاالر
تۇرعتتان رەفورمت
қанتداالت
ТУҒАН
ТІЛ
/отырып,
)№3(36
2018
пайдалана
мейлінше
инновациялық
تر лы,
»«таза
энергия
дамудың
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
ەكەنىن جالىقپاي تۇ
اسىرەسە جاس ۇرپاققتا ەلىمىزدىتڭ جتارقىن بوالشتاعى ءۇشتىن ونىتڭ استا قتاجەت
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төртدامۋىنىڭ ،ۇلى ارما
8
ەكەنىن جالىقپاي تۇسىندىرۋدەن اينىعان جوق .استانا – تاۋەلسىز قازاقستتاننىڭ
ТУҒАН ТІЛ - ТҰҒЫРЫМ / №1(1) 2018

پارالمەنتى سەناتىنىڭ

استانا -ەلباسى جىگەرىنىڭ جەڭىسى

ي بىلسەك ،ءبىز – باقىتتى ۇرپاقپىز .اتا -باباالرىمىز عاس

تاۋەلسىز دىك تاڭى اتقانىن كوردىك .دەربەس مەملەكەتتىڭ
تىق .ەلىمىتتتتزدى تورتكتتتتۇل دۇنتتتتيەگە تتتتتانىتتىق.

گىمىزدىڭ ەڭ قاسيەتتى ،قىمباتتى سيمۆولى – جاڭا ەلوردام

ە كۋا بولدىق .وسىنىڭ ءبارى ناعىز باقىت ەمەس پە؟

نا – ەل تتتاري.ى .جاعتتداي وتە كتتۇردەلى بتتوالتىن-1990 .

2

كەڭەستىك ەكونوميكالىق جۇيەنىڭ جاپپاي ىدىراۋى ،قوعامت

دەردىڭ ورىن الۋى ،كوممۋنيستىك يدەولوگيانىڭ توقىراۋىنان

1

شتتى ىنا جەتتتتى .ەل بوالشتتاعىنا االڭداۋشتتىلىق تانىتقتتان ج

ەۋمەتتىك ەنجارلىق تۋىندادى ،نارازىلىق كوڭىل كۇي كۇشە-

تدا بولعتان قتازاق مەملەكەتتىلىگىنىتڭ قۇلتدىراۋىنىڭ ءقتا

نداي مەملەكەتتى قالىپتاستىرۋداعى ەڭ كتۇردەلى كەزەڭتدە،

ى ن .نازاربتتايەۆ ەلتتدىڭ جاڭتتا استاناستتىن ستتالۋ تتتۋرا

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коБолжам бойынша,
жылға қарай
бұл көрсет- ءوزоператив
түрінде
жұмыс істеуіне.اينالدى
жан-жақты қолنۇرسۇلتان2050
پرەزيدەنتىمىز
بوالشاقتارىن
،تاعدىرىن
قازاقستاندىقتار ەل
кіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
.  جاڭا تاريح باستالدى.ءابىشۇلى نازاربايەۆقا سەنىپ تاپسىردى
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
лы энергия
процентке
жеткізуباعىتتالعان
міндетін стратегиялық
жолын тауып,
тиіс.
ولүлесін
ەلتوردا30جاڭتا
.ستراتەگيا
شاعىنا--ۇلتىمىزدىڭ بوال
– ілгерілетуге
استانا
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
دا ەۋروپتتالىق رەفورمتتاتورلىق پەن پراگمتتاتيزم جتتانە-– ءوزىنىتتڭ ساياستتاتىن
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
تىعىتزістейді.Соларда
 قوعام نەگىزىنە2017
 قاتارжылы
سونىمەن
بەرىكتىكتى
دەموكراتيالىق
нысаны жұмыс
1,1،دەсақтай
отырыпۇردىستەرگە
жүргізілуі қажет.
Бұл бүкіл әлемге
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өн- танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықارقا سۇيەيتىن ازيالىق داستۇرشىلدىكتى ۇشتاستىرا بىلگەن كوشباسشى نۇرسۇلتان
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүм. گەوساياسي جوسپارى
مەرزىمدى-نازاربايەۆتىڭ ۇزاق
салу үшін бизнесті ынталандыру
маңызды.  تەرەڭ،مازمۇندى
кіндік береді.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді иге ەلباستتىنىڭ استتتانانى ەلىمىزدىتتڭ ورتتتالىعى – ارقتتا توستتىنە،ەڭ التتدىمەن
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
تتدىقзаман
 بودان،تىدەن
ىرىنشت
تۇل ب
 بت.ءمتتانى بتتار
ستتتراتەگيالىق
تىمىنىڭ
شەشتкерек.
كوشتتىرۋ
қалдықтарды
талабына
сай
утилизацияалмайтындарға
шара
қолдану
Тиімсіз сублау және ،جاقستارتىپ
қайта өңдеу үшін
шаралар
қабылдау
сидияларды
ауыл
шаруашылығы
кешені
 شەڭگەلىنەن شىققان ەلىمىزدىڭ گەوساياسي ۇستتانىمىن ايتارلىقتتايсубъеккерек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
تاۋەلستىزدىك
« ءوزىنىتڭ
ءابىشتۇلى
نۇرستۇلتان
.نىعتايتتى
قاۋىپسىزدىگىن
ونىڭ
соның ішінде
Экологиялық
кодекске
өзгерістер
қайта бағыттау
қажет.
5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
енгізуді талап
етеді.
кешеніндегі еңбек
өнімділігін
және
өңделген ауыл
:بەيتنەلەدى
اۋىستىرۋدىڭ تەرەڭ ماعىناسىن بىاليشتا
ەلوردانى
كىتابىندا
»ءداۋىرى
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
تتداي
تتۇننەن باست
تتان كت
تتىزدىك العت
« تاۋەلست
ҮШІНШІ.
«  ستتتول جاعت،تتتاپ جاڭتتتا جاعتتتدايдегенде
2,5 есеге
арттыруды
тапсырамын.
Ақылды технологиялар»
- агроөнеркәсіп
.احتۋال قالىپتاستتى
ەرەكشەلىكتەرىن كولدەنەڭ تارتقان مۇلدە باسقا مەملەكەتتىك
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
ءبىتزدى ءوز
فاكتورالر
گەوستراتەگيالىق
شىندىعى مەن
قازىرگى ۋاقىتتىڭ
Аграрлық
саясат еңбек
өнімділігін
түбегей- ءبىرقاتار
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
лі арттыруға
және
өңделген
экспортынتتادان
тиімділігін
арттыруگەوساياستتتي كەڭىست
جاڭتتتا
تتىنە
پروتسەستөнімнің
قالىپتاستتتتىرۋ
تتتىگىمىزدى قايتت
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше тран،بتارөсіруді
قااتارүйрендік.
بتار جەردە
« ،ەكىنشىدەن
. »ماجبۇرلەدى
قاراۋعاөтеді.
اراسپەن
дақылдарды
Оныقارى
мақтан
тұта- сконтиненталды
коридор
Бұлكوزق
туралы көп
мыз. Алайда,
қазір
ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайайтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
өткен жүк
، ەلباسىنىڭ بۇل ايماقتىڭ قارستاۋىتتىعىنان،كەنى بار جەردە شااار بار» دەسە دە
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милبايلىقتتارى مەن
قازبتاшығуымыз
 جەراستتىқажет.
،قايمىقپاستان
نەن-مىنەزى
قىتىمىر
تابيعاتىنىڭ
жоғары сапалы
дайын өніммен
лион тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін жыл
Бұл мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кесайынғы
табысты
2020
жылы
5
миллиард
долرىس ورىندارى شوعىرالنعان ورتالىق قازاقستانعا ەلوردا سالۋ شەشىمىن-ءىرى ءوندى
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
.اشتى
جولназарда
ساالالرىنىڭ دامۋىنا
ماڭىزدى
ەكونوميكانىڭ
ғылымды ،ۇشىنشىدەن
дамыту мәселесі
басты
бо- жұмсалған
мемлекет
қаражатынقابىلداۋى
тез арада қайталуға тиіс. تدەگى
Ол еңەلدەرىنت
алдымен
жаңа
технологияларды
руға
мүмкіндік
береді.
 بتتۇرىنعى كەڭەس وداعتتى،ستتول كەزەڭتتدەگى احۋالتتدى ەستتكە الستتاق
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
ىشتكى
مەملەكەتىمىزدىڭ
كوپەتنوستى
ءبىزدىڭ
كەزەڭىندە
 دەرтасымалдануы
ۇلتارالىق كيكىلجى
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың
кедергісіз
үшін және
Осығанەلباستى
орай .بولتدى
аграрлық
университеттердің
кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
قتادام
ەتتۋگە جاستالعان وڭ
قامتاماسىز
تۇراقتىلىعىن
ۇلتارالىق
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ىنتىماقتىتتڭ
دوستتتىق پەن
اراستتىنداعى
ۇلتتت پەن
تيتۋلتتدى
қоймай, ауыл
шаруашылығы
кешенінде
нақты وكىلتتدەرىنىڭ
ауқымды түрдеۇلتتت
енгізілуін
қамтамасыз
ету қажет.
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын.ەتتىЗаманауи
шешімдер
الەمگە ۇلگى
ۇلگىسىنлогистиканың
 قازاقستاندىقбарлық
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
 كوركەيىتپ جاتقتان ەلوردانىتڭ، كۇنتدە ءوستىپ.استانا – دامۋ بارومەترى
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
ламаларын
жаңартып,جتانە
агроөнеркәсіп
кешенін- пайдалану
сапалы
талдауды
الەۋمەتتىتك
 ساياستي،ەكونوميكتالىق
ەلىمىزدىتڭ
بارىسىنان
دامۋқамтамасыз
 قارقىندىетуге,
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
جىلتتى ىشتتىندە-26  قازاقستتتان تاۋەلستتىزدىكتىڭ.دامتتۋ قتتارقىنىن كتتورەمىز
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
егін егу мен
астық،بتار
жинаудың
оңтайлы
уақытын
Интеллектуалды
көлік жүйесін
енгізу қажет.
-الىتس
مۇددەستى
-ماقستات
امبيتستيالىق
 ۇلتكەن،دامىعان
ەكونوميكاسى
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
 ءار جىتتل ستتايىنعى ەلباستتى.جتتاقىن مەملەكەتتتتەر ساناستتاتىن ەلتتگە اينالتتدى
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
بىرتىنتدەپ
باعدارالماالر دامۋ
قىسقا
 جانەІшкі
ۇزاقөңірлік
،ۋالرىқатынастарды
جولدا
арамшөппен
күресудіңقتارقىنىن
интеллектуалды
жүйелері مەرزىمدىك
анықтауға жол
ашады.
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
 قازاقستتتان بۇگىنتتدە ازۋىتتن ايعتتا.ۇدەتە تۇستتەتىن ستتتراتەگيالىق باعتتدار بولتتدى
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
11
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінбөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаتاۆا
وڭىرلىتتك
ارىپتەست
تتراتەگيالىق
مەملەكەتتەردىتتڭ ست
الپاۋىتتت
дыدەرجت
құрдық.
2017 ،تى
жылы
біздің
ел БҰҰ Қауіпсіздік
ландыруға
тиіс. بىتتلەگەن
Кеңесініңتەك
тұрақты
емес мүшесі
болды.
2018 жылбірнеше
جەراستتى
نازاربتايەۆ
.رەتىنتدە ن
رەفورمتاتور
كورنەكتىЕліміздің
 اسا.تانىالدى
 بولىپөнеркәсіптік кәсіпорнын
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
الەمتدىك
،بايلىقتارىنا عانا ستۇيەنۋگە بولمتايتىنىن ۇنەمتى ەستكە ستاال وتىرىتپ
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
تاڭتداۋلى
بۇكىتل
،پايداالنىپ
ءتيىمدى
مۇددەسىنە
كەزەڭىن ەل
көрмесін الەمتنەن
өткізу үшін
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
Цифрлық
жәнеداعدارىس
басқа да инновациялық шешімалған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасындерді
әзірлеушілердің
 ءستويتىپ مەمتلەكەت. ويدى تارتۋدى مىندەتتەدى- ەڭ وزىق اقىل، تەحنولوگيانىөз экожүйесін дамытуы
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
ەلىمىزدىتتڭ
جاعدايىنتتدا
ونەركاستتىپتىك
ىنشتتى
باسشىستتى ءتورت
бысты жұмыс
істеп келеريەۆوليۋتستتيا
жатқан нарықтық
эконоОл біздің
Назарбаев Университеті, «Астана»
мика
моделі
қалыптасты.
халықаралық
орталығы, IT-стартаптардың
 ەل التدىنا تەحنولوگيتالىق. دامۋىنىڭ جاڭتا ۆەكتتورىن قالىپتاستتىردىқаржы
ويداعىداي
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
،تتتۋ
دامىتتсалдарын
كاپيتتتتتالىن
 ادام،تتتترياالندىرۋ
يندۋست
تتتيالىق
 يننوۆاتست،تتتاڭعىرتۋ
лайсыз
еңсеріп,
сенімді өсу
жолына
орталықтардың
төңіреجت
гінде қалыптасуға тиіс.
қайта түсті. Жыл
бойынша
ішкі ،قولتتداۋ
«Алатау»
инновациялық технологиялар парلوگيستتتيكالىق
جتتانەқорытындысы
 كولىتتك،ستتەكتوردى
اگرارلىتتق
كاستتىپكەرلىكتى
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
.قۇرىلىمتتدى جتتاڭعىرتۋ ستتاالالرىندا جتتۇزەگە استتىرۋ مىنتتدەتتەرىن قويتتدى-ينفتترا
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиقولدانىستقا
تستيفرالندىرۋدى كەڭىتنەن
،بەرگەندەي
ايقىنداپ
باسشىسى
орайда, өнеркәсіптің
жалпы көлемінде
өңдеуші
яларға
деген مەملەكەت
сұранысты ынталандыруы және
сектордың
үлесі
40
проценттен
асып
түсті.
венчурлық
қаржыландырудың
жеке нарығының
 ويتكەنتى بۇگىنتدە تستيفرلى.ەنگىزۋ – ەلىمىزدى جاڭعىرتۋدىتڭ باستتى بتاعىتى
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
بىترىنە
فاكتورالرىنىتڭ
نەگىزگتى
ەكونوميكالىق
جاااندىق
تەحنولوگياالر
қалыптасуына
мүмкіндік
берді. دامۋدىڭ
Кедейшілік
13 есе негізгі
факторлары
болып саналады. Бұл үшін
қысқарып,تۇبەگەيلى
жұмыссыздық
деңгейі
4,9 процентке
тиісті заңнама
қажет.
،وزگەرتىپ
بولمىسىن
ەكونوميكاسىنىڭ
تسيفرالندىرۋ ەل
.وتىر
اينالىپ
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
تالىن
ەڭتتبەك ونىمتتدىلىگىنىڭ ارتتتۋى مەن ءومىتتر ساپاستتىنىڭ جاقستتارۋىنا زور ىقپت
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
.تيگىزەرى انىق
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы
цифрландыру табыс әкелбейбітшілік,
ұлтаралық
және
конфессияаралық
генімен,
жұмыс
күшінің
көптеп босап қалу қаупін
 جتتاقتى قولتتداۋدىڭ ىرگەلتتى-ستتونىمەن بىتترگە پرەزيتتدەنت حتتالىقتى جتتان
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
،بەرۋ
 ءبىلىتم،ستاقتاۋ
دەنستاۋلىق
.ەمەس
مىندەتىنсаясатты алдын ала тияДегенмен,
Қазақстанның
жетіс
тіктеріقالتدىرعان
сенімді ۇمىتت
қамту ەشقاشان
үшін келісілген
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымынақтау
керек.
Білім
беру жүйесін, коммуникация
، زەينەتتتاقىنى، مەملەكەتتىتتك قىتتزمەتكەرلەردى قولتتداۋ،عتتاۋ-الەۋمەتتىتتك قتتور
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланبايالنىستتى
مەنкеледі.
متۇگەدەكتىگى
ستيپەنديانى جتانە
«Көл-көсір ايىرىلعانىنتا
мұнайдың» اسىراۋشىستىنان
дәуірі аяқталып
дыру талаптарына
бейімдеу қажет болады.
Елімізге
дамудың
жаңа
сапасы
қажет.
2018
жылы
«цифрлық
 ءبىتر-دە بىتردە- الەم. جاردەماقىالردى كوبەيتۋ ماسەلەلەرى ۇدايى ەلباسى نازارىنداдәуір» өнеркәсібін қаЖаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
ەل داعتدارىس جاعدايىنتتدا جتتانە قتتارجى جەتتپەي تۇرعانتتدا الەۋمەتتىتتك كتتومەكتى
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
وزىتق
كوشباسشىستىنىڭ
– ۇلتتнегізделуі
قازاقستتانтиіс.
.ەمەس
элементтерін
кеңінен енгізуге
Мұ- ۇلعايتۋعا تاۋەكەل ەتە العان
ның өзіндік
сын-қатерлері
де,.ەل
мүмкіндіктері
де وسىنىЕКІНШІ.
.االڭتى
بەيبىتشتىلىك
– استتانا
جاساپ وتىرعان
ويلىلىعى ارقاسىندا
бар.
Ресурстық әлеуетті
باتىتتل
،يتتدەياالر
داال توستتىندە جاڭتتاқатарына
ىتترگە ۇلتتى
جاڭتتا قتتاال
Жаңа
әлем көшбасшыларының
қо-قۇرىلىستتىمەن ب
одан әрі дамыту
сылуساياست
үшін Қазақстанда
қажетті
нәрсенің
бәрі
барءورشتتىل
ХХІمەن
ғасырда
تاتكەر
 جااانتتدىق.تدى
تيەگە كەلت
تاالر دۇنت
جوبت
الر-تتياәлемнің
 يننوۆاتسтабиғи ресурстарға деген
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһан–
 تىتڭ باستتاماالرى،زياتكەر ءارى ومىرشەڭ يتدەياالرىдық
نازاربايەۆتىڭ
نۇرسۇلتان
терді шешуге жұмылуымыз керек.
экономиканы және еліміздің экономикасын
عىستا بەرمەيتتىن ەلتدەردى- متۇددەلەرى تتو، ءدىنتي،ساياسي
،بولەك
ۇستانىمدارى
дамыту
барысында
ерекше маңызға ие болады.
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
–  ەۋرازيانىڭ كىندىگى. ورتاق مامىلەگە كەلۋگە جول اشتى،استانادا تابىستىردى
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаۇيىمتدار
دىтиіс
- ۇقشۇ سىندى حالىقتارالىق بەدەل، ەۋراز ەو،شىۇ
، تمد،ەقىۇ
айналуы
нымдарды
сыни استانادا
тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Оның
нәтижелері
мұнай
бағасы
күрт
төменКешенді
ақпараттық-технологиялық
платформа- ەكستپو،دىك جانە ءداستتۇرلى دىنتدەر ليتدەرلەرى ستەزىنىڭ- الەم،ءسامميتىنىڭ
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынاالڭىتن
توقتتاتۋداعى كەلىسستوز
ستتى
سوعى
سيرياداعى
كورمەسىنىڭ
2017 мен энергия үнемдеуге,
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі
болды.
Сол ،ءوتۋى
дардың
энергия тиімділігі
себепті жоғары
еңбек
бар қайта
өңдеу-بىتىم
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің өз жұмыстаارەنتاداعى
الەمتدىك
 ەلىنөнімділігі
ساياساتى قازاق
گەرشىلىك
ارااعايىندىق
ۇسىنعان
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
12
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коБолжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсет- оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолкіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
Біз 2030 жылға қарай
Қазақстандағы
баламаотандықتدىك
өнімді
халықаралық
шығарудың
– ساياساتشتتىالر اراستتىندا «استتتانا
الەمت
.اينالتتدىردىнарыққа
ويىنشتتىعا
بەدەلتتدى
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
تاراپتاردىڭ
كەلىسۋشى
وعان كەيبىر
.بولدى
دەگەن ۇعىم پايداқарқынды
»بەيبىتشىلىك االڭى
қойдық. Қазір бізде жалпы
қуаттылығы
336 МВт
Ауыл
шаруашылығын
дамыту
болатын жаңартылатын
энергияەكەنتتى
көздерінің
55 өнімнің
сапасы
мен عانتتا
экологиялық
.داۋستتىز
ستتوزدەرى دالەل
دەگەن
»بتتارامىز
 استتتاناعاтазалығын
«ءبىتتز تەك
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1 сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
 ءتىپتى كەيبىتر ەلتدەر تاراپىنتان،استانانىڭ بەيبىتشىلىك االڭى رەتىندە تانىلۋىنا
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өн- танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықادامتدار تاعتدىرىنا
تۇكپىرىنتدەگى
الەمنىتڭ
.تابىال باستادى
قىزعانۋشىالر دا
дірілді.«Жасыл» технологияларға
инвестиция
түлік ءار
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүмсалу үшін бизнесті ынталандыру
маңызды.
кіндік
береді.
 قازاقستتان.ىقپتال ەتەتىتن متاڭىزدى شەشتىمدەر تەك وستى استتانادا قابىلدانتدى
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеتىزدىك ىست
قاۋىپستқатты
تىلىك پەن
 بەيبىتشت،تا
تى مەن دانالىعىنت
بەدەلت
تدەنتىنىڭ
پرەزيت
субъектілерін кеңінен تىنە
тартып,
тұрмыстық
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
қалдықтарды заман талабына
сай утилизацияшара қолдану
керек. Тиімсіз
суб قىتزۋ،ءبىلتدىرىپ
 قوشتەمەتалмайтындарға
حالىقتارالىق قوعامداستتىق
باستتاماالرىنا
قاتىستى
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекىنتتتدا استتتتانادا العتتتاش رەت قتتتازاق. حالقىمىزدىتتتڭ كتتتۇردەلى تاري.قولتتتدادى
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
ستەزىمкодекске
-ۇلتتىق سانا
،قالىپتاسىپ
 مازمۇنىқажет.
ەوساياسي
جاڭا گ
مەملەكەتتىگىنىڭ
соның ішінде Экологиялық
өзгерістер
қайта бағыттау
5 жыл
ішінде
агроөнеркәсіп
енгізуді талап етеді. ،وركەنيەتتتەن اليىقتتى ورىتن الىتپ
кешеніндегі
еңбек
өнімділігін
және
өңделген
ауыл
 قازاقستتان حتالقى الەمتدىك.كۇشەيە ءتۇستتى
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
.اينالدى
بولىگىنە
اجىراماس
قوعامداستىقتىڭ
حالىقارالىق
ҮШІНШІ. «
дегенде
2,5 есеге
арттыруды
тапсырамын.
Ақылды технологиялар»
- агроөнеркәсіп
ەلوردانىتتڭ ەل
.دىتتڭ توعىستتقان جەرى- جولتتدار.استتتانا – كۇرەتتتامىر
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
اۋماعىنىتتڭ قتتاق ورتاستتىنا ورناالستتۋى – قازاقستتتاننىڭ ەۋروپتتا مەن ازيانىتتڭ
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
مۇمكىنتدىك
اينالۋىنتا
حابىنتاтиімділігін
بىرىكتىترەتىن كولىتك
ەكونوميكالىق متۇددەلەرىن
лі арттыруға және өңделген
өнімнің
экспортын
арттыру
ұлғайтуға бағытталуы .ستىزىقتارى
керек. Біз егін
егіп,
дәнді
Бүгінде
Қазақстан
арқылыتۋرالى
бірнеше
транەلباسى « جولدار قازاقستاننىڭ ءومىر جولىنىتڭ
 بۇل.بەرەدى
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
تىرشتىلىك دامىتپ
ۇنەمتى
-جان
جولداردىڭ
داالمىزدا
ۇالنعايىر
دىڭжүк
ءبىز
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз.
Шикізатты
қай- جاعىندا
айтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
өткен
та өңдеуді қамтамасызاۆياتستيالىق
етіп, әлемдікجتانە
нарықтарға
транзиті
2017 жылы
процентке
өсіп,
милتەمىتر جتول
،اۆتوموبيتل
جاققتا17
-جان
استانادان
ءبىز17.جاتتى
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
 جاڭتا. دەگەن بوالتىن، »ماگيسترالدار تارايتىن كولىك جۇيەسىن قۇرۋىمىز كەرەك
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долتۋىندىالرى
جارقىنАграрлық
ساۋلەت ونەرىنىڭ
زاماناۋي
،كىرگىزگەن
ءسانىن
استانامىزدىڭ
шеннің түбегейлі бет бұруы
маңызды.
ларға жеткізу
міндеті
тұр. Бұл
инфрақұрылымға
ғылымды дамыту мәселесі
басты
назарда
божұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез
арада
қайтаجاڭتتا حالىقتتارالىق اۋەجتتاي مەن تەمىرجتتول ۆوكزالىنىتتڭ ستتالىنۋى ەلباستتى
–
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
ەكونوميكاست
 ەلжағдай–  جولتتدار.تى
دالەلتқозғалысын
قۋاتتاالتىنىتتڭ
ىستتپەن
توزىنىڭ نتتاقتى
ءست
трансферттеумен жәнеتى
оларды
отандық
Жүк
онлайн
режімінде
бақылап,
ға бейімдеумен айналысуы
қажет.تاراعان جولدار ۇلتолардың
جوستپارى
 استانادانкедергісіз
. تە اتايدىтасымалдануы
كورسەتكىشى دەپүшін
نىڭ-және
دامۋى
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
اياستتتىندا قازاقستتتتاندى حالىقتتتارالىق كولىتتتك كوممۋنيكاتستتتيالىق لەگىتتتنە
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ەۋروپتادانкешенінде
ويتكەنى بتۇل
.جوباауқымды
بوالشاعى ۇلكەن
قابىستىرىلعان
ينتەگراتسياالۋمەن
қоймай, ауыл шаруашылығы
нақты
түрде енгізілуін
қамтамасыз
ету қажет.
жұмыс істейтін немесеمۋلتيمودالتدى
ғылыммен айналысатын
Заманауи
шешімдер
логистиканың
барлық
تىكەلەي جۇك تاسىمالىن ىسكە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن
ازياعا
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
تتۇكپىرىنە كتۇن
ەلىمىزدىتڭ
استانادان
.قامتيدى
ءدالىزىن
Бұл жоғары оқу орындарынан
оқуتتوعىز
бағдармүмкіндік
береді.
«Үлкен جاساۋدى
деректерді»
(Big كولىك
data)
ламаларын жаңартып,تتى
агроөнеркәсіп
кешенін- ست
пайдалану
сапалы
етуге,
تتتراتەگيالىق باعدارالماست
»تتۇرلى جتتتول
 « نتталдауды
 تتتتارايتىنқамтамасыз
تتاپاعى ىستتتپەتتى
شت
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
.مەملەكەتىمىزدىڭ دامۋىنا ساپالىق تۇرعىدا تىڭ سەرپىن بەرەدى
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
 ارناعتانоңтайлы
جاستتارعاуақытын
ەلباستى ءوزىنىتڭ
.ءبىلىم ورداسى
عىلىم مەن
– қажет.
استانا
егін егу мен астық жинаудың
Интеллектуалды
көлік жүйесін
енгізу
болжамдаудың, «ақылды
суарудың»,
минералБұл
жүйе
көлік
ағынын
тиімді
басқаруға
және
«  بۇل ءبىتر كەزدەگتى.سوزىندە « بوالشاق – بىلىمدە» دەپ اتاپ وتكەن بوالتىن
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
تتتتارىنىڭ ايتتжүйелері
دەگەن االش ارىس
»تتتىنжол
بولماس
تتان كەم
حتتتالقىم باست
арамшөппен күресудің تتۋلى
интеллектуалды
анықтауға
ашады.
Ішкіحالىقتت
өңірлікتتقا
қатынастарды
арқылы өнімділікті бірнеше
есеتتانا
арттыруға
бо- жақсарту
үшін автожолдардың
жергілікті
желісін
بۇگىنتتدە
 است.كورىنىستتى
كەمەل ويتتدىڭ
ۇندەستتىپ جاتقتتان
توزدەرىمەن دە
ست
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
13
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралتتىنىڭелдерінің
 ەلباس.اينالتدى
عىلىمتيдарды
 جتتانەәзірлеп,
 متادەنيсыннан
،ىستكەرلىك
Біз әлем
сеніміورتالىعىنتا
мен құрметіне
өткізуەۋرازيانىتڭ
қажет. Бұлар, бірінбөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаشەتەلدىك تانىمال وقىتۋشتىالردى تارتتا وتىرىتپ اشتقان نازاربتايەۆ ۋنيۆەرستيتەتى
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
االتىتن
قاعىستىرا
ورىندارىمەن
دەگى وقۋ
الەمدىك دەڭگەي
بۇگىندە
Кеңесінің بەدەلتدى
тұрақты емес
мүшесі
болды.ۇزەڭگى
2018 жылЕліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
дың қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
 وقىتتۋ جۇيەستىنىڭ كوشباسشىستىنا- قازاقستتاننىڭ عىلىمتي،ءبىلىم ورداستىنا
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
. اينالدىшешімкөрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық
алған ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасындерді
әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
- ستتونىمەن قاتتتار ىرگەلتتى جوعتتارى وقتتۋ ورىنتتدارى مەن عىلىمتتي،استتتانادا
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
زەرتتتەۋ
شەتەلدىك ء
،اشىلدى
مەكەمەلەرى
«زەرتتەۋАстана»
бысты жұмыс
істепجتانە
келе بىلىم
жатқан
нарықтық جانە
эконо-قازاقستاندىق
Ол біздің
Назарбаев
Университеті,
мика моделі
қалыптасты.
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
 ستانالى، جاستتاردىڭ عىلىمعتا بەت بۇرىتپ.ورتالىقتارى جۇمىس ىستەي باستادى
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
 اشتىلعانеңсеріп,
باستاماستىمەن
.اتقارىلدى
اۋقىمدى ىستەر
 تاربيە الۋىтиіс.
лайсыз салдарын
сенімдіەلباسىنىڭ
өсу жолына
орталықтардың
төңіреءۇشىن
гінде қалыптасуға
қайта түсті.
Жыл تالىق
қорытындысы
бойынша تاۋي
ішкі« زامانتАлатау»
парرەتىنتتدە
ينتەللەكتۋالتتدى ورتت
ورىنتتدارىинновациялық
 جوعتتارى وقتتۋтехнологиялар
استتتانانىڭ
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
- ەمىنөсуі
دەڭگەيىندە
ستاندارتتار
الەمدىك
ەنНақты
 جۇزدەگсектордың
، ونداعان.تانىلدى
кәсіптік өнімнің
7 проценттен
асты.
Бұл جاستاردىڭ
қарау қажет.
жаңа технологиорайда, өнеркәсіптің
жалпы
көлемінде
өңдеуші
яларға
дегенالۋعا
сұранысты
ынталандыруы
және
ەلباستىنا ايتتار
ءۇشتىن
مۇمكىنتدىك
تاماشا
بەرىلگەن
ساپالى ءبىلىم
ەركىن
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
 مى نان استام قتازاق جاستتارىنا متاڭىزدى ومىرلىتك60  استانا.العىسى شەكسىز
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
қалыптасуына
мүмкіндік
берді.باعدارالماسىنىڭ
Кедейшілік 13 есе
негізгі «факторлары
болып
саналады.
.اينالدى
ورتالىعىنا
»بوالشاق
تەڭدەسى جوق
بەرگەن
باعدارىنБұл үшін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
 از عانا ۋاقىتتىڭ ىشىندە سايىن داالدا ەرتەگىدەگىتدەي.استانا – سۇلۋ قاال
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
 بوي كوتەرۋىнегізі
شاااردىڭ
عاجايىپ
 الەمدىдамыту
كەربەزدىگىمەن
پايداие болып
калық табыстарының
- біздің
бастыتامسانتقان
құн- көрсетуді
ерекше،بولىپ
маңызға
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкел نيكولەتتي سياقتى ەستىمدەرى، تانگە، فوستەر، كۋروكاۆا.– ەلباسىنىڭ ەرلىگى
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
نىمال وزىق
 تاкүшін
الەمگەеңбекпен
келісім.  ءوزىمىزدىتڭ ۇزدىتك.ساۋلەتشىلەردى استاناعا اكەلتدى
де тудырады.ويلى
Босайтын
жұмыс
Дегенмен,
Қазақстанның
жетіс
тік
тері
сенімді
қамту
үшін
келісілген
саясатты
алдын
، االيدا قاالنىڭ قانداي بوالتىنى جونىندەگى باس جوباالۋشى دا. شەبەرلەردى تارتتىала тиятірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
بەينەستىن
بۇگىنگى
ەلوردانىڭ
ءسويتىپ
ەلباسىنىڭ ءوزى
بەرۋشى دە
يدەيا
здың кепілі
емес екенін
жақсы
сезінуіміз
керек. .بولدى
мен стандарттау
салаларын
жаңа индустриялан«Көл-көсірتىنىڭ
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажет
болады.
 يگىلىتتك پەن ى تزگىلىككە ۇمتىلعتتان ەلباست،قالىپتاستتتىرۋداعى جاقستتىلىققا
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаتۋىنتدىالرى
قتۇرىلىس
جۇزىنتدەگى
ارقاستىندا دۇنتيە
جىگەرىنىڭ
-ەرىك
Жаһандық
трендтер
көрсетіпتاڭتداۋلى
отырғандай,
ол, лыптастыруға
арналған
индустрияландырудың
бірінші кезекте,
өнеркәсіптік
революция
үшінші бесжылдығын
әзірлеуге.سالىندى
кірісу керек.
ۇلتتىتقТөртінші
،تەاتترى
»استتانا وپەرا
« ،اناستى.كىتاپ
تۇڭعىش پرەزيدەنت
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұاستانا
« ،كينوكونتسەرت زالى
»قازاقستان
 « شابىت» ونەر،مۋزەي
ның өзіндік
сын-қатерлері
де, мүмкіндіктері
де « ،اكادەمياسى
ЕКІНШІ.
бар.
Ресурстық
әлеуетті
 تتاعى دا باستقا، ويىتن ستاۋىق كەشتەنىشاتىر» ساۋدا
 «حان،ارەنا» ستاديونى
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
-مادەني
ارحيتەكتۋرالى
سۇلۋ
ەمەس
مۇمكىن
تاۋىسۋ
 ايتىپдеген
сылу үшінكوپشىلىك
Қазақстанда
қажетті،عيماراتتار
нәрсенің бәрі
бар
ХХІ
ғасырда
әлемнің
табиғи
ресурстарға
екеніне сенімдімін.
Бұл үшін
мынадай
міндетмұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
،رۋحتى وياتتادى
ۇلتتىق
،سەزىمدى
پاتريوتتىق
جۇرەكتەردە
،قۋانتادى
كوز
 ورىندارжаһантерді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
.كەرنەيدىерекше
ماقتانىش
كوڭىلدى
дамыту барысында
маңызға
ие болады.
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа ول – ۇلتتت.ەرزەنتتتى
Бірақ پшикізат
индустрияларын
تلەكەت
 مەمت،كوشباسشىستتى
ەلباستتىنىڭ
–  استتتاناұйымдастыру
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұста ونىتڭ. ارحيتەكتتورى،استتانانىڭ رۋحتاني اكەستى
– قۇرۋشى ءارى عاجايىپ قاال
айналуы тиіс
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Оның ول
нәтижелері
мұнай бағасы
күрт
ақпараттық-технологиялық
платформа.قاتارىندا اتاالدى
الرىنىڭ
-شىтөмен- جاڭارتۋКешенді
 ىقپالدى،بەلگىلى
دىڭ ەڭ-ەسىمى ءداۋىر
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынجاڭا قازاقستان مەملەكەتىتن ورنتاتۋ كەزەڭىنتدە قتازىرگى زاماننىتڭ ەڭ دارىنتدى
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
رەفورماتورى
جاسامپاز
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу .تانىلدى
сондай-ақرەتىندە
энергия
өндірушілердің
өз жұмыстасекторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
14
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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ەركىن ساپالى ءبىلىم الۋعا بەرىلگەن تاماشا مۇمكىنتدىك ءۇشتىن ەلباستىنا ايتتار
 مى نان استام قتازاق جاستتارىنا متاڭىزدى ومىرلىتك60  استانا.العىسى شەكسىز
.باعدارىن بەرگەن تەڭدەسى جوق « بوالشاق» باعدارالماسىنىڭ ورتالىعىنا اينالدى
 از عانا ۋاقىتتىڭ ىشىندە سايىن داالدا ەرتەگىدەگىتدەي.استانا – سۇلۋ قاال
 كەربەزدىگىمەن الەمدى تامسانتقان عاجايىپ شاااردىڭ بوي كوتەرۋى،پايدا بولىپ
 نيكولەتتي سياقتى ەستىمدەرى، تانگە، فوستەر، كۋروكاۆا.– ەلباسىنىڭ ەرلىگى

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коءوزىمىزدىتڭ ۇزدىتك
.اكەلتدى
ويلى
وزىقістеуіне
تانىمالжан-жақты
 الەمگەқолБолжам бойынша,
2050 жылға қарай
бұлاستاناعا
көрсет- ساۋلەتشىلەردى
оператив түрінде
жұмыс
кіш 80 процентке
жетеді.
дау
көрсету
керек.
Мемлекет
бизнеспен
، االيدا قاالنىڭ قانداي بوالتىنى جونىندەگى باس جوباالۋشى دا.شەبەرلەردى تارتتىбірлесіп,
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
ەلوردانىڭ بۇگىنگى
 ءسويتىپстратегиялық
.ەلباسىنىڭ ءوزى بولدى
بەرۋشى دە
يدەياтиіс.
лы энергияبەينەستىن
үлесін 30 процентке
жеткізу міндетін
жолын тауып,
ілгерілетуге
қойдық. Қазір
бізде
жалпы
қуаттылығы
336
МВт
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
 يگىلىتتك پەن ى تزگىلىككە ۇمتىلعتتان ەلباستتىنىڭ،قالىپتاستتتىرۋداعى جاقستتىلىققاдамыту
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
تۋىنتدىالرى
تاڭتداۋلى قتۇرىلىس
جۇزىنتدەگى
دۇنتيە
ارقاستىندا
جىگەرىنىڭ
 ەرىكәлемге
нысаны жұмыс
істейді.Соларда
2017 жылы
1,1 сақтай
отырып
жүргізілуі
қажет. Бұл-бүкіл
миллиард ۇلتتىتق
киловатт-сағат
«жасыл»
энергия
өнтанылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи
، « استتانا وپەرا» تەاتترى،اناستى. تۇڭعىش پرەزيدەنت كىتاپ. سالىندىазықдірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүм «استاناынталандыру
،كينوكونتسەرت زالى
»قازاقستانкіндік
« ،اكادەمياسى
 « شابىت» ونەر،مۋزەي
салу үшін бизнесті
маңызды.
береді.
Өңірлердің
әкімдері
шағын
және
орта
бизнес
Сонымен
қатар
барынша»ارەنا
тиімді иге تتاعى دا باستقا، ويىتن ستاۋىق كەشتەنى-حان شاتىر» ساۋداжерді
« ،ستاديونى
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
كوپشىلىك
- مادەني،عيماراتتار
ارحيتەكتۋرالى
ەمەس سۇلۋ
مۇمكىن
تاۋىسۋ
қалдықтарды
заман талабына
сай утилизацияалмайтындарға
шара
қолдану
керек.ايتىپ
Тиімсіз сублау және қайта
өңдеу
үшінۇلتتىق
шаралар
қабылдау
сидияларды
ауыл шаруашылығы
،وياتتادى
رۋحتى
،سەزىمدى
پاتريوتتىق
جۇرەكتەردە
، كوز قۋانتادىкешені
ورىندارсубъеккерек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
.كەرنەيدى
كوڭىلدى
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау
қажет. 5ماقتانىش
жыл ішінде
агроөнеркәсіп
енгізуді талап
етеді.
және
تلەكەت
 مەمت، ول – ۇلتتت كوشباسشىستتىкешеніндегі
. پەرزەنتتتىеңбек
تتىنىڭөнімділігін
تتانا – ەلباس
استөңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
 ونىتڭ. ارحيتەكتتورى،استتانانىڭ رۋحتاني اكەستى
– قۇرۋشى ءارى عاجايىپ قاال
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
Ақылды технологиялар»
- агроөнеркәсіп
 ول.قاتارىندا اتاالدى
الرىنىڭ-شى- ىقپالدى جاڭارتۋ،دىڭ ەڭ بەلگىلى-ەسىمى ءداۋىر
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
جاڭا قازاقستان مەملەكەتىتن ورنتاتۋ كەزەڭىنتدە قتازىرگى زاماننىتڭ ەڭ دارىنتدى
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
.رەتىندە تانىلدى
جاسامپاز رەفورماتورى
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін
арттыру
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трандақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милжоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долшеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайталуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
15
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінбөленіп,
брендке
айналған
тәуелсіз Қазақстанкезекте,
технологиялардың
ынтаاستتانادا
جىلتدا
-20 كەيىنگتى
« پيننىتڭ-ші
ءتسزين
سي
 ح ر ءتوراعاسىтрансфертін
ق
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
ەتىتپтұрақты
كەلەشتەگىن پتاش
كەرەمەت
قازاقستتاننىڭ
 ول،بولتدى
وزگەرىستەر
عاالمات
Кеңесінің
емес мүшесі болды.
2018
жылЕліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
дыңقتازىرگى
қаңтар айында
оған
төрағалық
етудеміз.
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
«  ۆالديميتر پتۋتين استتانانى. وتىر» دەپ اتاپ ءوتۋى كەزدەيسوق ەمەسіске
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
көрмесін
өткізу
үшін әлемдік
қоғамдастық
таңдап رەسەي
Цифрлық
жәнеدەپ
басқа
да инновациялық
دامىتپ
قارقىنتدى
– استتانا
« باسشىسى
.اتادى
»عاجايىبى
زاماننىڭшешімалған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
ولбірінші
جتتانەмемлекет
تڭ ءبىتترى
قاالالردىتҚазақстанда
 زامانتتاۋيтаتاداعى ەڭ
 ەۋرازيت،تاپوليس
جاتقتتان
كەلە
дағы
болдық.
аса маңызды
мәселегеمەگت
айналып
келеді.
бысты
жұмыс істеп
жатқан нарықтық
эконобіздіңسى
Назарбаев
Университеті,
«Астана»
.بتوالتىن
دەگەنкеле
»جەمىستى
ەڭبەكتىڭ
 اسا زورОл
ىرگەن
پرەزيدەنتى
رەسپۋبليكا
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
قوعامداستتىقتان
،ايقىن جەڭىسى
– استانا
2017
жылы еліміз ەمتدىك
әлемдікالдағдарыстың
қо- جىگەرىنىڭ
халықаралықەلباسى
технопаркі
сияқтыبۇگىنگى
инновациялық
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
 بوزباال.ويىپ وتىرىپ ورىن العان قازاقستان جەتىستىكتەرىنىڭ جيىنتىق بەينەسى
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар паржалпы
өнімнің
өсуі 4تاۋەلسىزدىگىنىڭ
процент болып, ал
қызметін
ұйымдастыруды
رەتىنتدە
ايبارى
ەلىөнерقازاقкінің
– ەل
ماڭگىلىك
ۇلى داال مەنтүбегейлі
 استاناқайта
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологи.بەرەرى انىق
 كوركەيەжәне
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты
ынталандыруы
сектордың
үлесі قىن
40 проценттен
асып түсті..دىرىمىزвенчурлық
қаржыландырудың
жеке нарығының
،كەلەشەگى
-قازاقستاننىڭ جار
-ي تاع.تاري
استانا – ءبىزدىڭ
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
تتتەرى مەنмүмкіндік
تتتدى ىستберді.
 اۋقىمКедейшілік
 اتقارعتتتان13
تتىنىڭ
مەن وركەنت
تتۋى
ونىتتتڭ دامت
қалыптасуына
есе ەلباست
негізгі تتدەۋى
факторлары
болып
саналады.
Бұл үшін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
 استتانا.ساياساتى شىنايى العىس پەن قۇرمەتكە اليىتق
تاباندىلىقپەن جۇرگىزگەن
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
калық
табыстарының
негізі
- біздің جىگەرىن
басты құн--كۇش
көрсетуді
дамыту ерекше
ие болып
كتۇش
ينتەللەكتتۋال
ارنتايتىن
نىعايتۋعا بار
الەۋەتىنмаңызға
ەلىمىزدىڭ
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелتوندىقتان استتتانا
.اينالتتدى
تارتتتاتىن ورتالىققتتا
وزىتتنەкүшінің
قاۋىمتتدى
،ستتاناالتىن
бейбітшілік,
ұлтаралықستжәне
конфессияаралық
генімен, жұмыс
көптеп
босап қалу қаупін
келісім.
де
тудырады.
Босайтын
жұмыс
күшін еңбекпен
 عاستىرالرعا جەتەتىتن تتاريح ءارى.ورىنداالتىن ارماندار مەن ۇمىتتەردىڭ قاالستى
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияكەتەتىن
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- .ەسكەرتكىش
нақтау керек. Білім
беруۇرپاققا
жүйесін,ۇرپاقتان
коммуникация
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустриялан ۇلتكەن ۇمىتتتەرى اقيقاتقتا،استانا – قازاق حالقىنىڭ جاڭارۋىنىڭ نىشانى
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
Елімізге
дамудың
жаңа
сапасыست
қажет.
2018 تжылы
дәуір»
өнеркәсібін
қа.تدەنت ن
پرەزيت
.تەزىنەدى
تتاندىقتار ك تۇن ستتايىن
«قازاقسцифрлық
تاال ەكەنىتتن
تان قت
اينالعت
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
 ءوزкезекте,
رەتىنتدەТөртінші
ساياستاتكەر
ىقپالدى
جاسامپاز ءارى
دۇنيەجۇزىلىك
نازاربايەۆ
бірінші
өнеркәсіптік
революция
үшінші تا.تاري
бесжылдығын
әзірлеуге кірісу
керек.
элементтерін
кеңінен
енгізуге
негізделуі
тиіс.
Мұ ەلباستىنىڭ وتانىمىزدىتڭ، ونىڭ زامانداستارىنا، بىزگە.ورنى بار تۇلعاعا اينالدى
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
бар. ماعىناسىن ۇرپاقتتان-ەرەن ەڭبەگىنىڭ ءمان
Ресурстық
әлеуетті
ەرلىككە تولى
وركەندەۋى جولىنداعى
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
نازاربايەۆقتا
ءابىشۇلى
نۇرسۇلتان
مىندەتى
جەتكىزۋ
 ۇرپاققاдеген
сылу
үшін Қазақстанда
қажетті
нәрсенің حالىقتىڭ
бәрі бар .جۇكتەلەدى
ХХІ ғасырда
әлемнің табиғи
ресурстарға
екеніне
сенімдімін.
Бұл үшін
мынадай
міндет- ،جتتالپى
мұқтаждығы
жалғасуда.
болашақта
جاڭتتارۋالر
ۇلتتىتتق
،تتتا.تاري
ۇلتتىتتق
قتتۇرمەتى
 مەنОлар
العىستتى
 دەگەنжаһантерді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
 نازاربايەۆتىڭ شىن. پرەزيدەنت ن.جازىلۋعا ءتيىس
ارىپتەرمەنерекше
 التىنмаңызға
شەجىرەسىنە
дамыту барысында
ие болады.
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ي تۇلعتا رەتىنتدەگى تەڭدەستى جتوق.مانىندەگى جاااندىق دەڭگەيىنتدەگى تتاري
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаайналуы
сыни тұрғыдан
қайтаبەگىن
пысықтау
 وعتانтиіс
.ماڭگىلىتك ەستتە ۇستتايتىن بتوالدىнымдарды
ريزاشىلىقپەن
كەلەر ۇرپاق
- ەڭкерек.
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық платформа.جوق
كۇمانىم
مەنىڭ
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді
түрде
енгізу ەش
қажет.
Кәсіпорынтұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстасекторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
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технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы Арабша
дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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ТУЫСҚАНДЫҚ-ТҰҒЫРЫМЫЗ!
тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.

3

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.

4
ӘЛЕМ КӨЗ ТІККЕН

ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау
керек. басшысы
Олар диплом
беріп қана
емлекет
Қырғыз
қоймай, ауыл шаруашылығы
кешенінде
нақты
Республикасының
Президенті
жұмыс істейтін Сооронбай
немесе ғылыммен
айналысатын
Жээнбековпен,
мамандарды дайындауға тиіс.
Тәжікстан
Республикасының
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарПрезидентіжаңартып,
Эмомали Рахмонмен,
Өзбекстан
ламаларын
агроөнеркәсіп
кешенінРеспубликасының
Президенті
Шавкат
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
Мирзиёевпенайналу
бірге «Астана»
халықаралық
орталықтарға
талап етіледі.
Мысалы,
егін
егу мен
астық жинаудың
оңтайлы
уақытын
қаржы
орталығының
ашылуына
арналған
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минералцифрландыру көрмесін аралап көрді.
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
Инновациялық қаржы технологияларын
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
дамытуды
көздейтін
тиімді
ортаны
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн
сияқты
цифрлық
технологиялардың
қалыптастыру
«Астана»
халықаралық
қаржы
ауқымды
енгізілуін қамтамасыз
қажет.
орталығытүрде
қызметінің
бірден-бір ету
маңызды
Заманауи
шешімдер
логистиканың
барлық
бағыты. «Астана» халықаралық қаржы
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
орталығының жұмысына қатысушылар
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
үшін Қазақстанның
ғанақамтамасыз
емес, бүкіл
пайдалану
сапалы талдауды
етуге,
әлемнің
капиталы
қолжетімді
өсімнің резервін анықтауға және артық болады.
шығынды
Қаржы орталығында
посткеңестік
кеңістікте
азайтуға
жағдай туғызады.
Осы мақсаттар
үшін
Интеллектуалды
жүйесін енгізу қажет.
баламасы жоқ,көлік
бұрын-соңды
болмаған
Бұл жүйежасалды.
көлік ағынын тиімді басқаруға және
жағдайлар
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
Заманауи жоғары технологиялы инфрақұанықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
рылымы бар «Астана» халықаралық қаржы
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
17
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!

Біз әлем
елдерінің сенімі
мен бастады.
құрметіне
орталығы
биржасының
жұмысын
бөленіп,
брендке
айналған
тәуелсіз
ҚазақстанБүгінде оның қызметіне америкалық НАСДАК
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
биржасы
және Шанхай қор биржасы қатысуда.
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылҚазақстанда
инновациялық
қаржы
дың
қаңтар айында оған
төрағалық етудеміз.
технологияларын
дамыту
мен
ілгерілету
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
үшін
қолайлы
экожүйені
қалыптастыруға
көрмесін
өткізу үшін
әлемдік қоғамдастық
таңдап
алған ТМД және
Шығыс көрсетілді.
Еуропа елдері Соның
арасынбағытталған
жобалар
дағы бірінші
мемлекет
болдық.цифрлық
Қазақстандасот
таішінде,
e-Justice
(АХҚО
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконотөрелігі жүйесі), цифрлық криптобиржа,
мика моделі қалыптасты.
криптовалюталар
үшін
депозитарий,
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қоқаржылық
супермаркет,
киберқауіпсіздік
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
орталығы,
қаржы технологиялары,
қайта түсті. ислам
Жыл қорытындысы
бойынша ішкі
халықаралық
стартап
бағдарламалары
мен
жалпы өнімнің өсуі 4 процент
болып, ал өнеркәсіптік
өнімнің өсуі
басқа
да жобалар
бар. 7 проценттен асты. Бұл
орайда,
өнеркәсіптің
жалпы көлемінде қаржы
өңдеуші
«Астана»
халықаралық
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
18
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құрал-

дарды әзірлеп, сыннан
өткізу қажет. Бұлар,
бірінорталығының
басқарушысы
Қайрат
ші
кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынтаКелімбетов
Орталық
Азия
елдерінің
ландыруға тиіс.
басшыларына
қаржы орталығы қызметінің
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
негізгі
қағидаттары
және
өңірдің
қаржы
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
жүйелері
үшін
жол
ашатын
мүмкіндіктерін,
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Жібек
жолының
елдердің
Цифрлық
және бойында
басқа да орналасқан
инновациялық
шешімдерді әзірлеушілердің
өз экожүйесін
дамытуы
кәсіпкерлерін
қаржы орталығының
қызметіне
аса маңызды
мәселеге
айналып келеді.
белсенді
атсалысуға
шақырды.
Ол
біздің
Назарбаев
Сондай-ақ, «Астана» Университеті,
халықаралық«Астана»
қаржы
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
орталығы сотының төрағасы Лорд Гарри
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
Кеннет
Вульф төңіре
және гінде
қаржы
орталығының
орталықтардың
қалыптасуға
тиіс.
басқарушы
үздіксіз
кәсіби даму
«Алатау»директоры,
инновациялық
технологиялар
парбюросының
кураторы
Ернұр Рысмағамбетовте
кінің қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі қайта
қарау қажет.
Нақты
сектордың жаңа технологиойларын
ортаға
салды.
яларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

رىمىز!
تۋىسقاندىق–تۇعىرىمىز!
тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коتۋىسقاندىق–تۇعىرىمىز!
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл
көрсетоператив
استانا
تىككەن
 түріндеكوز
 жұмыс істеуіне жан-жақты қолالەمкіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
تىككەن
 жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.الەم كوز
استاناлы энергия үлесін 30 процентке жеткізу
міндетін
стратегиялық
ونباي
біздеتتوور
تدەنتى س
پرەزيت
336تتىنىڭ
رەسپۋبليكاس
قىرعىتتز
қарқындыباسشىستتى
مەمتتلەكەت
қойдық.
Қазір
жалпы
қуаттылығы
МВт
Ауыл
шаруашылығын
дамыту
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
راحمتونمەن،
پرەزيتدەنتى
رەسپۋبليكاستىنىڭ
تاجىكستان
جەەنبەكوۆپەن،
ەمومتاليت
پرەزيتتدەنتى س
تىنىڭ
رەسپۋبليكاست
отырыпتتز
تى قىرعى
باسشىست
تلەكەت
مەمت
ونباي нысаны
توورжұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1 сақтай
жүргізілуі
қажет.
Бұл
бүкіл әлемге
миллиард
киловатт-сағат
»«жасыл
энергия
өнтанылатын
«Қазақстанда
»жасалған
табиғи
азықاستتانا»
بىترگە «
ميرزيويەۆپەن
شاۆكات
رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى
وزبەكستان
راحمتونمەن،
ەمومتالي
پرەزيتدەنتى
رەسپۋبليكاستىنىڭ
جەەنبەكوۆپەن ،تاجىكستان
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмсалу
үшін
бизнесті
маңызды.
береді.
استتانا»
« ынталандыру
بىترگە
ميرزيويەۆپەن
 кіндікشاۆكات
پرەزيدەنتى
رەسپۋبليكاسىنىڭ
وزبەكستان
اراالپ
كورمەسىن
تسيفرالندىرۋ
ارنالعان
اشىلۋىنا
ورتالىعىنىڭ
قارجى
حالىقارالىق
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеحالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ اشىلۋىنا ارنالعان تسيفرالندىرۋ كورمەسىن اراالپ
كوردى.
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
كوردىқалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек..
Тиімсіз субيننوۆاتسيالىق قارجى تەحنولوگياالرىن دامىتۋدى كتوزدەيتىن ءتيىمتدى ورتتانى
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекورتتانى
ءتيىمتدى
تەحنولوگياالرىن دامىتۋدى
قارجى
يننوۆاتسيالىق
керек.
Осы
قىزمەتىنىڭбасқа
كتوزدەيتىن да
ورتالىعى шаралар
заңнамаға,
тілеріне
арналған
банк
несиелерін
арзандатуға
ءبىتر
-және
بىتردەن
قارجى
حالىقارالىق
استانا»
قالىپتاستىرۋ «
соның ішінде
Экологиялық
кодекске өзгерістер
حالىقارالىقқайта
бағыттау қажет.
5 жыл«ішінде
агроөнеркәсіп
 ءبىترقىزمەتىنىڭ بىتردەن
قارجى ورتالىعى
استانا»
قالىپتاستىرۋ
енгізуді
талап етеді.
кешеніндегі
өнімділігін
және өңделген
ауыл
جۇمىستتىنا
حالىقتتارالىق قتتارجى ورتالىعىنىتتڭ
»еңбек
استتتانا
بتتاعىتى« .
متتاڭىزدى
حالىقتتارالىق قتتارجى ورتالىعىنىتتڭ جۇمىستتىنا
استتتانا»
بتتاعىتى« .
متتاڭىزدى
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше, кем
كاپيتتتالى
عانتتا ەمەس ،بۇكىتتل
قازاقستتتاننىڭ
ءۇشتتىن
قاتىسۋشتتىالر
ҮШІНШІ.
الەمنىتتڭ «
дегенде
2,5 есеге арттыруды
тапсырамын.
كاپيتتتالى
عانتتا ەمەس ،بۇكىتتل الەمنىتتڭ
قازاقستتتاننىڭ
قاتىسۋشتتىالر ءۇشتتىن
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
باالماستى
كەڭىستتىكتە
پوستكەڭەستتىك
ورتالىعىنتدا
قولجەتىمدى بوالدى .قارجى
ورتالىعىنتدا پوستكەڭەستتىك
باالماستى кешенін
كەڭىستتىكتەқарқынды
дамыту мүмкіндігі
ق ولجەتىمدى بوالدى .قارجى ТӨРТІНШІ.
جاسالدىАграрлық саясат еңбек өнімділігін..
түбегейКөлік-логистика
инфрақұрылымының
جاعدايالر
بولماعان
سوڭدى
بۇرىن-
جاعدايالر جاسالدى
بولماعان
سوڭدى
بۇرىن-
جوق،جوق،
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
حالىقتارالىق
»керек.
استتانا
بتار«
ينفراقتۇرىلىمىبتار
ينفراقتۇرىلىمى
تەحنولوگيالى
جوعارى
زاماناۋي
حالىقتارالىق
استتانا»
«Біз
تەحنولوگيالى
جوعارى
زاماناۋي
ұлғайтуға
бағытталуы
егін
егіп,
дәнді
Бүгінде
Қазақстан
арқылы
бірнеше трандақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
قىتزمەتىنە
ونىتڭ
باستتادى .بۇگىنتدە
جۇمىستىن باستتادى.
بيرجاسىنىڭ
ورتالىعى
قارجى
قىتزمەتىنە
ونىتڭ
بۇگىنتدە
جۇمىستىن
بيرجاسىنىڭ
ورتالىعى
قارجى
мыз.
Алайда, қазір
ол жеткіліксіз.
Шикізатты қай- айтылды.
Жалпы,
Қазақстан арқылы
өткен
жүк
قاتىسۋداта өңдеуді қамтамасыз.
етіп, әлемдік
нарықтарға
транзиті
2017
жылы 17
процентке
өсіп, 17 милبيرجاسى
قور
شان.اي
جانە
بيرجاسى
ناسداك
امەريكالىق
امەريكالىق ناسداك بيرجاسى جانە شان.اي قور بيرجاسى قاتىسۋدا.
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
ىلگەرىلەتتۋ
دامىتتۋ مەن
تەحنولوگيتاالرىن
табыстыقتارجى
يننوۆاتستيالىق
قازاقستاندا
Бұл
مەن мәселені
шешуге
تەحنولوگيتاالرىنбарлық
аграрлық ке- сайынғы
2020 жылы
5 миллиард долىلگەرىلەتتۋ
دامىتتۋ
يننوۆاتستيالىق قتارجى
قازاقستاندا
шеннің түбегейлі
бет
бұруы
маңызды.
Аграрлық
ларға
жеткізу
міндеті
тұр.
Бұл
инфрақұрылымға
ءۇشىن قواليلى ەكوجۇيەنى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان جوباالر كورستەتىلدى( .
كورستەتىلدى( .
جوباالر
باعىتتالعان
ەكوجۇيەنى
ғылымды
дамыту мәселесі
басты назарда
قالىپتاستىرۋعا бо-
жұмсалған мемлекет
قواليلىқаражатын
ءۇشىنтез арада
қайтаجۇيەسى) ،
تسيفرلىق سوت تورەلىگى
e-Justiceاحقو
سونىڭ ىشىندە،
تسيفرلىقлуға тиіс.
Ол ең алдымен
жаңа технологияларды
руға мүмкіндік
береді.
تسيفرلىق
، және
جۇيەسى)
رەلىگى
 жағдайتوسوت
تسيفرلىق
e-Justiceاحقو
ىشىندە،
سونىڭ
трансферттеумен
отандық
Жүк
تاонлайн،
режімінде
бақылап,
تۋپەرماركەت،
олардыست
تارجىلىق
تاري ،قت
تىن دەپوزيتت
қозғалысынءۇشت
كريپتوۆاليۋتتتاالر
كريپتوبيرجت
ға бейімдеумен
айналысуы
олардыңدەپوزيتتتاري ،قتқажет.
кедергісіз
тасымалдануы
үшін және
تۋپەرماركەت،
تارجىلىق ست
ءۇشتتىن
تاالر
كريپتوۆاليۋتت
كريپتوبيرجتتا،
ستتارتاپ
قارجى تەحنولوگياالرى،
يسالم
ورتالىعى،
كيبەرقاۋىپسىزدىك
Осыған
حالىقارالىق орай
аграрлық университеттердің
кедендік
операцияларды
жеңілдету мақсатымен
рөлін
қайта қарау
تەحنولوگياالرىкерек. Олар ،
قارجى диплом беріп қана
блокчейн
сияқты
цифрлық
технологиялардың
ستتارتاپ
حالىقارالىق
يسالم
ورتالىعى،
جوباالر بار.
باسقا دا
كيبەرقاۋىپسىزدىكمەن
باعدارالماالرى
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
كەلىمبەتتوۆ
قتايرات
اسقارۋشىستى
ورتالىعىنىڭ ب
шешімдерقارجى
حالىقارالىق
استانا»
« барлық
بار.
جوباالر
 логистиканыңباسقا دا
مەن
باعدارالماالرى
жұмыс істейтін
немесе
ғылыммен
айналысатын
Заманауи
мамандарды дайындауға тиіс.
өзара байланысын ұйымдастыруға
قتايراتنەگىزگتتى
قىزمەتىنىتتڭ
تارجىبورتتتالىعى
буыныныңقت
باسشتتىالرىنا
تدەرىنىڭ
تالىق» ازيتتا ەلت
ورتت
كەلىمبەتتوۆ
اسقارۋشىستى
ورتالىعىنىڭ
قارجى
حالىقارالىق
استانا
Бұл
жоғары оқу
орындарынан
оқу бағдармүмкіндік береді.
«Үлкен
»деректерді
)(Big«data
اشتتتاتىن
агроөнеркәсіпجتتتول
ءۇشتتتىن
جتتتۇيەلەرى
قتتتارجى
ءوڭىردىتتتڭ
قاعيتتتداتتارىت جتتتانە
ламаларын
жаңартып,
кешенінتدەرىنىڭсапалы
талдауды
етуге,
نەگىزگتتى
قىزمەتىنىتتڭ
تالىعى
ورتت
تارجى
пайдалануت
تىالرىنا ق
باسشت
қамтамасызەل
تالىق ازيتتا
ورتت
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
كاستىپكەرلەرىن
ەلتدەردىڭ
ورناالسقان
بويىندا
جولىنىڭ
جىبەك
مۇمكىندىكتەرىن،
орталықтарға
етіледі.
قتتتارجى Мысалы,
ءوڭىردىتتتڭ азайтуға
жағдай туғызады.
قاعيتتتداتتارى Осы
мақсаттар үшін
 айналуاشتتتاتىن
 талапجتتتول
ءۇشتتتىن
جتتتۇيەلەرى
جتتتانە
егін егу мен астық жинаудың
اتسالىسۋعا оңтайлы
уақытын Интеллектуалды
көлік жүйесін
قارجى енгізу
қажет.
شاقىردى.
قىزمەتىنە بەلسەندى
ورتالىعىنىڭ
كاستىپكەرلەرىن
ەلتدەردىڭ
ورناالسقان
جولىنىڭ
 тиімдіجىبەك
مۇمكىندىكتەرىن،
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
بويىندا минерал-
Бұл жүйе
көлік ағынын
басқаруға және
ءتوراعاستى
ستوتىنىڭ
قارجى ورتتالىعى
оданاستانا»
اق« ،
 қажеттігінسونداي
ды тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
حالىقارالىق және
инфрақұрылымды
әрі -дамыту
.
شاقىردى
اتسالىسۋعا
بەلسەندى
قىزمەتىنە
ورتالىعىنىڭ
قارجى
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
قتارجى жүйелері
анықтауға
ашады.
Ішкі
өңірлік
қатынастарды
تورى،
باسقارۋشتى ديرەكتت
ورتالىعىنىتتڭ
жолتتانە
ۆۋلتە ج
تنەت
كەنت
گتارري
لتورد
арқылы
өнімділікті бірнеше есе
арттыруға
حالىقارالىق бо-
жақсарту үшін»автожолдардың
желісін
ءتوراعاستى
ورتتالىعى
قارجى
استانا
 жергіліктіاق« ،
سونداي-
ستوتىنىڭ ويالرىتن
رىستماعامبەتوۆتە
ەرنتۇر
كۋراتتورى
بيۋروستىنىڭ
كاسىبي دامۋ
лады. Жүргізушісі
жоқ техника адами
факторды
жөндеу
мен қайта салуға
ۇزدىكسىزарналған
қаржы көлемін
азайтып,
өзіндік құнын
تانە көбейту
керек.
егіншіліктіңتتورى،
باسقارۋشتى ديرەكت
айтарлықтайتتڭ
قتارجى ورتالىعىنى
كەنت.تنەت ۆۋلتە جت
گتارري
سالدى
لتوردورتاعا
19
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражаويالرىتن
 енгізу,رىستماعامبەتوۆتە
 агроөەرنتۇركۋراتتورى
بيۋروستىنىڭ
كاسىبي
ۇزدىكسىز
гиялар
мен бизнес-модельдерді
тының
دامۋжалпы көлемін
орташа
мерзімдегі
кезеңТУҒАН
)ТІЛ / №3(36
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұورتاعا سالدى .
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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الەم كوز تىككەن استانا

سشىستتى قىرعىتتز رەسپۋبليكاستتىنىڭ پرەزيتتد

جىكستان رەسپۋبليكاستىنىڭ پرەزيتدەنتى ەموم

3
ى 4
ورتالىعىنىڭ اشىلۋىنا ارنالعان تسيفرالندىرۋ

ليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيويەۆپەن

قارجى تەحنولوگياالرىن دامىتۋدى كتوزدەيتىن

ستانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعى قىزمەتىنىڭ

ى « .استتتانا» حالىقتتارالىق قتتارجى ورتالىعى

تتىن قازاقستتتاننىڭ عانتتا ەمەس ،بۇكىتتل الە

ى .قارجى ورتالىعىنتدا پوستكەڭەستتىك كەڭىس

وڭدى بولماعان جاعدايالر جاسالدى.

!تۋىسقاندىق–تۇعىرىمىز
الەم كوز تىككەن استانا
Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінونباي
 ستتوورайналған
پرەزيتتدەنتى
تىنىڭҚазақстанرەسپۋبليكاست
 قىرعىتтехнологиялардың
تلەكەت باسشىستتى
مەمت
бөленіп,
брендке
тәуелсіз
ші تز
кезекте,
трансфертін
ынтады құрдық.
2017
жылы
біздің
ел
БҰҰ
Қауіпсіздік
ландыруға
тиіс.
، تاجىكستان رەسپۋبليكاستىنىڭ پرەزيتدەنتى ەمومتالي راحمتونمەن،جەەنبەكوۆپەن
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
»استتانا
« بىترگە
ميرزيويەۆپەن
پرەزيدەنتى شاۆكات
رەسپۋبليكاسىنىڭ
وزبەكستان
дың қаңтар
айында
оған төрағалық
етудеміз.
цифрландыру
жөніндегі пилоттық
жобаны іске
Біз اراالپ
дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату
 حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ اشىلۋىنا ارنالعان تسيفرالندىرۋ كورمەسىنкерек.
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешім.كوردىдамытуы
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін
дағы бірінші
мемлекет
болдық.
Қазақстанда
тааса
маңызды
мәселеге
айналып
келеді.
يننوۆاتسيالىق قارجى تەحنولوگياالرىن دامىتۋدى كتوزدەيتىن ءتيىمتدى ورتتانى
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
 ءبىترقارجى ورتالىعى قىزمەتىنىڭ بىتردەن
حالىقارالىقқаржы
»استانا
« قالىپتاستىرۋ
мика моделі
қалыптасты.
халықаралық
орталығы,
IT-стартаптардың
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
 « استتتانا» حالىقتتارالىق قتتارجى ورتالىعىنىتتڭ جۇمىستتىنا.متتاڭىزدى بتتاعىتى
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
بۇكىتتل
، ەمەسішкі
قازاقستتتاننىڭ عانتتا
قاتىسۋشتتىالر ءۇشتتىن
қайта كاپيتتتالى
түсті. Жылالەمنىتتڭ
қорытындысы
бойынша
«Алатау» инновациялық
технологиялар паржалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
 قارجى ورتالىعىنتدا پوستكەڭەستتىك كەڭىستتىكتە باالماستى.قولجەتىمدى بوالدى
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиорайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде
өңдеушіجاعدايالر
яларға بولماعان
деген сұранысты
.جاسالدى
 سوڭدى-ынталандыруы
 بۇرىن، جوقжәне
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
حالىقتارالىقқолайлы
»استتاناдамуы
«  بتارорта
ينفراقتۇرىلىمى
تەحنولوگيالى
 جوعارىэкожүйе
زاماناۋيжетістіктерінің
Қазақстанның
таптың қызметі
инновациялық
қалыптасуына
мүмкіндік
Кедейшілік
13 есе جۇمىستىن
негізгі факторлары
болып
саналады.
Бұл үшін
قىتزمەتىنە
ونىتڭберді.
بۇگىنتدە
.باستتادى
بيرجاسىنىڭ
ورتالىعى
قارجى
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
.قاتىسۋدا
اي قور بيرجاسى. شانБұдан
بيرجاسى جانە
 امەريكالىقқызмет
дейін төмендеді. Еліміздің
әлеуметтік-экономибөлек, ITناسداك
және инжинирингтік
калық ىلگەرىلەتتۋ
табыстарының
- біздің
басты құн- көрсетуді
дамыту ерекше
маңызға ие болып
مەنнегізі
دامىتتۋ
تەحنولوگيتاالرىن
يننوۆاتستيالىق قتارجى
قازاقستاندا
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкел( .كورستەتىلدى
جوباالر
قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان
ەكوجۇيەنى
قواليلى
ءۇشىن
бейбітшілік,
ұлтаралық және
конфессияаралық
генімен, жұмыс
күшінің көптеп
босап
қалу қаупін
келісім.
де
тудырады.
Босайтын
жұмыс
күшін
еңбекпен
 تسيفرلىق، )احقو تسيفرلىق سوت تورەلىگى جۇيەسىe-Justice ،سونىڭ ىشىندە
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тия،تۋپەرماركەت
 ستол
تارجىلىق
،تىن دەپوزيتتتاري
تاالر ءۇشت
كريپتوۆاليۋتت
،كريپتوبيرجتتا
тірек саналады,
бірақ
ертеңгіقتтабыстарымынақтау
керек.
Білім беру жүйесін,
коммуникация
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустриялан حالىقارالىق ستتارتاپ، يسالم قارجى تەحنولوگياالرى،كيبەرقاۋىپسىزدىك ورتالىعى
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
. بار2018
جوباالر
باسقا دا
 مەنдәуір»
باعدارالماالرى
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
жылы
«цифрлық
өнеркәсібін қаЖаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
«استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ باسقارۋشىستى قتايرات كەلىمبەتتوۆ
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
элементтерін
кеңінен
енгізуге негізделуі
Мұ-ورتتتالىق ازيتتا ەلتتدەرىنىڭ باسشتتىالرىنا قت
نەگىزگتتى
قىزمەتىنىتتڭ
ورتتتالىعىтиіс.
تارجى
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
ءوڭىردىتتتڭ
قاعيتتتداتتارى جتتتانە
бар. قتتتارجى جتتتۇيەلەرى ءۇشتتتىن جتتتول اشتتتاتىن
Ресурстық
әлеуетті
Жаңа
әлем көшбасшыларының
қатарына қооданجولىنىڭ
әрі дамыту
كاستىپكەرلەرىن
ورناالسقان ەلتدەردىڭ
بويىندا
 جىبەك،مۇمكىندىكتەرىن
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
.شاقىردى
اتسالىسۋعا
قىزمەتىنە
ورتالىعىنىڭ
 قارجىжаһанекеніне сенімдімін. Бұл үшін
мынадай
міндет- بەلسەندى
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар болашақта
терді шешуге
жұмылуымыз
дық экономиканы
экономикасын
ءتوراعاستى
ستوتىنىڭкерек.
حالىقارالىق قارجى ورتتالىعى
» استاناжәне
« ،اقеліміздің
-سونداي
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
،ديرەكتتتورى
تڭ باسقارۋشتى
قتارجى ورتالىعىنىتБірақ
جتتانەшикізат
 ۆۋلتەиндустрияларын
 گتارري كەنتتنەتұйымдастыру
لتورد
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа
технологияларды
енгізудің көшбасшысына
табиғи ресурстарды
басқаруға
қатысты ұстаرىستماعامبەتوۆتە ويالرىتن
كۋراتتورى ەرنتۇرісін,
بيۋروستىنىڭ
كاسىبي دامۋ
ۇزدىكسىز
айналуы тиіс
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
. ورتاعا سالدى
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық
платформадеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынтұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстасекторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
20
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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АСТАНА-20
тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.

ЕЛОРДА

СӘУЛЕТ ӨНЕРІНІҢ

3

ЛАҒЫЛЫ

4

ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трандақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милжоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долшеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайталуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Осыған орай аграрлық университеттердің
операцияларды жеңілдету
«ҚАЗАҚСТАН»,кедендік
«ТӘУЕЛСІЗДІК»
ЖӘНЕ мақсатымен
«АСТАНА»
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
СӨЗДЕРІНІҢ МӘНІ ЕЛІМІЗДІҢ ӘР АЗАМАТЫ ҮШІН АЙРЫҚША.
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
АСТАНАНЫҢ
ЕРЕКШЕ,
ҚАЗАҚСТАННЫҢ
жұмыс істейтін немесе ғылыммен
айналысатынТАРИХЫ
Заманауи
шешімдер
логистиканың ҚАЗІРГІ
барлық
мамандарды дайындауға тиіс. ЕЛОРДАСЫ КӨНЕ буынының
өзара
байланысын
ұйымдастыруға
БОЗОҚ ҚАЛАШЫҒЫНАН БАСТАУ АЛАДЫ.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
«Астана ел
қамын
жегенетіледі.
Едігеден
бастап азайтуға
тапты»,-деді
Нұрсұлтан
Астананың
орталықтарға
айналу
талап
Мысалы,
жағдай
туғызады.Назарбаев.
Осы мақсаттар
үшін
Әз егу
Тәукеге
дейінгі
қазақ хандарының
ордасы Интеллектуалды
салынуымен көлік
Қазақстанның
егін
мен астық
жинаудың
оңтайлы уақытын
жүйесін енгізужаңа
қажет. дәуірі
болжамдаудың,
суарудың»,
минералБұл жүйе Біріншіден,
көлік ағынынтәуелсіздіктің
тиімді басқаруға
және
болған. Менің«ақылды
тапсырмам
бойынша
зерттеу басталды.
алғашқы
ды
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
және
инфрақұрылымды
одан
әрі
дамыту
қажеттігін
жүргізген астаналық археологтар Есілдің жылдарынан бастап мемлекеттілігіміздің
арамшөппен
интеллектуалды
жол ашады. Ішкі
өңірлік қатынастарды
бойындағыкүресудің
Күйгенжар
ауылының жүйелері
тұсынан анықтауға
барлық институттары
орнықты.
Астана бүкіл
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
Әз Тәуке ханның жазғы ордасының орнын әлем таныған жаңа саяси орталыққа айналды.
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
21
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
ТУҒАН ТІЛ - ТҰҒЫРЫМ / №1(1) 2018

Құрметті отандастар!

Астана Қазақстанның геостратегиялық
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
орталығы
ретінде саяси,
экономикалық
және
бөленіп, брендке
айналған
тәуелсіз Қазақстанәлеуметтік
дамудың
жаңа
моделінің
негізін
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
қалады.
Елорда емес
әлемдік
сәулет
өнерінде
Кеңесінің тұрақты
мүшесі
болды.
2018 жылдың қаңтар
айында оған
төрағалық
етудеміз.
қала
мен даланы
үйлестіре
білген
жаңа
Біз
дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
ландшафты эстетиканы қалыптастырды.
көрмесінкүллі
өткізу үшін
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
Астана
әлемге
жаңа
бейбітшілік
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасынпен келісім орталығы ретінде танылды.
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда таБас
қаламыз
еліміздің
тату әрі
көпұлтты
бысты
жұмыс істеп
келе жатқан
нарықтық
эконохалқы
үшін туған
қаласына айналды, – деді
мика моделі
қалыптасты.
Нұрсұлтан
Назарбаев.
2017 жылы
еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз
салдарын
еңсеріп,халқы
сенімді
өсу өсіп,
жолына
20 жыл
ішінде Астана
4 есе
қайта
түсті. Жыл
қорытындысы
бойынша
бір
миллионға
жетті.
Бүкіл ел бас
қаланыішкі
жалпы тұтып,
өнімнің елордаға
өсуі 4 процент
ал өнермақтан
қарап болып,
бой түзейді.
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
Астананың
қарыштап дамуы өңірлердің
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
экономикасын
өркендетті.
сектордың үлесі
40 проценттен асып түсті.
Елордада
жаңа
өмір салты
қалыптасты,
Қазақстанның қолайлы
дамуы
орта таптың
тұрғындардың
жайлы тұрмысы
үшін тиісті
қалыптасуына мүмкіндік
берді. Кедейшілік
13 есе
қысқарып,
жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
жағдай
жасалды.
дейін
төмендеді.жаһандық
Еліміздің әлеуметтік-экономиЕлордада
экономикалық
калық табыстарының негізі - біздің басты құндамудың өзекті мәселелерін талқылайтын
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
Астана
экономикалық форумы өткізілді.
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
Бас
қаламыз
бүгінде күллі адамзат
келісім.
дамуына
ықпалҚазақстанның
ететін әрі тарихи
шешімдер
Дегенмен,
жетістік
тері сенімді
тірек саналады,орталыққа
бірақ ол ертеңгі
табыстарымықабылданатын
айналды.
Мұнда
здың
кепілі
емес
екенін
жақсы
сезінуіміз
керек.
Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Азиядағы
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
өзара ықпалдастық және сенім шаралары
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
кеңесі,
Еуразиялық экономикалық одақ
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
қабылдаған
тарихи
құжаттар
күллі әлемнің
бірінші кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
саяси-экономикалық
дамуынанегізделуі
әсер етті,
элементтерін кеңінен енгізуге
тиіс.–Мұдеді
Елбасы.
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Нұрсұлтан
Назарбаев
Еуропадағы
Жаңа әлем
қатарына қоқауіпсіздік
жәнекөшбасшыларының
ынтымақтастық ұйымының
сылу
үшін
Қазақстанда
қажетті
нәрсенің
бәрі бар
саммитін және Ислам ынтымақтастығы
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндетұйымының Ғылым және технологиялар
терді шешуге жұмылуымыз керек.
жөніндегі саммитін өткізу нәтижесінде
«Астана
қабылданғаны
БІРІНШІ.декларациясы»
Индустрияландыру
жаңа
туралы
айтты.
технологияларды
енгізудің көшбасшысына
айналуы
тиіс
– Жиырма
жыл ішінде Астана
Оның
нәтижелері
мұнай бағасы
күрт пен
төменжаһандық интеграцияның,
қауіпсіздік
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
бітімгершіліктің орталығына айналды.
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық

1

себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
22
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
ұйымының тарихи саммитінен кейін әлемдік
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсетсаясат
лексиконына
кіш
80 процентке
жетеді. «Астана рухы» деген
түсінік
берік
ядросызбаламаәлем
Біз 2030 жылғаенді.
қарай Біздің
Қазақстандағы
және
әділүлесін
халықаралық
тәртіп
жолындағы
лы
энергия
30 процентке
жеткізу
міндетін
қойдық.
Қазір бастамаларымыз
бізде жалпы қуаттылығы
336 МВт
сындарлы
Қазақстанның
болатын
энергия тұрақты
көздерінің
55
Біріккенжаңартылатын
Ұлттар Ұйымының
емес
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
мүшесі болып сайлануына және осы беделді
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өнұйымға төрағалық етуіне септігін тигізді, –
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
дедіүшін
Мемлекет
салу
бизнестібасшысы.
ынталандыру маңызды.
Қазақстанәкімдері
Президенті
соңғыорта
20бизнес
жыл
Өңірлердің
шағын және
ішінде Астанаға
22 тартып,
монарх,тұрмыстық
180 президент,
субъектілерін
кеңінен
қатты
қалдықтарды
заман талабына
сайхалықаралық
утилизация109 үкімет басшылары
және 114
лау
және
қайта өңдеу
үшін шаралар
ұйым
басшылары
келгенін
атап өтті.қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
–
Мемлекеттер
басшылары
мен
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
жоғары
лауазымды
жауапты
тұлғалардың
енгізуді талап етеді.
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сапарлары елдер арасындағы достық
қарым-қатынастардың
маңызды көрсеткіші
ҮШІНШІ. «
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
саналады.
Осындай әр сапардың
арқасында
кешенін
қарқынды
мүмкіндігі достары
Астананың
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Мемлекет
басшысы
шет
ел
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
көшбасшыларымен
жеке достығы
жөнінде
дақылдарды
өсіруді үйрендік.
Оны мақтан
тұтаайтып,
олардың
Қазақстан
астанасы
туралы
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты
қайортаға салды.
таой-пікірлерін
өңдеуді қамтамасыз
етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары
сапалы дайын
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бет
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Аграрлық
жаңғырту ісінде және еліміздің жаһандық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда боэкономикалық кеңістікке кірігу жолында
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
негізгі рөл атқарады.
трансферттеумен
және оларды отандық жағдай–
Қала
4.0
индустриясының
жаһандық
ға бейімдеумен айналысуы
қажет.
технологиялық
үрдісіне
сай
дамып
келеді.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін
қайтажалпы
қарау керек.
Олар
дипломішінде
беріп қана
Өңірлік
өнім осы
жылдар
190
қоймай,
ауыл
кешенінде
нақты
есе өсті.
Ол шаруашылығы
номиналды түрде
5 триллион
жұмыс
істейтін
ғылыммен5,5
айналысатын
теңгеге
жетіп,немесе
нақты айтқанда
есе артты.
мамандарды дайындауға тиіс.
20Бұл
жыл
ішінде
инвестиция
көлемі
шамамен
жоғары оқу орындарынан оқу бағдар8 триллион
теңгені агроөнеркәсіп
құрады. Жалпы,
бас
ламаларын
жаңартып,
кешенінқаланы
дамытуға
жұмсалған
мемлекет
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
қаржысы шамамен
есе етіледі.
ақталды,Мысалы,
– деді
орталықтарға
айналу 2,5
талап
егін
егу мен астық
жинаудың оңтайлы уақытын
Нұрсұлтан
Назарбаев.
болжамдаудың,
минералМемлекет «ақылды
басшысы суарудың»,
қазақстандықтарды
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
елорданың 20 жылдық мерейтойымен тағы
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
да құттықтап, бүкіл халқымызға бақ-береке
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға ботіледі.
лады.
Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
23
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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20-استانا

Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінەلو
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтады құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік
кәсіпорнын
20-استانا
дың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
 « تاۋە، »«قازاقستتتان
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
өткізу үшін әлемдік қоғамдастық
таңдап Цифрлық
және басқа да инновациялық шешімونەرىنىڭ العىلى
ەلوردا ساۋلەت
 ازاماتى ءۇشىкөрмесін
ەلىمىزدىڭ ءار
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
ەلورداسى كونە بوز
قازىرگى
дағы бірінші
мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
бысты жұмыс
келе жатқан»استتتانا
нарықтық«эконоОл біздің Назарбаев
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استانا
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халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
 قازاقستتاننىڭ،ى ەرەكشتە. استانانىڭ تاري.ەلىمىزدىڭ ءار ازاماتى ءۇشىن ايرىقشا
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
ورداستتى بولعتлайсыз
تدارىنىڭ
حانت
салдарын еңсеріп, сенімді
өсуباستاۋ
жолына
орталықтардың
гінде қалыптасуға
.االدى
قاالشىعىنان
 بوزوقтөңіре
ەلورداسى كونە
 قازىرگىтиіс.
қайта
түсті.
Жыл
қорытындысы
бойынша
ішкі
«Алатау»
инновациялық
технологиялар
парاستانالىق ارحەولوگتتار ەست
 تتاۋكەگە دەيىنگتى قتازاق-«استانا ەل قتامىن جەگەن ەدىتگەدەن باستتاپ ءاز
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
өнімнің
7 زەرتت
проценттен
қажет.
Нақты
жаңа
технологиتتەۋ جت
بويىنشتتاасты.
تىرمامБұл
 تاپستқарау
مەنىتتڭ
.بولعتتان
تتىсектордың
تدارىنىڭ ورداس
حانت
 جازعى ورداسкәсіптік
تۇرگىزگەنحاننىڭ
 تاۋكەөсуі
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
 ءازүлесі
تۇستىنان
 اۋىلىنىتڭасып
كۇيگەنجتار
بويىنتداعى
استانالىق ارحەولوگتتار ەستىلدىڭ
ستتالىنۋىمەن قاز
تتانانىڭ
 است40 проценттен
сектордың
түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
Қазақстанның
дамуы
инновациялық
жетістіктерінің
.نازاربتايەۆқолайлы
نۇرستۇلتان
دەدىорта
- ،таптың
» تاپتىқызметі
ورداسىنىڭ ورنىن
 جازعىэкожүйе
تاۋكە حاننىڭ
تىزدىكتىڭ العاشتتقى
تاۋەلست
қалыптасуына
мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
، بىرىنشتتىدەن.استتتانانىڭ ستتالىنۋىمەن قازاقستتتاننىڭ جاڭتتا ءداۋىتترى باستتتالدى
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
 اس.تتيتۋتتارى ورنىقتتتى
مەملەكەتتىلىگىمىزدى ينست
дейін төмендеді.
әлеуметтік-экономиБұдан
бөлек,
IT және
инжинирингтік
تتڭ بتتارلىقЕліміздің
تدارىنان باستتتاپ
جىلت
العاشتتقى
تىزدىكتىڭ
 تاۋەلستқызмет
калық .табыстарының
негізі
біздің
басты
құнкөрсетуді
дамыту
ерекше
маңызға
ие болып
اينالدى
تا
 استتتانا بۇكىتتل الەم تانىعتتان جاڭتتا ساياستتي ورتالىققت.ينستتتيتۋتتارى ورنىقتتتى
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелқалу қаупін
.اينالدى
قازاقستتتتاننىڭбейбітшілік,
 استتتتاناұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
،استتتتانا قازاقستتتتاننىڭ گەوستتتتراتەگيالىق ورتتتتالىعى رەتىنتتتدە ساياستتتي
ەكونوميكالىق جانە الەۋمەت
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиятірек саналады,
бірақ олنەگىزىن
ертеңгі مودەلىنىڭ
табыстарымынақтау керек.
Білім جانە
беру ەكونوميكالىق
жүйесін, коммуникация
 ەلوردا.قاالدى
دامۋدىڭ جاڭا
الەۋمەتتىك
ساۋلەت ونەرىندە ق
الەمدىك
здың кепілі
емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланالەمدىك ساۋلەت ونەرىندە قتاال مەن داالنتى ۇيلەستتىرە بىلتگەن جاڭتا الندشتافتى
мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
.«قالىپتاستىردىКөл-көсір
ەستەتيكانى
بەيبىتشىلىك پە
كۇللى الەمگە جاڭا2018
استانا
.قالىپتاستىردى
ەستەتيكانى
Елімізгеكەلىسىم
дамудыңنжаңа
сапасы қажет.
жылы
«цифрлық дәуір»
өнеркәсібін қаЖаһандық
трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
.رەتىندە تانىلدى
ورتالىعى
 باس قتاالمىز ەلىمىزدىتڭ تتاتۋ ءارى كوپتۇلتتى حتالقى.ورتالىعى رەتىندە تانىلدى
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
.نازاربايەۆ
кеңінен енгізуге
негізделуі نۇرسۇلتان
тиіс. Мұ-  – دەدى،ءۇشىن تۋعان قاالسىنا اينالدى
قاالسىنا اينالدэлементтерін
ءۇشىن تۋعان
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
 بۇكىتل. ءبىر ميلليونعا جەتتى، ەسە ءوسىپ4 جىل ىشىندە استانا حالقى20
ىشىندە استاناбар.
جىل20
Ресурстық әлеуетті
 استانانىڭ.تۇزەيدى
قاراپ بوي
ەلورداعا
Жаңаقارىشتتاپ
әлем көшбасшыларының
қатарына
қо- одан
әрі ،تۇتىپ
дамыту ەل باس قاالنى ماقتان
قاالنى ماقتان تۇتى
باس
ەل
сылу үшін
Қазақстанда
қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
.دامۋى وڭىرلەردىڭ ەكونوميكاسىن وركەندەتتى
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанوڭىرلەردىڭ ەكونوميك
دامۋى
ءۇشتىن
جايلى تۇرمىسى
ءومىر سالتى
جاڭا
ەلورداداэкономикасын
терді шешуге
жұмылуымыз
керек. تۇرعىنداردىڭ،قالىپتاستى
дық экономиканы
және
еліміздің
дамыту
барысында
ерекше
маңызға
ие болады.
ەلوردادا جاڭا ءومىر سال
.ءتيىستى جاعداي جاسالدى
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
تتالقىاليتىنенгізудің
ماستەلەلەرىن
دامۋدىڭ وزەكتتىісін,
ەكونوميكالىق
جاااندىق
 ەلورداداқатысты ұстатехнологияларды
көшбасшысына
табиғи ресурстарды
басқаруға
.جاعداي جاسالدى
ءتيىستى
айналуы тиіс
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
 باس قاالمىز بۇگىنتدە كتۇللى ادامتزات.استانا ەكونوميكالىق فورۋمى وتكىزىلدى
ەلوردادا جاااندىق ەكو
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық платформа. اينالتدىжылдардағы
قابىلتداناتىن ورتالىققتا
شەشتىمدەر
ي.تتاري
 ءارىтүрде
ەتەتىتنенгізу
ىقپالқажет.
دامۋىنا
деген 2014-2015
дағдарыста негізгі
ларды
белсенді
Кәсіпорынكونوميكالىق فورۋم
 استانا ەфакторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
тұрақтандырушы
 ازيتاداعى ءوزارا ىقپالداستتىق جتانە ستەنىم،اي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى.مۇندا شان
жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыста ەتەتىتن ءارىсебепті
ىقپال
دامۋىنا
قۇجاتتتار
ي.قابىلتداعان تتاري
ەكونوميكتالىق وداق
 ەۋرازيالىق،كەڭەسى
секторына
деген бағдарымыз
өзгерген жоқ.
рының экологиялық
тазалығы شاراالرى
мен тиімділігіне
Сонымен
қатар
индустрияландыру
4.0
жаңа
қойылатын
талаптарды
арттыру
 ىنتىماقتاستى24
اي.مۇندا شان
. – دەدى ەلباسى، ەكونوميكالىق دامۋىنا اسەر ەتتى-الەمنىڭ ساياسيкерек.
كۇللى
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қан ەۋرازيالى،كەڭەسى
شاراالرى
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
 ە-الەمنىڭ ساياسي
كۇللى
жаңғыртуға
және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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ەلوردا ساۋلەت ونەرىنىڭ العىلى

 « تاۋەلستتىزدىك» جتتانە « استتتانا» ستتوزدەر، »ن

،ى ەرەكشتە. استانانىڭ تاري.زاماتى ءۇشىن ايرىقشا

.سى كونە بوزوق قاالشىعىنان باستاۋ االدى

 تتاۋكەگە دەي-قتامىن جەگەن ەدىتگەدەن باستتاپ ءاز

 مەنىتتڭ تاپستتىرمام بويىنشتتا زەرتتتتە.داستتى بولعتتان

ولوگتتار ەستىلدىڭ بويىنتداعى كۇيگەنجتار اۋىلىنىتڭ

 دەدى نۇرستۇلتا- ، »جازعى ورداسىنىڭ ورنىن تاپتى

2

.الىنۋىمەن قازاقستتتاننىڭ جاڭتتا ءداۋىتترى باستتتالدى

1

ڭ العاشتتقى جىلتتدارىنان باستتتاپ مەملەكەتتىلىگىمىز

 استتتانا بۇكىتتل الەم تانىعتتان جاڭتتا ساياس.ورنىقتتتى

زاقستتتتاننىڭ گەوستتتتراتەگيالىق ورتتتتالىعى رەتىنتتتد

جانە الەۋمەتتىك دامۋدىڭ جاڭا مودەلىنىڭ نەگىزىن قا

استانالىق ارحەولوگتتار ەستىلدىڭ بويىنتداعى كۇيگەنجتار اۋىلىنىتڭ تۇستىنان ءاز
. دەدى نۇرستۇلتان نازاربتايەۆ- ، »تاۋكە حاننىڭ جازعى ورداسىنىڭ ورنىن تاپتى
، بىرىنشتتىدەن.استتتانانىڭ ستتالىنۋىمەن قازاقستتتاننىڭ جاڭتتا ءداۋىتترى باستتتالدى
تاۋەلستتىزدىكتىڭ العاشتتقى جىلتتدارىنان باستتتاپ مەملەكەتتىلىگىمىزدىتتڭ بتتارلىق
 استتتانا بۇكىتتل الەم تانىعتتان جاڭتتا ساياستتي ورتالىققتتا.ينستتتيتۋتتارى ورنىقتتتى
. اينالدىкотен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің
Болжам бойынша,
2050تتدە
жылға
қарай
бұлورتت
көрсетоператив
түрінде
жұмыс
істеуіне
жан-жақты
қол،ساياستتتي
رەتىنت
تتالىعى
تتتراتەگيالىق
گەوست
تتتاننىڭ
قازاقست
تتتانا
است
кіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
.قاالدى
مودەلىنىڭ نەگىزىن
دامۋدىڭ
الەۋمەتتىك
ەكونوميكالىق جانە
Біз 2030ەلوردا
жылға қарай
Қазақстандағы
балама-جاڭا
отандық
өнімді
халықаралық
нарыққа шығарудың
лы энергияالندشتافتى
үлесін 30 процентке
жеткізу
міндетін داالنتى
стратегиялық
жолын
тауып,ساۋلەت
ілгерілетуге
тиіс.
بىلتگەن جاڭتا
ۇيلەستتىرە
قتاال مەن
ونەرىندە
الەمدىك
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
 استانا كۇللى الەمگە جاڭا بەيبىتشىلىك پەن كەلىسىم.ەستەتيكانى قالىپتاستىردى
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
нысаны жұмыс
1,1 сақтай
отырып
бүкіл әлемге
حتالقىістейді.Соларда
ءارى كوپتۇلتتى2017
تتاتۋжылы
ەلىمىزدىتڭ
قتاالمىز
 باسжүргізілуі
. تانىلدىқажет.
رەتىندەБұл
ورتالىعى
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өн- танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азық. – دەدى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ،ءۇشىن تۋعان قاالسىنا اينالدى
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмсалу үшін бизнесті
маңызды.
 بۇكىتلынталандыру
.ميلليونعا جەتتى
 ءبىر،ءوسىپкіндік
 ەسەбереді.
4 جىل ىشىندە استانا حالقى20
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді иге استانانىڭ قارىشتتاپ. ەلورداعا قاراپ بوي تۇزەيدى،ەل باس قاالنى ماقتان تۇتىپ
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
қалдықтарды заман талабына сай утилизацияалмайтындарға
шара қолдану
керек. دامۋى
Тиімсіз суб.وركەندەتتى
ەكونوميكاسىن
وڭىرلەردىڭ
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъек تۇرعىنداردىڭ جايلى تۇرمىسى ءۇشتىن،ەلوردادا جاڭا ءومىر سالتى قالىپتاستى
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет.
5 жыл
ішінде ءتيىستى
агроөнеркәсіп
.جاسالدى
جاعداي
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
دامۋدىڭ وزەكتتى ماستەلەلەرىن تتالقىاليتىن
ەلوردادا جاااندىق ەكونوميكالىق
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
ҮШІНШІ.ادامتزات
«
дегенде 2,5 есеге
арттыруды
тапсырамын.
 باس قاالمىز بۇگىنتدە كتۇللى.وتكىزىلدى
فورۋمى
كونوميكالىق
استانا ە
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
.شەشتىمدەر قابىلتداناتىن ورتالىققتا اينالتدى
ي.دامۋىنا ىقپال ەتەتىتن ءارى تتاري
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Аграрлық
саясат
еңбек
өнімділігін ءوزارا
түбегейКөлік-логистика
инфрақұрылымының
ستەنىم
جتانە
ىقپالداستتىق
ازيتاداعى
،ىنتىماقتاستىق ۇيىمى
اي.مۇندا شان
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
ي قۇجاتتتار.ەكونوميكتالىق وداق قابىلتداعان تتاري
 ەۋرازيالىق،شاراالرى كەڭەسى
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трандақылдарды өсіруді
үйрендік.
мақтан
Бұл كۇللى
туралы көп
.ەلباسى
– دەدىОны
،ەتتى
اسەرтұтаدامۋىناсконтиненталды
 ەكونوميكالىقкоридор
-ساياسيөтеді.
الەمنىڭ
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милжоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долшеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайталуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
25
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБізۇيىمىنىڭ
әлем елдерінің
сенімі
мен
құрметіне
әзірлеп,
сыннан өткізу
қажет. Бұлар, бірінقاۋىپسىزدىك جانە ىنتىماقتاستىقдарды
ەۋروپاداعى
نازاربايەۆ
نۇرسۇلتان
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаتەحنولوگيتاالر
جتانە
عىلىتم
ۇيىمىنىتڭ
ىنتىماقتاستتىعى
ءسامميتىن جتانە يستالم
ды құрдық.
2017 жылы
біздің
ел БҰҰ
Қауіпсіздік
ландыруға тиіс.
Кеңесінің
тұрақты емес мүшесі
болды.
2018 жылЕліміздіңامميتىن
бірнеше
»دەكالراتسياستتتى
استتتتانا
« ناتيجەستتتىندە
وتكىتتتزۋ
ءستتتөнеркәсіптік
جونىنتتتدەگىкәсіпорнын
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
.ايتتى
قابىلدانعانى تۋرالى
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл
тәжірибені
кеңінен тарату керек.
көрмесін
өткізу
үшін
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
Цифрлық
және
басқа
да
инновациялық
шешім قاۋىپستىزدىك پەن،–جيىرما جىل ىشتىندە استتانا جااانتدىق ينتەگراتستيانىڭ
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
تتىزدىك جت
قاۋىپست
تتاداعى
 ەۋروپت.تتدى
ورتالىعىنت
تتىلىكتىڭ
بىتىمگەرشت
дағы تتانە
бірінші
мемлекет
болдық.
Қазақстанда
та-اينالت
асаتتا
маңызды
мәселеге
айналып
келеді.
быстыساياستتات
жұмыс істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконоОл
біздің
Назарбаев
Университеті,
ي ستتامميتىنەن كەيىتتن الەمتتدىك.« ىنتىماقتاستتتىق ۇيىمىنىتتڭ تتتاريАстана»
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
الەم
يادروسىز
ءبىزدىڭ
.ەندى
بەرىك
تۇسىنىك
رۋحى» دەگەن
لەكسيكونىنا «استانا
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық
технопаркі
сияқты инновациялық
лайсыз
салдарын
еңсеріп,
сенімді
өсу
жолына
орталықтардың
төңіре
гінде
تتتل حالىقتتتارالىق ءتارتىتتتپ جولىنتتتداعى ستتتىندارلى باستتتتاماالرىمىزқалыптасуға
 جتتتانە ءادىтиіс.
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар пар ەمەسболып,
تتتۇراقتى
ۇلتتتتار
بىتترىككەن
قازاقستتتاننىڭ
жалпыبولىتتپ
өнімніңمۇشەستتى
өсуі 4 процент
ал ۇيىمىنىتتڭ
өнер- кінің
қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі қайта
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологи– ،سايالنۋىنا جانە وسى بەدەلدى ۇيىمعا ءتوراعالىق ەتۋىنە ستەپتىگىن تيگىتزدى
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
مەملەكەت باسشىسى
دەدى
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық .қаржыландырудың
жеке
нарығының
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
180 ، مونتارح22 جىتل ىشتىندە استتاناعا-20 قازاقستان پرەزيدەنتى سوڭعى
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
تتىالرىжұмыссыздық
تارالىق ۇيىتتم باسش
حالىقت
114 تىالرى جتتانە
تمەت
 ۇكىت109 ،پرەزيتتدەنت
қысқарып,
деңгейі
4,9 процентке
тиістіباسشت
заңнама
қажет.
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
.كەلگەنىن اتاپ ءوتتى
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
дылықтарымыз
қалаجاۋاپتى
беретін ازىمدى
азаматтық
отыр. مەن
Экономиканы
 ساپارالرىретінде
تۇلعاالردىڭ
جوعارى الۋ
 باسشىالرىцифрландыру
–مەملەكەتتەرтабыс әкелбейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
 قاتىناستتتاردىڭ متتاڭىزدى كورسەتكىشتتى-де
قتتارىم
ەلتتدەر اراستتىنداعى دوستتتىق
келісім.
тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
Дегенмен,
жетістіктері
сенімді
үшін
алдын
بويىنشتتاҚазақстанның
تتانانىڭ بۇكىتتل الەم
تىندا است
ارقاستқамту
تاپاردىڭ
ستкелісілген
تىنداي ءارсаясатты
 وست.تاناالدى
 ستала тиятірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
.نازاربايەۆкерек.
نۇرسۇلتان
 – دەدى،ءتۇستى
كوبەيەжаңа
دوستارى
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз
мен стандарттау
салаларын
индустриялан«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажет
 مەمتتلەكەت باسشىستتى شتتەت ەل كوشباسشتتىالرىمەن جەكە دوستتتىعى جونىنتتدەболады.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қа.
سالدى
ورتاعا
پىكىرلەرىن
وي
تۋرالى
استاناسى
قازاقستان
والردىڭ
،ايتىپ
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға
арналған
индустрияландырудың
бірінші
кезекте, Төртінші
өнеркәсіптікريەۆوليۋتستيا
революция үшінші
бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу керек.
ەكونوميكتانى
جاعدايىنتداعى
ونەركاستىپتىك
ءتورتىنشتى
ەلوردا
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұكىرىگۋсын-қатерлері
 كەڭىستىككەде,
ەكونوميكالىق
جاااندىق
ەلىمىزدىڭ
جاڭعىرتۋ ىسىندە جانە
ның өзіндік
мүмкіндіктері
де
ЕКІНШІ.
бар.
Ресурстық
әлеуетті
.اتقارادى
جولىندا نەگىزگى ءرول
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
دامىتپ
ۇردىستىنە ستاي
تەحنولوگيالىق
جاااندىق
يندۋسترياسىنىڭ
0 .4 ресурстарға
–قاال
сылу үшін
Қазақстанда
қажетті нәрсенің
бәрі бар
ХХІ ғасырда
әлемнің табиғи
деген
екеніне
сенімдімін.
Бұл
үшін
мынадай
міндетмұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһан ول. ەستتە ءوستتتى190  وڭىرلىتتك جتتالپى ءونىتتم وستتى جىلتتدار ىشتتىندە.كەلەدى
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
. ەستە ارتتتى5,5  نتاقتى ايتقانتدا، جەتىتپдамыту
تەڭگەگەбарысында
 تريلليون5ерекше
 تۇردەмаңызға
نومينالدى
ие болады.
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
. تريلليتون تەڭگەنتى قتۇرادى8 جىل ىشىندە ينۆەستيتسيا كولەمى شتامامەن-20
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаەستەтиіс
2,5 جۇمسالعان مەملەكەت قارجىستى شتامامەن
باس قاالنى
айналуы
нымдардыدامىتۋعا
сыни тұрғыдан
қайта،جالپى
пысықтау керек.
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- .نازاربايەۆ
Кешенді ақпараттық-технологиялық
платформа – دەدى نۇرسۇلتان،اقتالدى
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорын جىلتتتتدىق20 ەلوردانىتتتتڭ
باسشىست
تتتلەكەت
مەم
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі تتتتاندىقتاردى
болды. Сол قازاقست
дардыңتتتى
энергия
тиімділігі
менتэнергия
үнемдеуге,
себепті жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз
. بەرەكە تىلەدى- بۇكىل حالقىمىزعا باق، مەرەيتويىمەن تاعى دا قۇتتىقتاپжұмыстасекторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
26
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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РУХ ҚАЙНАРЫ
тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.

БҰЛ КЕЗЕҢ
БІЗ ҮШІН
ҰЛЫ ДӘУІР
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
Дәулетбек РАЕВ
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Абылай
хан
атындағы
Халықаралық
қатынастар
және
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
әлем тілдері
университеті,
қатынастар факультетінің деканы,
лі арттыруға және өңделген
өнімнің
экспортын халықаралық
тиімділігін арттыру
философия
ғылымдарының
докторы,
профессор
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан
арқылы
бірнеше
трандақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
та өңдеуді
әлемдік
нарықтарға
жылы 17уақыттағы
процентке өсіп,
17 мил-де
л қамтамасыз
Президенті етіп,
өзінің
еңбегінің
алғы транзиті
ширек 2017
ғасырдай
екпінді
жоғары сапалы
дайын
өніммен
шығуымыз
қажет.
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
жыл
сөзінде 26 жыл ішінде «…біз әлемге күрделі тарихында жүріп өткен жолының
Бұл мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кесайынғы
табысты
2020
жылы
5
миллиард
должәне
болашақ
ұрпаққа
тәуелсіз қилы қиындықтар мен жетістіктерге, күрт
шеннің
түбегейлі
бет бұруы
маңызды. Аграрлық
жеткізумен
міндеті
тұр. Бұл
инфрақұрылымға
Қазақстан
атты
жасампаздықтың
ұлы ларға
шешімдер
іс-шаралар
полифониясының
өзі
ғылымды
дамыту
мәселесі
басты
назарда
божұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез
арада
қайтажемісін ұсына алдық. …Бұл кезең біз үшін Ұлы дәуірлерге пара-пар болуын көрсетсе керек. Оны
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
дәуір», – деген тұжырым жасайды. Бұның Президенттің: «Тәуелсіздік дәуір дегеніміз –
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
өзі
Әлихан
Бөкейханның
сөзімен
айтқанда:
ұлттың
бұрын өтуі мүмкін еместей көрінетін
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
«Озғандарға
жету
керек,
жеткендерімізден
озу
шыңыраудың
шетіндегі
таудың
қатерлі
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
керек»,
– қарау
дейтін
ұстанымға
негізделген
кезең блокчейн
соқпағымен
жүргенмен
құбылыс», –
рөлін
қайта
керек.
Олар диплом
беріп қана
сияқты
цифрлықбірдей
технологиялардың
болғаны
анық.
Алаш
қайраткері
Райымжан
деп
айтқанымен
дәлелдеуге
болады.
Ахмет
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Мәрсекұлының
айтқанындай:
«Ұмтылатын
Байтұрсынұлы
айтқандай:
«Біздің
заманымыз
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
заман келді.дайындауға
Ерлердің қайраты,
жақсылардың буынының
– өткен өзара
заманның
баласы, келер
заманның
мамандарды
тиіс.
байланысын
ұйымдастыруға
Бұл жоғары
оқу орындарынан
«Үлкен деректерді»
(Big data)
білімі,
елдің елдігі,
ынтымағы»оқу
зор,бағдарбірлігі мүмкіндік
атасы». береді.
Демек, тәуелсіздік
дәуірі – қазақ
елінің
ламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
сапалы талдауды
қамтамасыз
етуге,
мықты заман
болатыны
айтылады. кешенін- пайдалану
мәңгілік қозғалысының,
үздіксіз
даму үдерісінің
дегі озық
білім мен ширек
үздік тәжірибені
резервін
анықтауға және
Сондықтан,
ғасырдан тарататын
сәл астам өсімнің
айтулы
кезеңі болатыны
анық.артық шығынды
орталықтарға
айналу
талап
етіледі.
Мысалы,
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы мақсаттар
үшін
тарихи кезеңнің «Тәуелсіздік дәуірге», «Ұлы
Сондықтан, Ел Басшысының
«Тәуелсіздік
егін
егу
мен
астық
жинаудың
оңтайлы
уақытын
Интеллектуалды
көлік
жүйесін
енгізу
қажет.
дәуірге» теңелуінде терең мән жатқаны анық. дәуірі» атты еңбегін оқырман, зиялы қауым осы
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
Әдеттегі түсінік бойынша, дәуір ұғымы – уақыттың парасатты баяны, Қазақстанның
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
адамзат тарихының бірнеше ғасырларды тарихи даму шежіресі, дәуір эпосы, дәуір сағасы,
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
қамтитын
ұзақ бірнеше
тарихи есе
мерзім
болатыны
отантанудың
әдіснамалық жергілікті
хрестоматиясы,
арқылы
өнімділікті
арттыруға
бо- жақсарту
үшін автожолдардың
желісін
белгілі.
Ал,
кітаптың
солай
аталуы
еліміздің
тәуелсіздігіміздің
энциклопедиясы
деген
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
27
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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сияқты афоризм
аясына
сыйғызып жатыр.
Құрметті
отандастар!
Жалпы,
еңбекте
260 сенімі
түрлі мен
тақырыпта
Біз әлем
елдерінің
құрметіне
бөленіп,
брендке айналған
Қазақстанмәселе
көтерілгенін
ерекше тәуелсіз
атап өту
керек.
ды
құрдық.
2017
жылы
біздің
ел
БҰҰ
Қауіпсіздік
Елбасы: «Біз өз жолымызбен – қазақстандық
Кеңесінің
тұрақтыжүреміз»
емес мүшесі
болды.
жылдаму
жолымен
және
ІІІ 2018
бөлімнің
дың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
7-ші тарауында «Біздің ұлттық моделіміз –
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
ынтымақ,
келісім және
диалог»,
– деп жазады.
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
Сондықтан, біздің пайымдауымызша, бұл
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасынеңбек
– халықтың ынтымағы мен бірлігі
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда тадоктринасы,
рухани даму
бысты жұмыс еліміздің
істеп келе үздіксіз
жатқан нарықтық
эконофилософиясы,
ұлттық рухтың ақылнамамика моделі қалыптасты.
баяны,
ортодоксальды,
ментальдық
2017 елдің
жылы еліміз
әлемдік дағдарыстың
қоболмыс
архитектоникасы,
рухани-мәдени
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
эпистема.
Осыған
біз аталмыш
еңбекке
қайта түсті.
Жыл орай,
қорытындысы
бойынша
ішкі
жалпыынтымақ,
өнімнің өсуі
4 процент
болып,
ал өнер«елдік
қоғамдық
келісім
– үздіксіз
кәсіптік ұлттық
өнімнің моделі»
өсуі 7 дейтін
проценттен
асты.
Бұл
дамудың
тезиске
сүйене
орайда, өнеркәсіптің
жалпы көлемінде
отырып,
Қазақстан халқының
рухани өңдеуші
бірлігі
сектордың үлесі
40 проценттен
асып түсті.
философиясы
тұрғысынан
өз көзқарасымызды
Қазақстанның
қолайлы
дамуы
орта «елдік
таптың
білдіргіміз келіп отыр. Өйткені,
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
ынтымақ», қоғамдық келісім», халықтық
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
бірлік» ұғымдары сайып келгенде, адамның
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономимінездік
көріністері. Шәкәрім
Құдайбердіұлы:
калық табыстарының
негізі - біздің
басты құн«Сөзіңді
түзе
–
әдетіңе
айналады,
–
дылықтарымыз ретінде қала беретін әдетің
азаматтық
мінезіңе
айналады,
мінезің
– сенің
тағдырың»,
бейбітшілік,
ұлтаралық
және
конфессияаралық
–келісім.
десе, Ахмет Байтұрсынұлы: «Адамның мінезі
ойының
түрінен,
көңілінің жетіс
күйінен,
Дегенмен,
Қазақстанның
тіктеріістеген
сенімді
тірек көрінеді»,
саналады,– деп
бірақ
ол ертеңгі
табыстарымыісінен
айтқан
екен. Ал,
М.Әуезов:
здың кепілі
емесосал
екенін
жақсытуады»,
сезінуіміз
керек.
«Нашар
жаннан
мінездер
– деген.
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
Кітаптың ІІІ бөлімінің «Біздің ұлттық
Елімізге дамудың
жаңа сапасы
моделіміз
– ынтымақ,
келісім қажет.
және диалог»
Жаһандық
трендтер
көрсетіп
отырғандай,«…
ол,
деп аталатын 7-ші тарауында Президент:
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
Біздің, ең алдымен ойлағанымыз – ынтымақэлементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұбірлік пен азаматтық және қоғамдық келісім
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
болды»,
– деп атап өтеді. Шындығында, жас
бар.
тәуелсіз
Қазақстан
үшін бүкіл елдің күш-жігерін
Жаңа әлем көшбасшыларының
қатарына қобіріктіру
керек
еді.
Бірлік
– қай дәуірде
болмасын,
сылу үшін Қазақстанда қажетті
нәрсенің
бәрі бар
қай
халықта
болмасын,
басты
феномен
болғаны
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай
міндетадамзат
тарихынан
белгілі.
Мәселен, Алаш
терді шешуге
жұмылуымыз
керек.
қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы: «Басқадан
Индустрияландыру
жаңа
кем БІРІНШІ.
болмас үшін
білімді һәм күшті
болуымыз
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
керек. Білімді болуға – оқу керек. Күшті болуға –
айналуы
тиіс– десе, Әлихан Бөкейханов: «Бізде
бірлік
керек»,
Оның
нәтижелері
төменбірлік болып, іс қыла мұнай
білетінбағасы
шебер күрт
табылса,
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
Алаштың баласы – бақыт жолына түстінегізгі
дей
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
бер. Бірліктен айрылған ел қаңғып қалады», – деп
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
айтқан
екен. Міне, осыдан-ақ бірлік феноменінің
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
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технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық

сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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қаншалықты
құдіретті
екенін
аңғаруға
болады.
өнімнің экспортқа
шығуын
көздейтін
жаңа
құралОсы
ойды
жалғай
келе, өткізу
Президент:
«Жай ғана
дарды
әзірлеп,
сыннан
қажет. Бұлар,
бірінші кезекте,
трансфертін
ынтабірігу
емес, технологиялардың
мақсат бірлігі, іс-қимыл
бірлігі,
ландыруға
тиіс.
ақыл-ой,
тілек
бірлігі керек еді», – деп толғайды.
Еліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
Тәуелсіздік
жылдардағы
жалпыұлттық
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
бірлікті нығайту басты факторға айналғанын
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
жасырмайды Елбасы. «Осыдан бастап әр
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімадамның, әр отбасының болашағы бірінші
дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
кезекте
тұтастай елдің табысына байланысты
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
болады»,
– дейді.
Ол біздің
Назарбаев Университеті, «Астана»
Аталмышқаржы
кітапта
қол жеткізген
алғашқы
халықаралық
орталығы,
IT-стартаптардың
табысты
жылдар
–
жаңғырудың
алғашқы
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
кезеңі
ретінде
белгіленеді.
Оны
ТМД
елдері
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
арасындағы
аласапыран тартыстар
«Алатау» инновациялық
технологиялармен
паркінің қызметіндағдарыс
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
экономикалық
жайлаған
драматизм
қарау қажет.теңестіреді.
Нақты сектордың
жаңа технологизаманымен
Қазақстанның
ішкі
яларға сыртқы
деген сұранысты
ынталандыруы
және
және
жанжалдарға
ұшырамай,
венчурлық
қаржыландырудың
жеке
нарығының
табыстарға жетуіміздің басты себебін Елбасы
инновациялық
экожүйе
жетістіктерінің
елқызметі
бірлігінің
мықты болуынан
көреді.
Мәселен:
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
«Біз… қоғамдағы этностық және діни келісімді
тиісті заңнама қажет.
нық орнықтырып, әлемді мойындаттық», –
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
дейді
Ел Басшысы.
көрсетуді
дамыту ерекше маңызға ие болып
Екінші
жаңғыру цифрландыру
90-шы жылдың
үшінші
отыр. Экономиканы
табыс
әкелширегінен
басталып,
2010 жылдың
генімен, жұмыс
күшінің көптеп
босап қалуорта
қаупін
тұсында
аяқталды.
де тудырады.
Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
«Адам
арқа сүйеу»
халықтың
қамту
үшінкапиталына
келісілген саясатты
алдын
ала тиянақтау керек.
Білім беру жүйесін,
коммуникация
қоғамдық
ынтымағының
– кілті
болғанын
мен стандарттау
жаңаарқа
индустрияланмеңзейді.
«Адам салаларын
капиталына
сүйеу»
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажет
болады.
мемлекеттің
прогрессивті
көзқарасын
жылы
«цифрлық
дәуір» өнеркәсібін
қағана2018
емес,
оның
азаматтарының
рухани
лыптастыруға арналған
индустрияландырудың
жауапкершілігін
де көтерді
деген идеяны алға
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
тартады. Сұлтанмахмұт Торайғыр бірлік
мәселесінде: «Мемлекетке бек зор үміт –
ЕКІНШІ.
шәкірт
халқы»,
– деп халыққа үміт артқанының
Ресурстық
әлеуетті
мәнісі
сонда
болар.
Мысалы, Елбасы: «Ұлтодан әрі дамыту
аралық
бейбітшілік
пен
келісімресурстарға
– біздің ортақ
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи
деген
жетістігіміз
және
…елдегі
қоғамдық
өміржаһанмен
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта
оның
тарихының
дық жаңа
экономиканы
жәнебарысын
еліміздіңайқындайтын
экономикасын
дамыту
барысында
ерекше
болады.
ұлы
құндылық.
…Қазір
біздіңмаңызға
еліміздеие140
ұлт
шикізат индустрияларын
пен Бірақ
17 конфессия
өкілдері бейбіт ұйымдастыру
өмір сүріп
ісін, табиғи
ресурстарды
басқаруғахалықпыз»,
қатысты ұстажатыр.
Бәріміз
бірге – біртұтас
–
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
деп жазады.
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформаБірлікті
сақтау тетіктері. Қазақстандық
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
Кәсіпорынбірегейлік пен қазақстандық патриотизм,
дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
азаматтардың заң алдындағы теңдігі – біздің
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстаазаматтық
бірлігіміздің негізі деп санайды
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
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қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

– жанды
ағза.
Қазақстандық
тен бірі«Мемлекет
жаңартылатын
энергия
көздеріне
тиесілі.
үлгі – сол
ағзаны қалыптастыратын,
Болжам
бойынша,
2050 жылға қарай бұл…оның
көрсет-әр
кіш
80 процентке
жетеді.
элементінің
толық
дамуын қамтамасыз ететін
Біз 2030
жылғаөмір
қарайсүруіне
Қазақстандағы
және
сенімді
кепілдікбаламаберетін
лы
энергия
үлесін
30
процентке
базалық матрица», – дейді. жеткізу міндетін
қойдық.
Қазір бізде жалпы
қуаттылығы 336бірінші
МВт
Президент
тәуелсіздіктің
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
кезеңінде елдегі алғашқы халықтық рухани
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
бірліктің нәтижесін Қазақстандағы тұңғыш
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өнбүкілхалықтық
Президент
сайлауында
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
болғанын
мойындайды.
Сайлаудың
нәтижесі
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
бойынша,
пайыз
дауыс
сәтте
Өңірлердің«98,8
әкімдері
шағын
және алған
орта бизнес
мен
…тілкеңінен
жетпейтін
тұтастықты
субъектілерін
тартып, тұрмыстық
қатты
сезіндім», – заман
дейді. Осы
сайлаусай
– қазақстандық
қалдықтарды
талабына
утилизацияэтностардың
қоғамдастығының
лау
және қайта бауырластық
өңдеу үшін шаралар
қабылдау
керек.
Осы және басқа
да шаралар заңнамаға,
қалыптасуының
басы болғандығын
атап өтеді.
соның Президент:
ішінде Экологиялық
өзгерістер…
«Одақкодекске
ыдыраған
енгізуді
талап
етеді. өзінің ішкі саясатының –
кезеңде
Қазақстан

мемлекеттік
этностық саясатты
жүзеге
шейтеді.
Ауыл шаруашылығы
субъектілерінің
коасырудың
маңызды
институты»
деп
оператив
түрінде
жұмыс істеуіне
жан-жақты қолдау
көрсету керек.
бизнеспен
бірлесіп,
көрсетеді.
Ол –Мемлекет
ұлтаралық
бейбітшілік
пен
отандық
өнімді
халықаралық
нарыққа
шығарудың
келісімнің іскер формуласы болды. Азаматтық
стратегиялық
тауып, ілгерілетуге
келісім – жолын
жалпыұлттық
бірліктіңтиіс.
тірегі.
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
ҚХА – қоғамды ұйытып, этностарды
өнімнің
сапасы мен елдің
экологиялық
жақындастырып,
руханитазалығын
бірлігін
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
қамтамасыз ету тетігіне айналады, – деген
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтұжырымға келеді. Елбасы.Н.Ә.Назарбаев:
түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүм«Қазақстан
кіндік
береді. 1996 жылдан бастап бірінші
рет
1 мамырды
халқының
Сонымен
қатар Қазақстан
жерді барынша
тиімді бірлігі
игемерекесі ынталандырып,
ретінде атап өте
бастады»,
– деп
ретіндерді
ал дұрыс
пайдалана
жазады. Сонымен
бірге, керек.
Елбасы:
«Келісім
алмайтындарға
шара қолдану
Тиімсіз
субсаясатының
маңызын
ерекшелеу
мақсатында
сидияларды
ауыл
шаруашылығы
кешені
субъектілеріне
арналған
банк несиелерін
1997 жыл
жалпыұлттық
келісімарзандатуға
және саяси
қайта
бағыттауқұрбандарын
қажет. 5 жыл ішінде
агроөнеркәсіп
қуғын-сүргін
еске алу
жылы болып
кешеніндегі
еңбек– өнімділігін
және өңделген ауыл
жарияланды»,
дейді.
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше,
кем
бейбітшілік, келісім және бірлік – деген негізгі
Сондай-ақ, кітапта Қазақстан
дамуының
ҮШІНШІ.
«
дегенде
2,5
есеге
арттыруды
тапсырамын.
үш принципін қалыптастырды. Біздің жас 2030 жылға дейінгі стратегиясында ішкі
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
мемлекетіміз әртүрлі ұлт өкілдерінің берекелі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету мен
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
ортақ
шаңырағына, туған Отанына айналды», қоғамды біріктірудің негізгі бағыттарының
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
деп жазады.
айқындалғандығы
лі–арттыруға
және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін
арттыру айтылады.
«1992
жылы
жасалған
тәуелсіз
Олар:
1)
біртұтас
азаматтықты
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан
арқылы бірнеше
транмемлекеттің
мен тұтадаму сконтиненталды
дамыту кепілдігі;
2) өтеді.
барлық
дақылдарды
өсірудіқалыптасуы
үйрендік. Оны мақтан
коридор
Бұлэтностардың
туралы көп
стратегиясы
қазақ
ұлтыныңШикізатты
бауырмалдық
тең құқылығын
3) арқылы
қоғамның
бірігуіне
мыз.
Алайда, қазір
ол жеткіліксіз.
қай- айтылды.
Жалпы, сақтау;
Қазақстан
өткен
жүк
біріктірушілік
қабілетінсіз
жүзеге транзиті
жағдай2017
жасау;
арасындағы
таниетінсіз,
өңдеуді қамтамасыз
етіп, әлемдік
нарықтарға
жылы4)17конфессиялар
процентке өсіп,
17 милжоғары
сапалы
дайын өніммен
шығуымыз
қажет.
тоннаға
жуықтады. Транзиттен
жыл
аспайтын,
тұрақты
азаматтық
татулық
пен лион
өзара
сыйластықты,
төзімділік түсетін
пен сенімді
Бұл
мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кесайынғы
табысты
2020
жылы
5
миллиард
долұлтаралық келісім идеяларын бекітті. …Елдің күшейту.
шеннің
бет бұруы
маңызды.
Аграрлық
жеткізу міндеті тұр. «Қазақстандық
Бұл инфрақұрылымға
барлықтүбегейлі
тұрғындары
ортақ
шаңырақ
астына ларға Н.Ә.Назарбаев:
үлгі
ғылымды
дамыту
мәселесі
басты
назарда
божұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада
қайтабіртұтас халық болып ұйыса алды», – дейді «Әралуандықтан – бірлікке»
ұйыстыру
луға
тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға
мүмкіндік береді.
Президент.
қағидатына
негізделген», – дейді. Қазақстан
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
Халықтар достығы мен бірлігі – басты халқы Ассамблеясына қоғамды біріктіру мен
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
құндылық,
оны қастерлей білуіміз керек деп ұлтаралық келісімге келтіру, ұлтаралық қарымОсыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
есептейді.
1993 керек.
жылыОлар
11 мамырда
«Қоғамның
қатынастың
үлгісін жүзеге
рөлін
қайта қарау
диплом беріп
қана блокчейн
сияқтықазақстандық
цифрлық технологиялардың
идеялық
бірлігі
–
Қазақстандағы
прогрестің
асыру
сияқты
міндет
жүктелгенін
деқажет.
айтып
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету
алғышарты»
атты
бағдарламалық
баяндама
өтеді.
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
жасалғанындайындауға
айтады. Сонымен
бірге, «…ел үшін буынының
Президент
2005
жылы
ҚХА-ның
мамандарды
тиіс.
өзара байланысын
ұйымдастыруға
ұлтаралық
келісімді
қамтамасыз оқу
етіпбағдаршешуші мүмкіндік
онжылдығына
арналған
жиында:(Big«Бірлік
Бұл жоғары
оқу орындарынан
береді. «Үлкен
деректерді»
data)
ламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенінсапалы талдауды
қамтамасыз
саяси міндет
болып табылады»,
– дегенді
алға пайдалану
жасампаздыққа
бастайды»
деген етуге,
ұран
дегі
озық білім
мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің
резервін анықтауға және артық шығынды
тартады
Елбасы.
тастайды.
орталықтарға
талап етіледі.
жағдай қабілетті
туғызады. Осы
үшін
«Нақтыайналу
тәуелсіздікке
және Мысалы,
идеялық азайтуға
«Бәсекеге
ұлт мақсаттар
– ынтымақшыл
егін
егу
мен
астық
жинаудың
оңтайлы
уақытын
Интеллектуалды
көлік
жүйесін
енгізу
қажет.
бірлікке қол жеткізу тек қоғамда тұрақтылық, ұлт», – деген ұстанымды алға тартады. Бұл
болжамдаудың,
Бұл жүйе
көлік ағынын
тиімді басқаруға
және
рухани келісім «ақылды
болғанда суарудың»,
ғана жүзегеминераласпақ», – үшін
3 принципті
көрсетеді:
патриотизм,
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
дейді. Қоғамның полиэтникалық сипаты – елдің жауапкершілік және толеранттық. Мен
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
басты біріктіруші факторы болуы тиіс дейді.
бұны «2003 жылдың желтоқсанында ҚХАарқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
«Қазақстан
халықтары
Ассамблеясы
–
ның Хмен
сессиясында
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу
қайта салуға…этносаралық
арналған қаржыкелісімнің
көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
29
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
ТУҒАН ТІЛ - ТҰҒЫРЫМ / №1(1) 2018

3

4

Құрметті отандастар!

қазақстандық
есебінде
атапмен
көрсеттім»,
Біз әлем үлгісі
елдерінің
сенімі
құрметіне
–бөленіп,
дейді. брендке айналған тәуелсіз Қазақстан2008 жылы
ұлттық
саясатқа
негіз
ды құрдық.
2017 жылы
біздің ел
БҰҰ Қауіпсіздік
болатын
қағидатты
атайды:
1) этностық,
Кеңесінің5тұрақты
емес мүшесі
болды.
2018 жылконфессиялық,
мәдени,
әркелкілік
біздің
дың қаңтар айында
оғантілдік
төрағалық
етудеміз.
Біз байлығымыз;
дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
басты
көрмесін
өткізу үшін
әлемдік қоғамдастық
таңдап
2) мемлекет
Қазақстандағы
мәдениеттер
алған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасынмен тілдердің дамуына қажетті барлық
дағы бірінші мемлекет
болдық.
тажағдайларды
жасайды;
3) Қазақстанда
ең маңызды
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконоқұндылық – толеранттық пен жауапкершілік;
мика моделі қалыптасты.
4) қоғамдағы ұйыстырушы рөл қазақтарға
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қотиесілі;
5) қазақ халқының бірлігі.
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
Президент:
«Қазақстандағы
бейбітшілік
қайта
түсті. Жыл
қорытындысы бойынша
ішкі
пен
келісім
–
мемлекет,
қоғам,
барлық
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал
өнермемлекеттік
органдар,
кәсіптік өнімнің
өсуі 7 партиялар,
проценттен қоғамдық
асты. Бұл
бірлестіктер,
БАҚ,
қа-зақстандық
әрбір азамат
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде
өңдеуші
атқарған
нәтижесі»,
дегенді
сектордың…еңбектің
үлесі 40 проценттен
асып –түсті.
Қазақстанның
қолайлы
орта таптың
айтады.
Осы ретте,
Елбасыдамуы
өзінің еңбегінде
ел
қалыптасуына
мүмкіндік
берді. Кедейшілік 13 есе
бірлігінің
негіз болған
теориялық-идеологиялық
қысқарып, жұмыссыздық
деңгейі
4,9 процентке
бастысының
қатарына елдегі:
демократиялық
дейін
төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономижәне либералдық принциптердің жүзеге асуын
калық табыстарының
- біздің
құнкөрсетеді.
Осыдан келіпнегізі
шыққан
елдегібасты
ҮЕҰ-дың
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
қалыптасуы ел бірлін қалыптастыру тетігі
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
ретінде мойындалады. «2005 жылдың сәуір
келісім.
айында
«Үкіметтік
емес ұйымдарға
арналған
Дегенмен,
Қазақстанның
жетістіктері
сенімді
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс
туралы»
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымызаң
күшіне
енді.
2007
жылы
здың
кепілі
емес
екенін
жақсы сезінуіміз керек.
70 жобаға
қолдау көрсетілді»,
– дейді
Ел
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі аяқталып
келеді.
Президенті.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық
трендтер
көрсетіп отырғандай,
ол,
Азаматтық
қоғам
концепциясы.
бірінші кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
«Азаматтық
қоғам
дегеніміз
– жемқорлық
пен
элементтерін кеңінен
негізделуі
тиіс. Мұбюрократияға
қарсы енгізуге
«азаматтық
қорғаныс»,
ның
өзіндік
сын-қатерлері
де,
мүмкіндіктері
– дейді Президент. «Біз – ашық қоғамбыз.де
бар.– кез-келген демократиялық мемлекеттің
Бұл
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қоқалыпты
талабы.
Сондықтан,
біздің
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
мақсатымыз – мемлекет пен ҮЕҰ арасында
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндетшынайы
әріптестікті
орнату»,
– дейді. Осыған
терді шешуге
жұмылуымыз
керек.
байланысты,
Президент
Қазақстандағы
Азаматтық
форумдардың (2003,жаңа
2005, 2007,
БІРІНШІ. Индустрияландыру
2009,
2011 жж.),
ҮЕҰ-дың
Азаматтық
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
альянсының,
Ұлттық ақпараттық
айналуы тиіс ҮЕҰ
Оның нәтижелері
мұнай
бағасы күрт төменресурсының
рөліне назар
аударады.
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
Елдегі БАҚ-ның рөлі. Рухани
бірліктің
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі
болды.
Сол
кепілі ретінде БАҚ мойындалады. Ол үшін
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
билік пен БАҚ-ның жауапкершілік мәселесі

1

секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
30
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құрал-

көтеріледі.
«Алауыздық
дарды әзірлеп,
сыннан өткізутудырушы
қажет. Бұлар,БАҚ
бірінқызметі
шектелді».
ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынта«Интернет
ландыруға
тиіс. саласы ерекше дүмпуді
бастан
кешірді.
Жеке интернет
– БАҚ
пайда
Еліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
болды»,
– дейдіжөніндегі
Елбасы.пилоттық
Президент
мұның
цифрландыру
жобаны
іске
бұл тәжірибені
кеңінен тарату атап
керек.
даасырып,
қиындықтары
мен кемшіліктерін
Цифрлық
және басқа
да инновациялық
шешімөтеді.
«Көптеген
ресурстар
тексерілмеген,
дерді
әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
жалған, алауыздық тудырушы ақпараттарды
аса маңызды…Түрлі
мәселеге
айналып келеді.
жариялады.
жанжалдың
отына май
Ол
біздің
Назарбаев
Университеті,
«Астана»
құятын, әдептілік пен төзімділік талаптарынан
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
алыс арандатушы пікірталастар аз болған
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
жоқ»,
– деп жазады.
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
Қазақстанның
жаһандық
кеңістіктегі
«Алатау»
инновациялық
технологиялар
пармедиатұғыры
мәселесі.
Осы
ретте
Елбасы 2002
кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі
қайта
жылдан
бері тұрақты
өткізіліпжаңа
келе технологижатқан
қарау қажет.
Нақты сектордың
Еуразиялық
медиафорумның
маңыздылығына
яларға деген сұранысты ынталандыруы және
тоқталады.
Билік пен БАҚжеке
арасындағы
венчурлық қаржыландырудың
нарығының
қызметі инновациялық
экожүйе
жетістіктерінің
өркениеттік
диалогтың басым
орынға
шығуын
негізгі
факторлары
болып саналады. Бұл үшін
тілге
тиек
етеді.
тиісті
заңнамакітабында
қажет.
Елбасы
елдегі әлеуметтікБұдан
бөлек,
IT және да
инжинирингтік
қызмет
психологиялық жағдайға
көңіл бөледі.
Ол
көрсетуді
дамыту
ерекше
маңызға
ие
болып
елдің әлеуметтік-саяси тұрақтылығының
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелнегізі ретінде саналады. «Қазақстан халқының
генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
қоғамдық келісімі мен бірлігі әлеуметтік көңілде тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
күйдің
атқарады»,
қамту жақсаруында
үшін келісілгенмаңызды
саясаттырөл
алдын
ала тия– нақтау
дейді Ел
Президенті.
керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
айтқанда,
бұл жаңа
еңбекиндустриялан– тәуелсіз
менҚорыта
стандарттау
салаларын
Қазақстан
эпистемасы.
Оны
мектептерден
дыру талаптарына
бейімдеу
қажет
болады.
бастап
оқулық ретінде
енгізу керек,
2018ЖОО-на
жылы «цифрлық
дәуір» өнеркәсібін
қаарналған
индустрияландырудың
– лыптастыруға
деген ұсыныстарға
қосыламыз.
Бұл еңбектің
үшінші
әзірлеуге
кірісу керек.
мәні
менбесжылдығын
мазмұны терең,
салмағы
зор. Оны
Қазақстанның әр азаматы бойына сіңіруі
тиіс.ЕКІНШІ.
Әсіресе, жастарға осы еңбек арқылы
Ресурстық әлеуетті
тәуелсіздіктің
қадір-қасиетін, қысқа мерзім
одан әрі дамыту
ішінде
қаншама қыруар еңбек етілгенін, оған
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
қаншама тер төгілгенін ұғындыру қажет деп
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанесептейміз.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
«Бұлбарысында
кітап біздің
Отанымыз
дамыту
ерекше
маңызға–иетәуелсіз
болады.
Қазақстанның
алғашқы
онжылдықтардағы
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
даңқты
тарихын
білуге
жәнеқатысты
түсінуге,
ісін, табиғи
ресурстарды
басқаруға
ұстаелімізді
етіп,қайта
ел пысықтау
болашағын
нымдардымақтан
сыни тұрғыдан
керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық
жасайтын
жасампаздар қатарынаплатформақосылуға
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
Кәсіпорынкөмектесетініне
сенімдімін»,
–
дейді
дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
Президент.
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сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

ҚОНАҚКӘДЕ
тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
лара дайындауға
Қоңдыбайқызы,
мамандарды
тиіс. былтырдан бері
Өзбекстанда
өтіп
жатқаноқуҚазақстан
Бұл жоғары оқу орындарынан
бағдарРеспубликасының
білім күндері
көрмесі
ламаларын
жаңартып, агроөнеркәсіп
кешеніндегі
озық білімнәтиже
мен үздік
тәжірибені тарататын
қаншалықты
беруде?
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу
астық жинаудың
оңтайлы уақытын
– мен
Былтырғы
білім көрмесіне
30-дан
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минераластам жоғары оқу орны қатысқан еді.
Соның
ды
тыңайтқыш1300
себудің,
зиянкестермен
және
нәтижесінде
өзбекстандық
жоғары білімді
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
Қазақстанда алуға қол жеткізді. Биыл бұл көрме
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға боТашкент, Навои және Самарқанд қалаларында
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
Клара САДЫРБАЕВА
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
Өзбекстандағы
Қазақ
мәдени республикалық
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше, кем
орталығы
төрағасының
орынбасары
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
өтіп, қазірдің
өзінде
Навоидан 3 ұйымдастыруға
мың, Самарқанд
буынының
өзара
байланысын
пен
Ташкенттен
2
мың
адам
тізімделіп
отыр.
Бұл
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big
data)
сан тағы сапалы
да толыға
түсері қамтамасыз
күмәнсіз. Өйткені,
пайдалану
талдауды
етуге,
өсімнің
резервін
және артықжоғары
шығынды
Қазақстан
биыланықтауға
өзбекстандықтарға
оқу
азайтуға
туғызады.
үшін
орнындажағдай
білім алу
үшін 10Осы
мыңмақсаттар
грант бөлгенін,
Интеллектуалды
көлік жүйесін
қажет.орныма
ол кімге берілетінін
сұрап,енгізу
қызмет
Бұл
жүйе
көлік
ағынын
тиімді
басқаруға
және
іздеп келушілердің өзі күніне бірнеше жүздеп
инфрақұрылымды
одан
әрі
дамыту
қажеттігін
саналады. Бұдан бөлек жер-жерден хабарласып,
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
қайсы оқу орнына оқуға түсуге болатынын
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
сұраушылар да жетерлік. Өкінішке орай,
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
31
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
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2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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ҚАЗАҚСТАНДА
БІЛІМ АЛҒЫСЫ
КЕЛЕТІНДЕР КӨП....

К

Құрметті отандастар!

«мемлекеттік
туралы
ақпараттың
жайБіз әлем грант»
елдерінің
сенімі
мен құрметіне
жапсарын
біз де еш айналған
жерден біле
алмай отырмыз.
бөленіп, брендке
тәуелсіз
Қазақстан–
Білім
көрмесінде
оқу
ды құрдық.
2017 жылы
біздің елжоғары
БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты
емесбұл
мүшесі
болды.
жылорындарының
өкілдері
туралы
сөз 2018
қозғаған
дыңпа?
қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
жоқ
Біз
дүниежүзілік
ЭКСПО мамандандырылған
– Онда
грант мәселесі
мүлде сөз болған
көрмесін
өткізу
үшін
әлемдік
қоғамдастық
жоқ. Бәрі ақылы бөлімге
адам
тартументаңдап
ғана
алған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасыншектелді. Сондықтан, оны осы жолы
Алматыға
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда таарнайы
іс-сапармен келгенде қозғамақ болған
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоедім, бірақ көпшілігі демалыста екен. Тек
мика моделі қалыптасты.
С.Асфендияров
атындағы
ұлттық
2017 жылы еліміз
әлемдік Қазақ
дағдарыстың
қомедицина
университетінің
ректорымен
ғана
лайсыз салдарын
еңсеріп, сенімді
өсу жолына
жүздесудің
түсті.
Ол кісі «Өзбекстандағы
қайта түсті.сәті
Жыл
қорытындысы
бойынша ішкі
қазақ
диаспорасының
өкілдеріне
және ал
өзгеөнерде
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып,
шетелдік
азаматтарға
бізде
ешқандай
жеңілдік
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
қарастырылмаған.
Бәріжалпы
жалпыға
ортақ өңдеуші
тестке
орайда, өнеркәсіптің
көлемінде
сектордың
үлесі
40 проценттен
асып түсті.
қатысып,
сол
бойынша
қабылданады.
Жалпы,
Қазақстанның
қолайлы
дамуымүмкіндігіміз
орта таптың
біздің
талапкерлерді
қабылдау
қалыптасуына
мүмкіндік
берді.
Кедейшілік
есе
шектеулі. Себебі, университетте оқитын13 12
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі
4,9
процентке
мың студенттің 3 мыңы ғана жатақханамен
дейін төмендеді.
әлеуметтік-экономиқамтамасыз
етілген.Еліміздің
Биыл қанша
адамды оқуға
калық табыстарының негізі - біздің басты құнқабылдай алатынымызды жыл басында Білім
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
және
ғылым министрлігі мен Денсаулық сақтау
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
министрлігіне
жолдаған есебімізде көрсеткенбіз.
келісім.
ОданДегенмен,
артық қабылдай
алмаймыз»,
дегенді
ғана
Қазақстанның
жетістік
тері сенімді
айтты.
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
– Шетелдегі
қазақ диаспорасы
өкілдеріне
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі аяқталып
келеді.
Елімізге
дамудың
жаңа
сапасы
қажет.
10 мың грант бөлу туралы әңгіме өзі қайдан
Жаһандық
трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
шығып
еді?
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін
кеңінен енгізуге
негізделуі
тиіс. Мұ– Қазақстандық
БАҚ-та
жарияланған
ның
өзіндік
сын-қатерлері
де,
мүмкіндіктері
болатын. Оны Өзбекстан Республикасыныңде
бар.
Білім министрлігі де өзінің ресми сайтында
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қокөшіріп басты. Соны оқыған кейбір адамдар бұл
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
бүкіл
өзбекстандықтарға
Қазақстанның
екеніне
сенімдімін. Бұлберілген
үшін мынадай
міндетбілім
гранты
екен
деп
жүр.
Тіпті,
терді шешуге жұмылуымыз керек. бұл әңгіме
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жұртшылық арасына кең тарап кеткендіктен,
қазірБІРІНШІ.
Өзбекстанның
Білім жаңа
министрлігі
Индустрияландыру
«Қазақстан
мен Қырғызстанның
дипломдары
технологияларды
енгізудің көшбасшысына
айналуы
тиіс
бізде
нострификацияланбайды,
онда барудың
Оның
нәтижелері
мұнай
бағасы
күрт
қажеті жоқ, босқа ақша шашасыздар»
дептөменүгіт
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
жүргізуге мәжбүр бола бастады.

тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті
жоғары еңбек
өнімділігі
қайта өңдеу
– Қазақстанда
білім
алуға бар
қызығушылар
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
32
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құрал-

көп
болғаны
ма?!сыннан өткізу қажет. Бұлар, біріндарды
әзірлеп,
ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынта– «Қазақстанның
білім көрмесіне» келген
ландыруға
тиіс.
Еліміздің 40
бірнеше
кәсіпорнын
адамдардың
пайызыөнеркәсіптік
ғана ондағы
қазақ
цифрландыру жөніндегі
жобаны 60
іске
диаспорасының
өкілдері пилоттық
болса, қалған
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
пайызы осындағы басқа ұлт пен ұлыс өкілдері.
Цифрлық және
да инновациялық
Сондықтан,
биылбасқа
Қазақстанда
жоғары шешімбілім
дерді
әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
алуға келетін өзбекстандықтардың саны
10
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
мыңнан асып жығылуы әбден мүмкін.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
Өкінішке қарай, Өзбекстан мен Қазақстан
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
Президенттерінің
2017 жылғы
наурызда
жасаған
халықаралық технопаркі
сияқты
инновациялық
білім
беру саласындағы
меморандумының
соңғы
орталықтардың
төңірегінде
қалыптасуға тиіс.
нүктесі
әлі
қойылған
жоқ.
Білім
министрліктері
«Алатау» инновациялық технологиялар парекі
елдің
жоғары оқу
орындарыныңтүбегейлі
дипломдарын
кінің
қызметін
ұйымдастыруды
қайта
мойындап,
оны
нострификациялау
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа мәселесін
технологишешуге
емес. Сол ынталандыруы
себепті, мен бұл
яларға асығар
деген сұранысты
және
венчурлық
қаржыландырудың
нарығының
туралы
жақында
Өзбекстан жеке
Президентінің
қызметі
инновациялық
экожүйе
жетістіктерінің
атына
ресми
хат жолдадым.
Қазір
жауабын
негізгі
факторлары
болып
саналады.
Бұл үшін
күтіп
жүрмін.
Өйткені,
Өзбекстандағы
тиісті
заңнама
қажет.
Қазақстан Республикасының елшілігі біздің
Бұдан бөлек,
IT және
инжинирингтік
қызмет
хатымызға
1 жылдан
бері жауап
бермей отыр.
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
Мұндай хатты Өзбекстан Білім министрлігіне
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелдегенімен,
жолдап,
олардан да жауап ала алмадық.
жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
Қазақ
мемлекеттік
қыздар
де тудырады. Босайтын
жұмыспедагогикалық
күшін еңбекпен
университетінің
Бастауыш
факультетіне
қамту үшін келісілген саясатты
алдын былтыр
ала тиясырттай
оқуғаБілім
түскен
Юнусова,
нақтау керек.
беру Сүюбаева,
жүйесін, коммуникация
Құттыбаева
дегенсалаларын
студенттерге
мен стандарттау
жаңаӨзбекстанның
индустрияланБілім
оқыпболады.
жатқанын,
дыруминистрлігі
талаптарынаонда
бейімбекер
деу қажет
2018
жылы
«цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
қаол мемлекеттік еместігін және дипломдары
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
нострификацияланбайтынын,
Өзбекстан
үшінші бесжылдығыноқуға
әзірлеуге
кірісуғана
керек. бұл
университеттеріне
түссе
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жұмыстарды істей алатындарын айтып, хатшы,
ЕКІНШІ.
лаборант,
іс жүргізуші боп жүрген үшеуін
Ресурстық әлеуетті
жұмыстан босаттырған.

одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
– Өзбекстан
жастарының
Қазақстанда
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар болашақта
жаһанжоғары
білім
алуға
ынта
танытуын
қалай
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
бағалауға
болады? ерекше маңызға ие болады.
дамыту барысында
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
Жасыратыны
жоқ,басқаруға
Өзбекстан
жастары
ісін,–табиғи
ресурстарды
қатысты
ұстанымдарды
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
жоғары
білімсыни
алу үшін
әлемнің
барлық
түкпірінде
Кешенді
платформажүр.
Бұл ақпараттық-технологиялық
ең алдымен шетелдегі білім
беру
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
жүйесінің деңгейіне байланысты. Ал, Кәсіпорынолардың
дардың энергия
тиімділігі мен
қатарында
Қазақстанның
да энергия
табылуыүнемдеуге,
бәріміз
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
жұмыстаүшін қуанышты жағдай болуы тиіс.өзМен
өзім
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
екі жылдан
бері Өзбекстандағы
республикалық
Болжам
бойынша,
2050 жылға қарай
бұл көрсетқазақ
мәденижетеді.
орталығындағы қызметіме
кіш
80 процентке
байланысты
білім
саласында
жұмыс
істеп
Біз 2030 жылға
қарай
Қазақстандағы
баламалы
энергияОқу
үлесін
30 процентке
міндетін
жүрмін.
орындарын
көп жеткізу
аралаймын.
Оқу
қойдық.
Қазір біздежәне
жалпы
қуаттылығы
336 МВт
бағдарламалары
заманауи
жабдықтармен
болатын
жаңартылатын
55
қамтамасыз
етілуі тағыэнергия
басқа дакөздерінің
көрсеткіштер
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
жағынан қазақстандық ЖОО-ның жағдайы
миллиард
«жасыл»
энергияНавои
өнкөршілес киловатт-сағат
елдерден көш ілгері.
Мәселен,
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
мемлекеттік педагогикалық институты мен
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
университетікеңінен
ынтымақтастық
меморандумын
субъектілерін
тартып, тұрмыстық
қатты
жасады.
Сонда
оқытушылар
құрамындағы
қалдықтарды заман талабына сай утилизациядоктор,
кандидаттардың
санын қабылдау
сұрадым.
лау
және қайта
өңдеу үшін шаралар
Ғалымдардың
саны
ҚазМҚПУ-да
70
пайызға
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
дейін
жоғары
екен.
Мұндай
жағдай
кейін
екі
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді
елдің талап
түрлі етеді.
ЖОО арасындағы меморандумдар

барысында да байқалды.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
– Екі
елдің тату көршілігі
де бұған өз әсерін
кешенін
қарқынды
дамыту
мүмкіндігі
тигізген шығар?
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
– Әрине. Қазақ пен өзбек көршілес және
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
діндес
ел болғандықтан,
ата-аналар
дақылдарды
өсіруді үйрендік.көптеген
Оны мақтан
тұтабалаларының
бауырлас
елде
білім
алғанын
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты
қайОның үстіне
соңғынарықтарға
жылдары
тақалайды.
өңдеуді қамтамасыз
етіп, әлемдік
екі сапалы
мемлекеттің
өзара шығуымыз
қарым-қатынасы
жоғары
дайын өніммен
қажет.
жаңа
қарқынмен
дамуда.
Оны
Өзбекстан
Бұл мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кешеннің
түбегейлі биылдың
бет бұруыөзінде
маңызды.
Аграрлық 5
Президентінің
Қазақстанға
ғылымды
мәселесі
бастыболады.
назарда борет келіпдамыту
кеткенінен
де аңғаруға
луға тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
Бұған Өзбекстандағы жоғары білім беру
трансферттеумен
оларды
ұйымдарының және
әлеуетін
де отандық
қосуға жағдайболады.
ғаМәселен,
бейімдеумен
айналысуы
қажет.
бір ғана Навои облысында биыл
орай аграрлық университеттердің
20Осыған
мың бала
бітіреді. Оның 6 мыңы ғана сол
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
жердегі мемлекеттік педагогикалық институт
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
пен Навои
мемлекеттік
тау-кен айналысатын
институтының
жұмыс
істейтін
немесе ғылыммен
әрқайсысына
3 мыңнан
мамандарды
дайындауға
тиіс.түсе алады. Яғни,
қалған
14
мың
баланың
жоғарыоқу
білімге
қол
Бұл жоғары оқу орындарынан
бағдаржеткізу
мүмкіндігі
шектеулі.
Навои
қаласында
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін9-10сәуірде
Қазақстанның
күндері
дегі
озық
білім өткен
мен үздік
тәжірибенібілім
тарататын
орталықтарға
айналу талап
етіледі. ғана
Мысалы,
көрмесіне келгендердің
40 пайызы
қазақ
егін
егу мен астықал,
жинаудың
диаспорасының,
қалғаны оңтайлы
басқа ұлтуақытын
өкілдері
болжамдаудың,
минералболуы соның«ақылды
айғағы.суарудың»,
Қазақстанға
деген
ды
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
қызығушылықтың өте жоғары болуыныңжәне
тағы
арамшөппен
интеллектуалды
жүйелері
бір дәлелі, күресудің
Қазақстаннан
кейін араға
15 күн
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға босалып Ташкентте Ресейдің білім жәрмеңкесі
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коөткен еді.
Оған жұмыс
Мәскеу,істеуіне
Санкт-Петербург
және
оператив
түрінде
жан-жақты қолтағы
басқакерек.
да қалалардан
12 оқу орны
келген
дау
көрсету
Мемлекет бизнеспен
бірлесіп,
екен. Олар
одан
кейін Навоиға
да келді.
Алайда,
отандық
өнімді
халықаралық
нарыққа
шығарудың
стратегиялық
жолынжәрмеңкесіне
тауып, ілгерілетуге
тиіс.
Ресейдің білім
барғандардың
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
дамытуаз
саны
Қазақстанмен
салыстырғанда
әлдеқайда
өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
тазалығын
болды.
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи азық– Жалпы,
Өзбекстанда
қазақ мектептерінің
түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмсаны қанша?
кіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді иге– Өзбекстанда
371 қазақ
мектебіпайдалана
бар. Бұған
ретіндерді
ынталандырып,
ал дұрыс
дейін онда білім
алатындар
9 сыныптан
кейін
алмайтындарға
шара
қолдану керек.
Тиімсіз субоқуын
өзбек
мектептерінде
жалғастыруға
мәжбүр
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекболып арналған
келген еді.
Бұл
мәселеге арзандатуға
біз бірнеше
тілеріне
банк
несиелерін
жылдан
бері
екі
елдің
Білім
министрліктері
мен
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі
еңбекҚР
өнімділігін
жәненазарын
өңделген
ауыл
Өзбекстандағы
елшілігінің
аударып
шаруашылығы
экспортын,
тиісінше,беріп,
кем
келген едік. өнімінің
Биыл ол
өз нәтижесін
дегенде
2,5 есеге
арттырудышешімімен
тапсырамын.
Өзбекстан
Президентінің
биылдан

4

бастап қазақ аудандарындағы қазақ мектептердің
ТӨРТІНШІ.
бәрі
11 жылдыққа айналдырылды. Осы арада
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тағы мына бір жайтқа оқырман назарын аудара
тиімділігін арттыру
кеткім келіп отыр. Ресми статистика бойынша,
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транӨзбекстандағы қазақтардың
саны
1 миллион.
Ал,
сконтиненталды
коридор өтеді.
Бұл
туралы көп
кеңестік
дәуірде
Өзбекстанның
билік
басындағы
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
басшыларының
бір17 милтүнде
транзиті
2017 жылышешімдерімен
17 процентке өсіп,
құжаттарын
жинап алып,
ертесіндетүсетін
ұлтын жыл
өзбек
лион
тоннаға жуықтады.
Транзиттен
деп өзгертіп,
ауыстырып
бергендер
мен олардың
сайынғы
табысты
2020 жылы
5 миллиард
долларға
жеткізу міндеті
Бұл инфрақұрылымға
ұрпақтарының
санынтұр.
қоссақ,
бұл көрсеткіш 2-3
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада қайтаесе жоғары болып шығары күмәнсіз.
руға мүмкіндік
береді.
Сондықтан, шетелдегі қазақ диаспорасы
Жүк қозғалысын
режімінде
туралы
сөз қозғағанонлайн
кезде бұл
мәселе дебақылап,
ескерілуі
олардың
кедергісіз
тасымалдануы
үшін
және
қажет деп ойлаймын. Өйткені, дипломдары
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
Өзбекстанда
нострификацияланбайтынын
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
білсе де, Қазақстанда жоғары білім алуға
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
ұмтылушылардың
өз
болашағын
Заманауи шешімдеркөбі
логистиканың
барлық
Қазақстанмен
байланыстырып
Сол
буынының
өзара
байланысын отырғандар.
ұйымдастыруға
себепті
оларға
шетелдік
деп
емес,
Қазақстанның
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
дамуы менсапалы
гүлденуіне
қомақты
үлес қосатын
пайдалану
талдауды
қамтамасыз
етуге,ең
ірі және
құнды анықтауға
капитал деп
қараған
шығар.
өсімнің
резервін
және
артықжөн
шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді
басқаруғарақмет.
және
– Әңгімеңізге
инфрақұрылымды
одан
әрі
дамыту
қажеттігін
Сұбхаттасқан Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
33
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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ТАМЫР
Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
шетел
елдерінен
келісім. блыстық филиал
атамекенге
біржолата
қоныстануға
көшіп
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
келген қандастарымыздың жаңа ортаға
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыбейімделіп кетуіне байланысты құқықтық
здыңкеңес
кепілі
емес
жақсырәсімдеп
сезінуіміз
керек.
ақыл
беру,
төлекенін
құжаттарын
аударма
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
жасау, тұрақты тіркеуге тұруына, ықтияр хат алуына
Елімізгекөрсету,
дамудың жаңа
сапасыРеспубликасының
қажет.
қолдау
Қазақстан
Жаһандыққабылдауына
трендтер көрсетіп
ол,
азаматтығын
дейінгіотырғандай,
жұмыстарды
бірінші кезекте,
Төртінші
революция
күнделікті
атқаруымен
қатарөнеркәсіптік
облыстағы мемлекеттік
элементтерін кеңінен
енгізуге негізделуі
Мұоргандарының
қатысумен
дөңгелік тиіс.
үстел,
конференциялар
ұйымдастыру-біздің
тұрақтыде
ның өзіндік сын-қатерлері
де, мүмкіндіктері
жұмысымыз.
бар.
Мәдени-әдеби
іс-шаралар жайында
айтсақ,
Жаңа
әлем көшбасшыларының
қатарына
қоЖыл
сайын
бір
жағынан
көктем
мейрамы,
екінші
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі
бар
жағынан
мейрамы болып
танылатын
«Ұлыстың
екеніне ұлт
сенімдімін.
Бұл үшін
мынадай
міндетұлы күні наурызда» киіз үй тігу сайысын, ұлттық
терді шешуге жұмылуымыз керек.
ойындар ұйымдастыру, қандастарымыздың қолөнер
туындылары көрмелерін жұртшылыққа таныту,
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа өткізуді
насихаттау
сияқты
мәдени іс-шараларды
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
дәстүрге айналдырдық.
айналуы
Шеттегітиіс
қандастарымызға егеменді еліміздің
Оның
мұнай
бағасы күрт
төменөркендеуін, нәтижелері
экономикалық
жетістіктерін,
мәдениет
деген 2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
саласындағы
табыстарын
телеарналар,
газеттер,
журналдар,
көрмелер
арқылы таныстыру
істұрақтандырушы
факторлардың
бірі болды. Сол
шаралары
жүйелі жолға
себепті жоғары
еңбекқойылған.
өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
34
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
Болат ЗАУЫТҰЛЫ
тиісті заңнама қажет.
қауымдастығы
БұданДүниежүзі
бөлек, IT қазақтары
және инжинирингтік
қызмет
Республикалық
көрсетуді дамыту
ерекшеқоғамдық
маңызға бірлестігі
ие болып
отыр.
Экономиканы
цифрландыру
әкелПавлодар
облыстық
филиалыныңтабыс
басшысы
генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
түйіндікүшін
мәселелерін
де Сырттағы
тудырады. ағайынның
Босайтын жұмыс
еңбекпен
шешу,
қазақ
диаспорасын
атажұртпен
байланыстыру,
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияшетел қазақтарының қаймағы бұзылмаған салтнақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
дәстүрлерін насихаттау және атамекендегі жұртқа
мен стандарттау
жаңа
индустриялантаныстыру
жолындасалаларын
елеулі еңбек
етудеміз.
Әрине,
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажет
Қауымдастықтың облыстық филиалыболады.
тарапынан
жылы «цифрлық
қатүрлі2018
іс-шараларды
жүзеге дәуір»
асыруғаөнеркәсібін
байланысты
лыптастыруға
арналған
индустрияландырудың
облыс,
қала, аудан
әкімдері,
жергілікті басқару
үшінші бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу Ішкі
керек.
органдары,
оның ішінде облыс
әкімдігінің
саясат
басқармасы, мәдениет және архивтер құжаттама
басқармалары
ЕКІНШІ. басшылары нақты қолдау көрсетіп
келеді.
Сол үшін
ризашылығымызды білдіреміз.
Ресурстық
әлеуетті
Қазақстан
Республикасының
тұңғыш Президенті
одан әрі дамыту
Нұрсұлтан
Әбішұлы
Назарбаевтың
өзінің көреген
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға
деген
саясатымен,
жүргізіп
отырған
барлық
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақтаигілікті
жаһаністерімен, қоғам өміріндегі түбірлі өзгерістермен
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
Қазақ елін әлемге танытқан көшбасшы, сындарлы
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
саясаткер, тарихи ірі тұлға екені баршаға аян.
Бірақ шикізат
индустрияларын
Тәуелсіздіктен
бұрын
Қазақ елін 2 ел:ұйымдастыру
Ресей мен
ісін,
табиғи
ресурстарды
басқаруға
қатысты
ұстаҚытай ғана білетін еді. Бүгін,
Президент
Нұрсұлтан
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
Назарбаевтың арқасында Қазақстан іргелі елге
Кешендікүллі
ақпараттық-технологиялық
платформаайналып,
әлемге танылды.
ларды
белсенді
түрде енгізу ішкі
қажет.
КәсіпорынҚазақстан
Республикасының
және
сыртқы
саясатындағы
басты
бағыттардың
бірі-көші-қон
дардың энергия
тиімділігі
мен энергия
үнемдеуге,
мәселесі
екендігі
белгілі.
Қазақстан Республикасы
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-
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тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
тәуелсіздігін
алған
күннен
бастап
Болжам
бойынша,
2050 алғашқы
жылға қарай
бұл көрсетҚазақстан
Республикасының
тұңғыш
Президенті
кіш 80 процентке жетеді.
Н.Назарбаев бұл тұрғыда салиқалы саясат ұстанып
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламанәтижесінде бүгінгі күнге дейін алыс жақын шет
лы
энергиямиллионнан
үлесін 30 процентке
жеткізу міндетін
елдерден
астам қандастарымыз
тарихи
қойдық.
Қазір
бізде
жалпы
қуаттылығы
336 МВт
Отаны-Қазақстан Республикасына оралған
болса
болатын
жаңартылатын
энергия
55
бүгінде Павлодар
облысына
әлемініңкөздерінің
12 елінен 7940
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
отбасының 34127 адамы қоныстанған. Олар түгелдей
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл» демографиялық
энергия өнҚР-ның азаматы
болып еліміздің
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
ахуалын жақсартуға,
ел экономикасының
дамуына
нақты
үлесін
қосуда.
салу
үшін
бизнесті
ынталандыру маңызды.
Президенттің
сайынғы
Өңірлердің
әкімдеріжыл
шағын
жәнеЖолдауларында
орта бизнес
әлеуметтік жаңғырту,
білім, тұрмыстық
ғылым саласына
субъектілерін
кеңінен тартып,
қатты
техникалық
мүмкіндіктерімізді
пайдалану,
халықтың
қалдықтарды заман талабына сай утилизацияөмірін
ұзарту,
қамтамасыз
лау
және
қайтатұрғындарды
өңдеу үшінбаспанамен
шаралар қабылдау
ету, тұрмыс деңгейін жақсартуға аса мән берілген.
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
Осы жолғы Жолдауды тек бір жылғы емес болашаққа
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
бағытталған, нақты мақсат міндеттер көрсетілгені
енгізуді
талап етеді.
халықымыздың
әлеуметтік-экономикалық жағдайын
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жақсартуға мол үлесін қосатыны сөзсіз. Осы
ҮШІНШІ.облыс
«
тұрғыда
денгейінде көптеген іс-шаралар
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
ұйымдастырып
отырмыз. Облыс
деңгейнде атқарған
кешенін
қарқынды
дамыту
мүмкіндігі
ауқымды
жұмыстарды
айта кеткенді
жөн көрдім.
Парламент
Мәжілісінің
Аграрлық
саясат еңбек
өнімділігін жекеленген
түбегейкөтерген
ұсынысын
Еңбек
лідепутаттарының
арттыруға және
өңделген
өнімніңескеріп,
экспортын
және халықты
әлеуметтік
ұлғайтуға
бағытталуы
керек.қорғау
Біз егінминистрлігінің
егіп, дәнді
тікелей
қолдауымен
шетелде
көші тұтақонды
дақылдарды
өсіруді үйрендік.
Оны мақтан
ұйымдастырып,
өздігінен
көшіп
келе
алмай
отырған
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайоблысына шарт
көшіп келуге
таПавлодар
өңдеуді қамтамасыз
етіп,бойынша
әлемдік нарықтарға
жоспарланған көп балалы 102 отбасының 577
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
адамын, 750 кг. дүние-мүлік, жүгімен бірге өз
Бұл мәселені көшіріп
шешуге әкелген
барлық едік.
аграрлық
қаражатымызға
«Елгеке-ел
шеннің
түбегейлі
бет
бұруы
маңызды.
Аграрлық
қосылса құт» болады демекші бұл өте жақсы жоба
ғылымды
дамыту
басты назарда
боболды. Сол
көшіріпмәселесі
әкелген адамдарымыз
дән риза.
луға тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
Павлодар
облысына
қоныстанған
трансферттеумен
және
оларды
отандық
жағдайқандастарымызға жер
телімін
алып
беру мәселесімен
ғаайналыстық,
бейімдеуменбіздің
айналысуы
тікелей қажет.
ұсынысымыз бойынша
облыс
орналасқан
Осыған орталығының
орай аграрлықіргесінде
университеттердің
ауылдардан
шешімін
тапты.
Бұл
елдімекенді
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріпорысша
қана
«Павлодарское»,
жергілікті жұрткешенінде
қазақша «Шәукен»
қоймай,
ауыл шаруашылығы
нақты
деп атап
кеткен.
Қала ғылыммен
аумағына қарайтын
ауылда
жұмыс
істейтін
немесе
айналысатын
негізінен
түрлі
ұлт
өкілдерінен
құралған
6
мыңдай
мамандарды дайындауға тиіс.
халық
Моңғолия, Ресей
жағынан
Бұл тұрады.
жоғарыӨзбекстан,
оқу орындарынан
оқу бағдарелге қоныс аударып келген бала-шағасы көп оралман
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенінағайындарымыз жұмыс пен оқу орындары табылады
дегі
озық
білім
мен
үздік тәжірибені
тарататын
деген
оймен
қала
аумағындағы
ауылдарға
орнығуда.
орталықтарға
айналу
талап
етіледі.
Мысалы,
«Павлодарское» ауылында қазір 130-дай
оралман
егін
егу мен
оңтайлы
уақытын
ағайын
тұрыпастық
жатыр.жинаудың
Олардың біразы
кәдімгідей
жер
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минералалып, өз баспаналарын
өздері
тұрғызып алды.
Айнала
ды
тыңайтқыш
себудің,
және
бау-бақша,
көкөніс
егіп, малзиянкестермен
бағуға қолайлы-ақ
жер.
арамшөппен
күресудіңқора-қопсыларын
интеллектуалдыжайлағанша
жүйелері
Үйлерін тұрғызып,
біраз қиындықтар
бағандарын
арқылы
өнімділікті болғаны
бірнешерас.
есеЭлектр
арттыруға
болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коорнатқанша
бірнеше
жарықсыз,
құбырлар
оператив
түрінде
жұмысжыл
істеуіне
жан-жақты
қолтартылғанша
ауызсусыз
отырып
қалды.
«Елде
болса
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
ерінге тиеді» деп, алдағы өмірлеріне үмітпен қарады.
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
Оралмандар ауылдың орысша атына тілдері
стратегиялық
жолын
ілгерілетуге
келе қоймаған
соң, тауып,
біз қала
әкімдігіне,тиіс.
калалық
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
онамастикалық комиссияға арнайы арыздамыту
жазып,
өнімнің
сапасы тұратын
мен экологиялық
тазалығын
қандастарымыз
көшелерге «Отандастар»,
сақтай
отырып«Атажұрт»
жүргізілуі деген
қажет.атаулардың
Бұл бүкіл әлемге
«Сарыарқа»,
берілуін
танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи
азық-оң
сұрады. Қала әкімдігі бұл ұсыныстарын
мақұлдап,
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүмшешім
де шығарып
берді. Сонымен
бірге Павлодар
қаласы
аумағындағы Теміржолшылар кентінен–62
кіндік
береді.
жер
телімі, қала
Кенжекөл
ауылынан
Сонымен
қатармаңындағы
жерді барынша
тиімді
иге- 10 жер ынталандырып,
телімі бөлініп, оралман
сол
ретіндерді
ал дұрысағайындар
пайдалана
мекендерде
өз
күштерімен
тұрғын
үйлер
тұрғызып,
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субтүтін түтетуде.
Ағайындар өздерінің
тыныссидияларды
ауыл шаруашылығы
кешені субъектіршілігінің жақсаруына назар аударған облыс, қала
тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
әкімдері және аталған ауыл әкімдеріне, сондай-ақ
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
жер алуға тікелей қолдау көрсеткен қалалық жер
кешеніндегі
өнімділігін
және өңделген
қатынастар еңбек
бөлімінің
қызметкерлеріне
жәнеауыл
бізге
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше,
кем
де алғыс айтуда. «Құтты қоныс» атты деректі фильм
дегенде
түсірдік.2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
Атамекенге көшіп қоныстанған қазақстандық
ТӨРТІНШІ.
қоғамға
қандас ағайындардың бейімделуі мен
ықпалдасуының инфрақұрылымының
Павлодар облыстық үлгісіндегі
Көлік-логистика
қоныс аудару
мен орналасу жайында түсірілген
тиімділігін
арттыру
«Құтты
қоныс»
деректі фильмін
Бүгінде
Қазақстан
арқылыжасадық.
бірнеше тран– Көршілес елдерде
тұратын
елге көшіп
сконтиненталды
коридор
өтеді. балалар,
Бұл туралы
көп
келген
оралман
ағайындардың
балаларын,
арнаулы
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен
жүк
орта, жоғары
оқу орындарына
транзиті
2017 жылы
17 проценткетүсуіне
өсіп, 17қолайлы
милжағдайлар жасалған. Сұлтанмахмұт Торайғыров
лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің
сайынғы
2020 жылы
5 миллиардкездесіп
дол(ПМУ), табысты
ПМПУ-нің
ректорылармен
ларға
жеткізу
міндеті
тұр.
Бұл
инфрақұрылымға
Отанына оралған қандастарымыздың балаларының
жұмсалған
мемлекетшешіп
қаражатын
тезкезде
арада
қайтабілім алу мәселесін
алғашқы
Монғолия
руға
мүмкіндік
береді.
мемлекетінде тұратын көп балалы отбасыларынан
Жүк қозғалысын
онлайн режімінде
бақылап,
шыққан
он түлекке мемлекеттік
оқу грантын
бөліп
олардың
кедергісізболса,
тасымалдануы
және
қолдау көрсеткен
2015 жылданүшін
бастап
жыл
сайын жоғарғы
оқу орнына
арнайы мақсатымен
дайындайтын
кедендік
операцияларды
жеңілдету
дайындықсияқты
факультетін
ашып студенттерді
қабылдап,
блокчейн
цифрлық
технологиялардың
жырақта
жүрген
қандастардың
сапалы
білім
алуына
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
қамқорлық
жасап
отырған
аталмыш
жоғары
оқу
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
орындарының
бұл
игі
ісі
өзге
оқу
орындарына
үлгі
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
болып келеді.
Сонымен
шетелдегі(Big
этникалық
мүмкіндік
береді.
«Үлкенқатар
деректерді»
data)
қазақтардың балаларын облыстағы ПМУ, ПМПИпайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
нің дайындық бөлімдеріне колледждерге оқытуға
өсімнің
анықтауға
артық
тікелейрезервін
атсалысып
келеміз.және
Биылғы
оқушығынды
жылында
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы
мақсаттар
үшін
этникалық қазақтардың 130-дай балалары аталмыш
Интеллектуалды
көлік
жүйесін
енгізу
қажет.
оқу орындарының дайындық бөлімінде білімін
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
жалғастыруда.
инфрақұрылымды
оданқауымдастықтың
әрі дамыту қажеттігін
Алдағы уақытта
облыстық
анықтауға
жол ашады.
Ішкі
өңірлікОмбы
қатынастарды
филиалы Ресейдің
бізбен
көршілес
облысының
аудандарында
және Алтай өлкесінің
жақсарту
үшін автожолдардың
жергіліктіҚұлынды,
желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
35
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Бурлинский, Славград, Нововаршав аудандарында
Біз
әлем
елдерінің
сенімі мен құрметіне
сонда тұратын қандастарымыздың ұсынысы
бөленіп,
брендке
айналған
бойынша мектеп оқушылары тәуелсіз
арасында Қазақстанспорттық
ды
құрдық.
2017
жылы
біздің
БҰҰ Қауіпсіздік
кездесулер, сайыстар, ақындар елайтысын,
өнер
Кеңесінің
тұрақты емес жоспарлап
мүшесі болды.
жылкештерін
ұйымдастыруды
отыр.2018
Сондайдың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
ақ Павлодар облысы білім, спорт, мәдениет салалары
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
қызметкерлерімен
бірлесіп,
Алтай
өлкесінің Қошағаш
ауданы,
Монғолияның
Баян-өлгий
мен Қобда
көрмесін
өткізу
үшін әлемдік
қоғамдастық
таңдап
аймақтары
елдімекендеріндегі
қазақтардың
алған ТМД
және Шығыс Еуропа
елдері тынысарасынтіршілігімен
танысып,
тәжирибе
алмасу
мақсатында
дағы бірінші
мемлекет
болдық.
Қазақстанда
тадөңгелек
үстел істеп
мәжілісін
ұйымдастыруды,
сол
бысты жұмыс
келе жатқан
нарықтық эконожақтарға
өзімізбен
бірге
көшпелі кітапхана,
мика моделі
қалыптасты.
мұражай
экспонаттарын
апаруды
және спорттық
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың
қокездесулер өткізуді көздеп отырмыз.
Ана тілін
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
үйрету бағдарламасын тиісті мекемелермен бірлесіп
қайта түсті.
Жыл
қорытындысы бойынша ішкі
жасауды
да қолға
аламыз.
жалпы
өнімнің
өсуі
4 процент
болып, Эрдэнэт
ал өнерМонғолияның
Ұланбатыр,
кәсіптік өнімнің
өсуі байланыс
7 проценттен
асты.қазақ
Бұл
қалаларымен
мәдени
орнату,
орайда, өнеркәсіптің
жалпы көлемінде
өңдеуші
халқының
тарихына байланысты
көне қолжазбалар,
сектордың
үлесі 40жәдігерлерді
проценттен асып
түсті.
басқа
да тарихи
тауып
зерттеу
Қазақстанның
қолайлы
дамуыпедогагикалық
орта таптың
мақсатында
Павлодар
мемлекеттік
институтымен
экспедиция
ұйымдастыру
қалыптасуынабірлесіп
мүмкіндік
берді. Кедейшілік
13 есе
көзделуде.
Халық Республикасының
қазақ
қысқарып,Қытай
жұмыссыздық
деңгейі 4,9 процентке
диаспорасы
тығыз Еліміздің
мекендеген
аудандарымен
дейін төмендеді.
әлеуметтік-экономибайланыс
жасап, сауда-саттықты
шағын
калық табыстарының
негізі - дамытуды,
біздің басты
құнкәсіпорындар
ашуды,
жеке
кәсіпкерлерге
құрылыс
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
материалдары, ауыл шаруашылық техникасын сатып
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
алу мәселелері бойынша құқықтық қолдау көрсетуді
келісім.
жоспарлаудамыз.
Дегенмен,
жетістіктері
сенімді
Жыл сайынҚазақстанның
Павлодар қаласында
Павлодар
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымыоблысы әкімдігінің ұйымдастыруымен «Ұлы
здыңелі»
кепілі
екенін
жақсы сезінуіміз
керек.
дала
аттыемес
керемет
фестиваль
өтеді. Жоғары
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
деңгейде ұйымдастырылған әрбір шара елдің
Елімізгеарттырып,
дамудыңхалықтың
жаңа сапасы
қажет.
мерейін
рухын
көтерді. Тойға
облыс
әкімінің
арнайы
шақыруымен
Дүниежүзі
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай,
ол,
қазақтарының
қауымдастығы
төрағасының
бірінші
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
орынбасары
Тұрысбеков
Зауытбек
Қауысбекұлы,
элементтерін
кеңінен енгізуге
негізделуі
тиіс. МұРесей,
Қытай,
Өзбекстан,
Қырғызстан,
Монғолияданде
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері
қандастарымыздың
өкілдері, Алматы, Онтүстік
бар.
Қазақстан,
Солтүстік
Қазақстан облыстардағы
Жаңа әлем көшбасшыларының
қатарына қоДүниежүзі қазақтарының қауымдастығының филиал
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
басшылары, Астана қаласынан өкілдер қатысты.
екеніне сенімдімін.
үшін
мынадайолармен
міндетПавлодар
облысының Бұл
әкімі
Б.Бакауов
терді
шешуге
жұмылуымыз
керек.
арнайы кездесу өткізіп, ұсыныс-пікір, өтініштерін
тыңдады. Өзінің қарапайымдылығы, іскерлігімен
Индустрияландыру
әкім БІРІНШІ.
жұртшылықты
тәнті етті. Бұл жаңа
іс–шара біздің
технологияларды
көшбасшысына
филиал
да ат салысып енгізудің
келеді. Биылда
«Ұлы дала елі»
фестивалі
айналуыжалғасады.
тиіс
Дүниежүзі
қазақтарының
қауымдастығы
Оның
нәтижелері
мұнай бағасы
күрт төментөрағасының
бірінші
орынбасары
Тұрысбеков
деген 2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
Зауытбек
Қауысбекұлының
3 қаңтар
күнгі №1
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі болды.
Сол
бұйрығына
сәйкес облыс
себепті жоғары
еңбекдеңгейінде
өнімділігі қауымдастықтың
бар қайта өңдеу
мүшелігіне
жұмыстарын
облыс жоқ.
әкімінің
секторынақабылдау
деген бағдарымыз
өзгерген
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
36
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралорынбасары М.М.Бегентаевтың бекіткен жұмыс
дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінтобы арнайы кесте бойынша іске асырудамыз.
ші кезекте,
трансфертін
ынта2018
жылы технологиялардың
11-ақпаннан 18-ақпан
аралығында
ландыруға
тиіс.
Монғолиядағы
қауымдастықтың
филиалының
Еліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
төрағасы
О.Хабсатар
мырзаға
400 мүшелік
билет
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
жеткізіп, қазақтар тұратын Қобда аймағына арнайы
асырып,
бұл тәжірибені
кеңіненашып,
таратуөкілдік
керек.
барып
қауымдастықтың
өкілдігін
жетекшісіне
Ш.Арстанды
тағайындап
мүшелеріне
4
Цифрлық және
басқа да
инновациялық
шешімадам
бекіттік.
дерді
әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
тобы
құрамында
4 келеді.
адам / менің
асаЖұмыс
маңызды
мәселеге
айналып
басқаруымда,
ІшкіУниверситеті,
саясат басқармасының
Ол біздіңоблыстық
Назарбаев
«Астана»
бас
маманы, қаржы
Қауымдастықтың
филиалының
халықаралық
орталығы, IT-стартаптардың
үйлестірушісі,
болды. Біз
халықаралықпрограммист-операторы/
технопаркі сияқты инновациялық
29 қаңтардан бастап 15 сәуір аралығында облыс
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
бойынша 3 қалаға және 9 ауданға арнайы барып,
инновациялық
технологиялар
парқала,«Алатау»
аудан, ауылдардың
әкімдері,
мемлекеттік
кінің
қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
мекеме қызметкерлері, оқу білім, әлеуметтік
қарау
қажет. Нақтыбизнесмен
сектордың
жаңа технологисала
мамандарына,
кәсіпкерлер,
жеке
яларға деген
сұранысты
ынталандыруы
және
шаруашылық
иелері,
жалпы тұрғындарға
Дүниежүзі
венчурлық қаржыландырудың
жекежәне
нарығының
қазақтарының
қауымдастығы туралы
жарғы
қызметі инновациялық
экожүйе
жетістіктерінің
ережелерін
таныстырып, бейне
ролик,
сюжеттер
көрсетіп
насихаттап, болып
мүшелікке
400-денБұл
астам
негізгі факторлары
саналады.
үшін
қабылдап,
мүшелік
тиісті заңнама
қажет.билет тапсыру іс-шарасын
ұйымдастырдық.
мүшелігіне
Бұдан бөлек, Қауымдастықтың
IT және инжинирингтік
қызмет
қабылдау
жұмысы
әлі
жалғасуда.
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
Елбасының
барлық
құрылтайларда
айтқан
отыр.
Экономиканы
цифрландыру
табыс
әкел«Әлемдегі барлық қазақтың бір ғана Отаны бар,ол–
генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
Тәуелсіз Қазақстан» деген қанатты сөз бар.
де Болашақ
тудырады.тағдырын
Босайтын атажұртымен
жұмыс күшін еңбекпен
ғана
қамту
үшін
келісілген
саясатты
аланиет
тияұштастырып, Қазақстанға оралуға алдын
шынайы
нақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
коммуникация
танытып, елден хабар күтіп, елеңдеп отырған шетте
мен стандарттау
салаларын
жаңа бар.
индустрияланжүрген
мыңдаған қазақ
отбасылары
Олардың
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажет
болады.
тағдыры Қазақстанға елеусіз емес , әрине.
2018 жылы «цифрлық
дәуір» өнеркәсібін
қаҚазақстан
Республикасының
Президенті
Дүниежүзі
қазақтарының
V
құрылтайында
сөйлеген
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
сөзінде:
әрбір қандасымыз
– қазақкерек.
елінің бір
үшінші«Шеттегі
бесжылдығын
әзірлеуге кірісу
түйіршігі», «Біз көшіп келетін ағайынға жол сілтеуді
тұрғылықты
ЕКІНШІ.жерінен бастауымыз керек. Елшіліктер
азаматтардың
құжатын қамдап, қоныстанатын
Ресурстық әлеуетті
жері
туралы
кеңес
одан әрі дамытуберуге тиіс. Оны Сыртқы істер
министрлігіне тапсырамын. Сонда шекарадағы
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
шырғалаң да, елге келген соң құжат түгендеу үшін
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар болашақта
жаһанары-бері сабылу
да болмайды»-деп
елге оралған,
дық
экономиканы
және
еліміздің
экономикасын
оралғысы келетін қандастарымыздың ең өзекті
дамыту барысында
мәселесін
дөп басты. ерекше маңызға ие болады.
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
Біз қазақтар
онсыз
да аз халықпыз.
Әр қазақ
ісін, табиғи
ресурстарды
басқаруға
қатысты
ұстабіздің
жартымыз.
Шетте жүрген
бойында
рухы,
намысы
бар, сыни
елін, тұрғыдан
жерін, Отанын
сүйетін қазақ
нымдарды
қайта пысықтау
керек.
біткен
өз жүрек
қалауымен елге оралып, платформаҚазақ атты
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
қара
шаңырақтың
уығы енгізу
болып шаншылуы
керек.
ларды
белсендібіртүрде
қажет. КәсіпорынМұндай
әр қазақтың
тәуелсіздігіне
қосқан
дардыңқадам
энергия
тиімділігіел
мен
энергия үнемдеуге,
баға
жетпес үлесі
болары
сөзсіз.
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-
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ازاقتارى قاۋىمداستىعى رەسپۋبليكالىق قوع
تامىر

بوالت زاۋىت ۇلى
وبلىستىق في
پاۆلودار
دۇنيەجۇزى قازاقتارى قاۋىمداستىعى رەسپۋبليكالىق قوعامدىق بىرلەستىگى

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің
 коتامىرБолжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсет- оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолزاۋىت ۇلى
кіш 80 процентке
بوالتжетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
Біз 2030 жылға
қарай
Қазақстандағы
баламаөнімді халықаралық
нарыққа шығарудың
وبلىستىق بىرلەستىگى
رەسپۋبليكالىق قوعامدىق
قاۋىمداستىعى
دۇنيەجۇزى قازاقتارى
باسشىسى
فيليالىنىڭ
 отандықپاۆلودار
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге
тиіс.
تامىر
فيليالىنىڭ
وبلىستىق
 Ауыл шаруашылығын қарқындыپاۆلودار
باسشىسىқойдық. Қазір
бізде жалпы
қуаттылығы
336 МВт
дамыту
زاۋىت ۇلى
 көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығынبوالت
болатын жаңартылатын
энергия
قوعامدىق بىرلەستىگى
رەسپۋبليكالىق
қажет.قازاقتارى
دۇنيەجۇزى
нысаны жұмыс істейді.Соларда
2017
1,1 сақтай
отырып жүргізілуі
Бұл бүкіл әлемге
قوسىلسا
قاۋىمداستىعى ەل
ەلگە
жылыقۇت
өнقۇتقوسىلسا
ەلگە ەل
миллиард киловатт-сағат
»«жасыл
энергия
танылатын
«Қазақстанда
»жасалған
табиғи азықپاۆلودار وبلىستىق فيليالىنىڭ باسشىسى
قونىستتانۋعا
ءبىرجوالتتا
اتتامەكەنگە
ەلتدەرىنەن
شتەتەل
فيليتال
وبلىستىق
قونىستتانۋعا
ءبىرجوالتتا
اتتامەكەنگە
ەلتدەرىنەن
شتەتەل
وبلىستىق فيليتال
»дірілді.«Жасыл
технологияларға
инвестиция
түлік брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге мүмсалу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік береді.
بەيىمتدەلىپ بايالنىستتى
ورتاعتا بەيىمتدەلىپ كەتتۋىنە
جاڭا
كەلگەنن قانداستارىمىزدىڭ
كوشىپ
بايالنىستتى
جاڭا
قانداستارىمىزدىڭ
كەلگە
كوشىپ
كەتتۋىنەӨңірлердің
ورتاعتاәкімдері шағын және орта
бизнес
Сонымен
қатар жерді барынша
тиімді
игеەلگە ەل
قوسىلسا قۇت
جاساۋ،
اۋدارما
راسىمدەپ
قۇجاتتارىن
ءتول
 алكەڭەس بەرۋ،
اقىل
قۇقىقتىق
تتۇراقتىсубъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
ретіндерді
ынталандырып,
дұрыс
пайдалана
قونىستتانۋعا
قۇجاتتارىن ءبىرجوالتتا
ەلتدەرىنەن اتتامەكەنگە
كەڭەسشتەتەل
وبلىستىق فيليتال
تتۇراقتى
جاساۋ،
راسىمدەپ
بەرۋ ،ءتول
قۇقىقتىق
қалдықтарды
اۋدارماзаман
талабына
сай утилизацияалмайтындарға
تۇرۋىنتتتاшара،
اقىلқолдану
керек.
Тиімсіз субقازاقستتتتان
كورستتتەتۋ،
قولتتتداۋ
الۋىنتتتا
حتتتات
ىقتيتتتار
تىتتتركەۋگە
بايالنىستتى
بەيىمتدەلىپ كەتتۋىنە
ورتاعتا
قانداستارىمىزدىڭ جاڭا
кешеніكەلگەن
كوشىپ
лау
және
қайта
өңдеу
үшін
шаралар
қабылдау
сидияларды
ауыл
шаруашылығы
субъекكۇنتدەلىكتى قازاقستتتتان
كورستتتەتۋ،
دەيىنگتى قولتتتداۋ
قابىلتداۋىنا الۋىنتتتا
ىقتيتتتار حتتتات
تۇرۋىنتتتا،
تىتتتركەۋگە
ازامتاتتىعىن
رەسپۋبليكاسىنىڭ
керек. Осы және басқа
جۇمىستتاردىда
шаралар
заңнамаға,
арналған
банк
несиелерін
арзандатуға
تتۇراقتى
جاساۋ،
اۋدارما
 тілерінеراسىمدەپ
قۇجاتتارىن
ءتول
بەرۋ،
كەڭەس
قۇقىقتىق اقىل
دوڭگەلىتكсоның ішінде
Экологиялық
кодекске
өзгерістер
қайта
бағыттау
қажет. 5 жыл
ішінде
агроөнеркәсіп
كۇنتدەلىكتى
جۇمىستتاردى
دەيىنگتى
قابىلتداۋىنا
ازامتاتتىعىن
رەسپۋبليكاسىنىڭ
قاتىستۋمەن
ورگانتدارىنىڭ
مەملەكەتتىتك
وبلىستتاعى
قاتار
اتقارۋىمەن
قازاقستتتتان
كورستتتەتۋ،
قولتتتداۋ
الۋىنتتتا
حتتتات
ىقتيتتتار
تۇرۋىنتتتا،
تىتتتركەۋگە
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
جۇمىسىمىز.
دەيىنگتى تۇراقتى
ءبىزدىڭ
ۇيىمداستىرۋ -
كونفەرەنتسياالر
ۇستەل،
كۇنتدەلىكتى
جۇمىستتاردى
قابىلتداۋىنا
ازامتاتتىعىن
رەسپۋبليكاسىنىڭ
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше, кем
قاتىستۋمەن دوڭگەلىتك
ورگانتدارىنىڭ
مەملەكەتتىتك
وبلىستتاعى
اتقارۋىمەن قاتار
جاعىنتان« ҮШІНШІ.
2,5
وبلىستتاعىесеге
арттыруды
тапсырамын.
دوڭگەلىتك
قاتىستۋمەن
ورگانتدارىنىڭ
مەملەكەتتىتك
قاتار
اتقارۋىمەن
ستايىن ءبىتر
جىتل
дегендеايتستاق،
جايىندا
شاراالر
ادەبي ءىس
مادەني-
تۇراقتى -جۇمىسىمىز.
ۇستەل ،كونفەرەنتسياالر ۇيىمداستىرۋ  -ءبىزدىڭ
»Ақылды технологиялар
агроөнеркәсіп
كونفەرەنتسياالر
جۇمىسىمىز.
ۇلتءبىزدىڭ تۇراقتى
ۇيىمداستىرۋ -
ۇلى
ۇلىستىڭ
«
تانىالتىن
ەكىنشى جاعىنان
ۇستەل ،مەيرامى،
كوكتەم
 ТӨРТІНШІ.مەيرامى بولىپкешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
جاعىنتان
ءبىتر
ستايىن
جىتل
ايتستاق،
جايىندا
شاراالر
ءىس
ادەبي
مادەني
جاعىنتان
ستايىن
جىتل
ايتستاق،
جايىندا
شاراالر
مادەني-
تتىرۋАграрлық ،
саясат
ءبىترеңбек
өнімділігін
түбегейۇيىمداست
تدار
ويىنت
ۇلتتىتتق
Көлік-логистикаتىن،
سايىست
تىگتتۋ
инфрақұрылымыныңءۇي
ءىستتز
ادەبي كيى
تاۋرىزدا»
كتتۇنى نت
ۇلىлі арттыруға және
өңделген
өнімнің
экспортын
тиімділігін
арттыру
ۇلىستىڭ
تانىالتىن «
جاعىنانمەير
جاعىنان ۇلت
ەكىنشى
كوكتەم مەيرامى،
ۇلى
تتتانىتۋ،ۇلىستىڭ
تانىالتىن «
بولىپ
بولىپامى
امى مەير
ۇلت
ەكىنشى
مەيرامى،
كوكتەم
جۇرتشتتىلىققا
كتتورمەلەرىن
تۋىنتتدىالرى
قولتتونەر
قانداستتتارىمىزدىڭ
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транОныۇيىمداستتتىرۋ،
ۇلتتىتتق ويىنتتدار
تىن،
ءۇي تىگتتۋ سايىست
 өтеді.كيىتتز
تاۋرىزدا»
 көпكتتۇنى نت
дақылдарды
өсіруді
тұтасконтиненталды
коридор
туралыت Бұл
اينالدىردىق.
وتكىزۋدى
شاراالردى
ءۇي ءىس
مادەني
ناسي.اتتاۋ
تتىرۋ،
ۇيىمداست
үйрендік.تدار
داستۇرگە ويىنت
мақтанۇلتتىتتق
تىن،
سايىست
تتۋتىگ
سياقتىكيىتتز
تاۋرىزدا»
كتتۇنى ن
جۇرتشتتىلىققا
كتتورمەلەرىن
تۋىنتتدىالرى
قولتتونەر
قانداستتتارىمىزدىڭ
تتتانىتۋмыз. Алайда, қазір،
ол жеткіліксіз.
Шикізатты
қай- айтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы өткен жүк
شەتتەگى قانداستارىمىزعا ەگەمەندى ەلىمىزدىتڭ وركەنتدەۋىن ،ەكونوميكتالىق
جۇرتشتتىلىققاта өңдеуді
қамтамасыз
كتتورمەلەرىن етіп,
әлемдік
нарықтарға
 транзиті2017
процентке
өсіп, 17 милتتتانىتۋ،
تۋىنتتدىالرى
قولتتونەر
اينالدىردىق.
داستۇرگە
وتكىزۋدى
شاراالردى
 жылыءىس
قانداستتتارىمىزدىڭ17مادەني
ناسي.اتتاۋ سياقتى
گتتازەتتەر،
تەلەارنتتاالر،
تابىستتتارىن
 жуықтады.ساالست
تتىكتەرىن ،متتادەنيەت
жоғары сапалы
дайын өніммен
шығуымыз
تىنداعى қажет.
лион тоннаға
جەتىستТранзиттен
түсетін жыл
ەكونوميكتالىق
وركەنتدەۋىن،
ەلىمىزدىتڭ
ەگەمەندى
قانداستارىمىزعا
شەتتەگى
اينالدىردىق.
داستۇرگە
وتكىزۋدى
شاراالردى
ءىس
مادەني
سياقتى
ناسي.اتتاۋ
Бұл мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кесайынғы
табысты
2020
жылы
5
миллиард
 долجۋرنالدار ،كورمەلەر ارقىلى تانىستىرۋ ءىس -شاراالرى جۇيەلى جولعا قويىلعان.گتتازەتتەر،
تەلەارنتتاالر،
تابىستتتارىن
ساالستتىنداعى
متتادەنيەت
шеннің түбегейлі бет
бұруы маңызды.
Аграрлық
ларға
жеткізу міндеті
جەتىستتتىكتەرىنтұр. ،
Бұл инфрақұрылымға
ەكونوميكتالىق
وركەنتدەۋىن،
ەلىمىزدىتڭ
ەگەمەندى
قانداستارىمىزعا
شەتتەگى
دياسپوراستتىن
تازاق
تۋ ،قت
تەلەلەرىن شەشت
ءتۇيىنتتدى ماست
اعايىننىتتڭ
تىرتتاعى
 қайтаستғылымды дамыту
мәселесі
басты
назарда
божұмсалған
мемлекет
қаражатын
арада
جۋرنالدار،
 тезكورمەلەر ارقىلى تانىستىرۋ ءىس -شاراالرى جۇيەلى جولعا قويىلعان.
 луға тиіс. Олتالتең
алдымен
жаңа
технологияларды
руға
мүмкіндік
береді.
دياسپوراستست
بۇزىلماعتتان
تاعى
تڭ
قازاقتارىنىت
تتىرۋ ،شت
بايالنىست
تاجۇرتپەن
اتت
گتتازەتتەر،
تەلەارنتتاالر،
تابىستتتارىن
ساالستتىنداعى
جەتىستتتىكتەرىن،
تىن
تازاق
قايمت قت
жағдайتۋ،شەشت
Жүкتەلەلەرىن
تەتەلماست
متتادەنيەتتتدى
ءتۇيىن
онлайнتتڭ
اعايىننى
تىرتتاعى
 бақылап,ست
трансферттеумен және
оларды отандық
қозғалысын
режімінде
ەلەۋلتى
جولىنتدا
تانىستتىرۋ
جۇرتقتا
اتامەكەندەگى
جانە
ناسي.اتتاۋ
ға
бейімдеумен
айналысуы
қажет.
олардың
кедергісіз
тасымалдануы
үшін
تالت-
تان ست
بۇزىلماعت
تاعى
قايمت
قازاقتارىنىتتڭ
تەتەل
تتىرۋ ،شت
داستۇرلەرىنبايالنىست
تاجۇرتپەن
 жәнеاتت
قويىلعان.
جولعا
جۇيەلى
شاراالرى
ءىس-
تانىستىرۋ
ارقىلى
كورمەلەر
جۋرنالدار،
Осыған орай
аграрлық
университеттердің
кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
ءتتۇرلى
تاراپىنتان
فيليتالى
وبلىستتىق
قاۋىمداستتىقتىڭ
ارينە،
ەتۋدەمىز.
ەڭبەك
داستۇرلەرىن ناسي.اتتاۋ جانە اتامەكەندەگى جۇرتقتا تانىستتىرۋ جولىنتدا ەلەۋلتى
рөлін
تازاقқайта қарау
керек.
диплом
беріп қана
сияқты
تىرتتاعى цифрлық
технологиялардың
تىن
دياسپوراست
 Оларقت
شەشتتۋ،
تەلەلەرىن
блокчейнماست
ءتۇيىنتتدى
اعايىننىتتڭ
ست
اۋدان اكىمت
قتاال،
وبلىتتس،
بايالنىستتى
استىرۋعا
تۇزەگە
شتاراالردى جت
қажет.ءىتس
ءتتۇرلى
تاراپىنتان
فيليتالى
وبلىستتىق
قاۋىمداستتىقتىڭ
ارينە،
ەتۋدەمىز.ەڭبەك
تدەرىқоймай, ауыл،
шаруашылығы
кешенінде
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تدەرى،
اكىمت
اۋدان
تىندەتس،
ىشتوبلىت
بايالنىستتى
عا
استىرۋ
تۇزەگە
باستجت
شتاراالردى
барлықءىتس-
ىشت
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تەتەلت
تدارى ،ونى
تتىرۋ،ت
ورگان
تقارۋ
جەرگىلىكتتتى
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
تدىگىنىڭ ىشتتكى
جۇرتقتات
تس اكىم
وبلىت
جتتانەتىندە
متتادەنيەتتتڭ ىشت
تدارى ،ونى
داستۇرلەرىنتتى باستتقارۋ
جەرگىلىكت
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قۇجاتتامتتا
باسقارماستتى،
ساياستتات
ەلەۋلتى
اتامەكەندەگى
ورگانتجانە
ناسي.اتتاۋ
جولىنتدا Бұл
жоғары
تانىستتىرۋоқу
орындарынан
ارحيتتۆتەر оқу
бағдармүмкіндік береді.
»«Үлкен деректерді
)(Big data
باستتقارماالرى
قۇجاتتامتتا
ارحيتتۆتەر
جتتانە
متتادەنيەت
باسقارماستتى،
ساياستتات
ламаларын жаңартып,
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ءتتۇرلى
үздікتاراپىنتان
فيليتالى
قاۋىمداستتىقتىڭ وبلىستتىق
ەتۋدەمىز .ارينە،
ەڭبەك
дегі озық білім мен
тәжірибені
تەتىپөсімнің
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және
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تىلىعىمىزدى
тарататынتىن ريزاشت
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باسشت
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айналу
талап
етіледі.
Мысалы, азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы мақсаттар
үшін
تدەرى،
اۋدان اكىمت
قتاال،
تس،
بايالنىستتى وبلىت
استىرۋعا
تۇزەگە
شتاراالردى جت
ءىتس-
بىلدىرەمىز.
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قازاقستتتان
ءابىشتتۇلى егін егу мен
астық жинаудың
оңтайлы
تتتۇڭعىش уақытын
Интеллектуалды
көлік жүйесін
енгізу қажет.
ءابىشتتۇلى
نۇرستتۇلتان
پرەزيتتدەنتى
تتتۇڭعىش
رەسپۋبليكاستتىنىڭ
قازاقستتتان
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минералБұл
жүйе
көлік ағынын
тиімді
және
تكى
تدىگىنىڭ ىشت
اكىمت
تس
وبلىت
تىندە
ىشت
ونىتتڭ
تدارى،
ورگانت
باستتقارۋ
басқаруғаتى
جەرگىلىكتت
بتتارلىق
وتىرعتتان
جۇرگىزىتتپ
ساياستتاتىمەن،
كتتورەگەن
ءوزىنىتتڭ
نازاربايەۆتىتتڭ
ды тыңайтқыш себудің,
зиянкестермен
және
инфрақұрылымды
одан
әрі
дамыту
қажеттігін
نازاربايەۆتىتتڭ ءوزىنىتتڭ كتتورەگەن ساياستتاتىمەن ،جۇرگىزىتتپ وتىرعتتان بتتارلىق
قتازاق
وزگەرىستتەرمەن
ءتتۇبىرلى
ومىرىندەگى
ىستەرىمەن،
باستتقارماالرى
قۇجاتتامتتا
ارحيتتۆتەر
анықтауғаجتتانە
متتادەنيەت
باسقارماستتى،
ساياستتات
ەلىتن арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері
قوعام жол
ашады.
يگىلىكتىІшкі өңірлік
қатынастарды
يگىلىكتى ىستەرىمەن ،قوعام ومىرىندەگى ءتتۇبىرلى وزگەرىستتەرمەن قتازاق ەلىتن
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
تىلىعىمىزدى
ريزاشت
 адамиءۇشت
фактордыستتول
تەتىپ كەلەدى.
كورست
تداۋ
تاقتى قولت
تىالرى نت
лады. Жүргізушісі
تىنжоқ
техника
жөндеу
мен қайта
салуға
арналған
باسشتқаржы
көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
 37بىلدىرەمىز.
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражаنۇرستتۇلتانгиялар мен
бизнес-модельдерді
енгізу, агроөтының
жалпы көлемін орташа
мерзімдегі
кезеңТУҒАН
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ءابىشتتۇلى
پرەزيتتدەنتى
تتتۇڭعىش
رەسپۋبليكاستتىنىڭ
قازاقستتتان
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды
кү- мысқа
ءوزىنىتتڭөңірлердегі
барлық әкімдіктердің
белсенді
بتتارلىق
кооперациялауوتىرعتتان
 қажеттігінجۇرگىزىتتپ
ساياستتاتىمەن،
كتتورەگەن
نازاربايەۆتىتتڭ
9
 ТУҒАНومىرىندەگى ءتتۇبىرلى وزگەرىستتەرمەن قتازاق ەلىتن
 ТІЛقوعام
ىستەرىمەن،
يگىلىكتى- ТҰҒЫРЫМ
/ №1(1) 2018

ەلگە ەل قوسىلسا قۇت

تال شتەتەل ەلتدەرىنەن اتتامەكەنگە ءبىرج

3
بەرۋ ،ءتول قۇجاتتارىن راسىمدەپ اۋدار
ەس 4

داستارىمىزدىڭ جاڭا ورتاعتا بەيىمتدەلىپ ك

تتا ،ىقتيتتتار حتتتات الۋىنتتتا قولتتتداۋ كورس

ازامتاتتىعىن قابىلتداۋىنا دەيىنگتى جۇمىست

لىستتاعى مەملەكەتتىتك ورگانتدارىنىڭ قاتى

سياالر ۇيىمداستىرۋ  -ءبىزدىڭ تۇراقتى جۇم

ءىس -شاراالر جايىندا ايتستاق ،جىتل ستا

كىنشى جاعىنان ۇلت مەيرامى بولىپ تانىالت

يىتتز ءۇي تىگتتۋ سايىستتىن،

ۇلتتىتتق ويىن

Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралىترى تۇلعتا
ي ء.تاري
،كوشباسشى
تانىتقان
الەمگە
Біз әлемەكەنتى
елдерінің
сенімі
мен ،ساياساتكەر
құрметіне سىندارلى
дарды әзірлеп,
сыннан
өткізу
қажет. Бұлар, бірінقىتتاي عانتا
رەستەي مەن
:ەلҚазақстан2  قازاق ەلىنші
بۇرىن
تاۋەلسىزدىكتەن
.بارشاعا ايان
бөленіп, брендке
айналған
тәуелсіз
кезекте,
технологиялардың
трансфертін ынтады құрдық. قازاقستتان
2017 жылы
біздің
ел
БҰҰ
Қауіпсіздік
ландыруға
тиіс.
 پرەزيدەنت نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىتڭ ارقاستىندا، بۇگىن.بىلەتىن ەدى
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
. كۇللى الەمگە تانىلدى،ىرگەلى ەلگە اينالىپ
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
تاتىنداعى باستتتى
استмамандандырылған
ىشتتكى جتتانە ستتىرتقى ساي
رەسپۋبليكاستتىنىڭ
قازاقستتتان
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО
асырып,
бұл тәжірибені
кеңінен тарату керек.
көрмесін өткізу
үшін
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
Цифрлық
және
басқа
да
инновациялық
шешім قازاقستتان. قتون ماسەلەستى ەكەنتدىگى بەلگىلتى- كوشتى-باعىتتاردىڭ ءبىترى
алған ТМД және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасындерді
әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
رەسپۋبليكاستتى تاۋەلستتىزدىگىن العتتان العاشتتقى كتتۇننەن باستتتاپ قازاقستتتان
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
تاليقالى
تۇرعىتتدا
تتۇلнарықтық
نازاربتتايەۆ بэконо.پرەزيتتدەنتى ن
تۇڭعىشНазарбаев
رەسپۋبليكاستتىنىڭ تت
бысты жұмыс
істепستкеле
жатқан
Ол біздің
Университеті, «Астана»
بۇگىنگى كۇنگە دەيىن الىس جاقىن شەت
ناتيجەسىندە
ۇستانىپ
ساياسات
мика моделіەلدەردەن
қалыптасты.
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
2017 жылы
еліміз әлемдік
дағдарыстың
қо- халықаралық
сияқты инновациялық
رەسپۋبليكاستتىنا
قازاقستتان
-ي وتتتانى.تتاري
قانداستتتارىمىزтехнопаркі
ميلليوننتان استتام
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
 وتباستىنىڭ7940  ەلىتنەن12 ورالعان بولسا بۇگىندە پاۆلودار وبلىستىنا الەمىنىتڭ
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар парەلىمىزدىتڭ
ازامتاتى
نىتڭ
تۇگەلدەي قتر
.قونىستانعان
 ادامى34127түбегейлі қайта
жалпы өнімнің
өсуі 4 بولىتپ
процент
болып,
ал-өнеркінің والر
қызметін
ұйымдастыруды
кәсіптік өнімнің
өсуі
7 проценттен
асты. Бұл ەلқарау
қажет. احۋالىن
Нақты الىق
сектордың
ۇلەستىن
نتاقتى
ەكونوميكاسىنىڭ دامۋىنا
،جاقسارتۋعا
دەموگرافيжаңа технологиорайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
.قوسۋدا
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
،ءبىلىتم
،جتاڭعىرتۋ
الەۋمەتتىتك
جولداۋالرىنتدا
سايىنعى
پرەزيدەنتتىڭ جىل
Қазақстанның
қолайлы
дамуы
орта таптың
қызметі
инновациялық
экожүйе жетістіктерінің
қалыптасуына
мүмкіндік
берді.،پايداالنۋ
Кедейшілік
13 есе негізгі факторлары
болып عىلىم
саналады. Бұл үшін
ءومىترىن
حالىقتىتڭ
مۇمكىندىكتەرىمىزدى
ساالسىنا تەحنيكالىق
қысқарып, жұмыссыздық
деңгейі
4,9
процентке
тиісті
заңнама
қажет.
 تۇرمىس دەڭگەيىن جاقستارتۋعا، تۇرعىنداردى باسپانامەن قامتاماسىز ەتۋ،ۇزارتۋ
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
ەمەس بوالشتاققا
ءبىتر
جولتداۋدى تەك
وستى جتولعى
.بەرىلگەن
ءمانмаңызға
اسا
калық табыстарының
негізіجىلعتى
- біздің
басты
құн- көрсетуді
дамыту
ерекше
ие болып
-الەۋمەتتىك
 ناقتى ماقساتцифрландыру
،باعىتتالعان
дылықтарымыз
ретінде حالىقىمىزدىڭ
қала беретінكورسەتىلگەنى
азаматтық مىندەتتەر
отыр. Экономиканы
табыс әкелбейбітшілік, وستى
ұлтаралық
және
конфессияаралық
генімен, жұмыс
күшінің
көптеп босап қалу қаупін
.ءسوزستىز
قوستاتىنى
جاقستارتۋعا متول ۇلەستىن
جاعدايىن
ەكونوميكالىق
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
. شتاراالر ۇيىمداستتىرىپ وتىرمىتز-تۇرعىدا وبلىس دەنگەيىنتدە كتوپتەگەن ءىتس
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тия.كوردىم
كەتكەندى
جۇمىستاردى ايتاнақтау
اۋقىمدىкерек.
اتقارعان
دەڭگەيندە
 وبلىسкоммуникация
тірек саналады,
бірақ ءجون
ол ертеңгі
табыстарымыБілім
беру жүйесін,
здың кепілі ۇسىنىستىن
емес екенін
жақсы
сезінуіміз
керек.
мен
стандарттау
салаларын
پارالمەنت ءماجىلىسىنىڭ جەكەلەنتگەن دەپۋتاتتارىنىتڭ كتوتەرگەنжаңа индустриялан«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
 ەڭبەك جانە حتالىقتى الەۋمەتتىتك قورعتاۋ مينيستترلىگىنىڭ تىتكەلەي،ەسكەرىپ
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаالمتاي
كەلە
كوشتىپ
وزدىگىنەن
،ۇيىمداستىرىپ
 كوشى قوندىарналған
قولداۋىمەن شەتەلدە
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға
индустрияландырудың
бірінші кезекте,
өнеркәсіптік
үшінші
бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу керек.
كتوپТөртінші
جوستپارالنعان
 كەلتۋگەреволюция
بويىنشتا كوشتىپ
شتارت
پاۆلودار وبلىسىنا
وتىرعان
элементтерін
кеңінен
енгізуге
негізделуі
тиіс.
Мұ جۇگىمەن بىترگە، مۇلىك- دۇنيە. كگ750 ، ادامىن577  وتباسىنىڭ102 بااللى
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
 «ەلتگە ەل قوسىلستا قتۇت» بتوالدى.ن ەدىتكРесурстық
كوشىرىپ اكەلتگە
ءوز قاراجاتىمىزعا
бар.
әлеуетті
 ءدانкөшбасшыларының
 اكەلتگەن ادامتدارىمىزқатарына
سول كوشىرىپ
جوباдамыту
دەمەكشى بۇل وتە جاقسى
Жаңа әлем
қо- .بولدى
одан әрі
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи
ресурстарға деген
.ريزا
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанپاۆلودار وبلىستىنا قونىستتانعان قانداستتارىمىزعا جەر تەلىمىتن الىتپ بەرۋтерді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
تڭ تىتتكەلەي ۇسىنىستتىمىز بويىنشتتا وبلىتتس
 ءبىزدىت،تتىق
 اينالىستерекше
ماسەلەستتىمەن
дамыту
барысында
маңызға ие болады.
БІРІНШІ.تتۇل
Индустрияландыру
жаңаورناالستتتقان اۋىلتتداردان
Бірақ ىرگەستتىندە
шикізат индустрияларын
 بت.شەشتتتىمىن تتتاپتى
 ورتالىعىنىتتڭұйымдастыру
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұста» جەرگىلىكتى جۇرت قازاقشا « شاۋكەن، »پاۆلودارسكوە
« ورىسشا
ەلدىمەكەندى
айналуы тиіс
нымдарды сыни
тұрғыдан
қайта пысықтау керек.
Оның нәтижелері
мұнай
бағасы
күрт
төменКешенді
ақпараттық-технологиялық
платформа قتتاال اۋماعىنتتا قتتارايتىن اۋىلتتدا نەگىتتزىنەن ءتتتۇرلى ۇلتتت.دەپ اتتتاپ كەتتتكەن
деген 2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
Кәсіпорын رەستەي، موڭعوليتا، وزبەكستتان. مى داي حالىق تۇرادى6 وكىلدەرىنەن قۇرالعان
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
اعايىنتدارىمىز
 ورالمتانбар
كتوپқайта
شاعاسى
- باالсондай-ақ
اۋدارىپ كەلگەن
قونىسөндірушілердің
 جاعىنان ەلگەөз жұмыстасебепті жоғары
еңбек өнімділігі
өңдеу
энергия
تتدارعاбағдарымыз
اۋماعىنتتداعى اۋىل
تمەن قتتاال
تابىالدى دەگەن ويت
پەن وقتتۋ ورىنتتدارى
جتتۇمىسмен тиімділігіне
секторына деген
өзгерген
жоқ.
рының تتэкологиялық
тазалығы
Сонымен.جاتىر
қатарتۇرىپ
индустрияландыру
4.0
жаңа
қойылатын
талаптарды
арттыру
داي ورالمان اعايىن-130  « پاۆلودارسكوە» اۋىلىندا قازىر.ورنىعۋداкерек.
38
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаتۇرعىزىپ
 ءوز باسپاناالرىن وزدەرى،والردىڭ ءبىرازى كادىمگىدەي جەر الىپ
ТУҒАН
ТІЛ .التدى
/отырып,
№3(36)
2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қан- متال باعۋعتا قتواليلى،ەگىتپ
كوكتونىس
،باقشتا
-باۋкөрсетті.
 ايناالБүгінде әлем
сипатқа ие ۇيلەرىتن
болуға .جەر
тиіс. اقКәсіпорындарымызды
шалықты
қарқынды
екенін
жаңғыртуға ەلەكتتر
және цифрландыруға
бағытталған,
бойынша
өндірілетін
энергиясының төрт.قيىندىقتار بولعانى راس
جايالعانشا ءبىراز
قوپسىالرىن
-قوراэлектр
،تۇرعىزىپ
8
 قۇبىرالر تارتىلعانشا اۋىزسۋسىز،باعاندارىن ورناتقانشا بىرنەشە جىل جارىقسىز
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» جەرگىلىكتى جۇرت قازاقشا « شاۋكەن، »ەلدىمەكەندى ورىسشا « پاۆلودارسكوە
 قتتاال اۋماعىنتتا قتتارايتىن اۋىلتتدا نەگىتتزىنەن ءتتتۇرلى ۇلتتت.دەپ اتتتاپ كەتتتكەن
 رەستەي، موڭعوليتا، وزبەكستتان. مى داي حالىق تۇرادى6 وكىلدەرىنەن قۇرالعان
 شاعاسى كتوپ ورالمتان اعايىنتدارىمىز-جاعىنان ەلگە قونىس اۋدارىپ كەلگەن باال
جتتۇمىس پەن وقتتۋ ورىنتتدارى تتتابىالدى دەگەن ويتتمەن قتتاال اۋماعىنتتداعى اۋىلتتدارعا
тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің ко.جاتىر2050
تۇرىپ
اعايىنқарай
ورالمان
دايкөрсет-130 قازىر
 اۋىلىنداтүрінде
»پاۆلودارسكوە
.ورنىعۋداжан-жақты қолБолжам бойынша,
жылға
бұл
оператив
жұмыс«істеуіне
кіш 80 процентке
жетеді.
дау көрсету
керек.كا
Мемлекет
бизнеспен бірлесіп,
.التدى
 ءوز باسپاناالرىن وزدەرى تۇرعىزىپ،الىپ
دىمگىدەي جەر
والردىڭ ءبىرازى
Біз 2030 жылға
қарай
Қазақстандағы
баламаотандық
өнімді
халықаралық
нарыққа
 ۇيلەرىتن. اق جەر- متال باعۋعتا قتواليلى، كوكتونىس ەگىتپ،باقشتا- ايناال باۋшығарудың
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
.بولعانى راس
قيىندىقتار
- قورا،تۇرعىزىپ
қойдық. Қазірەلەكتتر
бізде жалпы
қуаттылығы
336ءبىراز
МВт جايالعانشا
Ауылقوپسىالرىن
шаруашылығын
қарқынды дамыту
ارتىلعانشا اۋىزسۋسىز
 قۇبىرالر،جارىقسىز
بىرنەشە جىل
باعاندارىن
болатын жаңартылатын
энергия تкөздерінің
55 өнімнің
сапасыورناتقانشا
мен экологиялық
тазалығын
нысаны жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
сақтай
отырып
жүргізілуі
қажет.
Бұл
бүкіл
әлемге
 التداعى ومىترلەرىنە ۇمىتتپەن، «ەلدە بولستا ەرىتنگە تتيەدى» دەپ.وتىرىپ قالدى
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өн- танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азық.قارادى
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмءبىز قتاال
،قويماعان سوڭ
اتىنا تىلدەرى كەلە
ورىسشا
اۋىلدىڭ
ورالماندار
салу үшін бизнесті
ынталандыру
маңызды.
кіндік
береді.
Өңірлердің،جازىتتپ
әкімдеріارىتتز
шағын
және
орта
бизнес
Сонымен
қатар
жерді
барынша тиімді иге قتتااللىق وناماستتتيكالىق كوميسستتياعا ارنتتايى،اكىمتتدىگىنە
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
» « اتتاجۇرت، » « ستارىارقا، »قانداستارىمىز تۇراتىن كوشەلەرگە « وتانداستار
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз суб،ماقۇلتداپ
ۇسىنىستتارىن
قاال اكىمدىگى
.بەرىلۋىن سۇرادى
دەگەن اتاۋالردىڭкешені субъеклау және қайта
өңдеу үшін
шараларبۇل
қабылдау
сидияларды
ауыл шаруашылығы
керек. Осы және
басқа да
шаралар
заңнамаға,
тілеріне
арналған
банк
اۋماعىنتداعى
قاالستى
پتاۆلودار
ستونىمەن بىترگە
.بەردى
شتىعارىپ
 دەнесиелерін
 وڭ شەشىمарзандатуға
соның ішінде-Экологиялық
кодекске
өзгерістер
қайта
бағыттау
қажет.
5
жыл
ішінде агроөнеркәсіп
 قاال ماڭىنداعى كەنجەكول اۋىلىنتان، جەر تەلىمى62–تەمىرجولشىالر كەنتىنەن
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
اعايىنتدار ستول مەكەنتدەردە ءوز كۇشتتەرىمەن
 ورالمتان،ءبولىنىتپ
تەلىمى
 جەر10 тиісінше, кем
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
 ءتتتۇتىن2,5
،تپесеге
تۇرعىزىت
تۇرعىن ۇيتتلەر
تت
ҮШІНШІ. «- اعايىنتتدار وزدەرىنىتتڭ تىتتنىس.تۇتەتتتۋدەдегенде
арттыруды
тапсырамын.
Ақылды технологиялар»
агроөнеркәсіп
 قتاال اكىمتدەرى جتانە اتالعتان،تىرشىلىگىنىڭ جاقسارۋىنا نازار اۋدارعان وبلىتس
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
 اق جەر الۋعا تىكەلەي قولتداۋ كورستەتكەن قتااللىق- سونداي،اۋىل اكىمدەرىنە
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
.العىس ايتۋدا
بىزگە دە
قىزمەتكەرلەرىنە جانە
лі арттыруға قۇتتى
және« өңделген
өнімнің
экспортын
тиімділігінءبولىمىنىڭ
арттыру جەر قاتىناستار
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді .تۇسىردىك
Бүгіндеفيلم
Қазақстан
арқылы
اتتى دەرەكتى
»قونىسбірнеше трандақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
اتامەكەنگە كوشىپ قونىستانعان قازاقستاندىق قوعامعا قانداس اعايىنتداردىڭ
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
قتونىس اۋدارۋ
ۇلگىستىندەگى
پاۆلودار وبلىستىق
ىقپالداس
 بەيىمدەلۋىөсіп, 17 милта өңдеуді қамтамасыз
етіп,
әлемдік нарықтарға
транзитіۋىنىڭ
2017
жылы مەن
17 процентке
жоғары сапалы.جاسادىق
дайын өніммен
қажет.
лион
тоннаға жуықтады.
Транзиттен
 ءفيلمىنшығуымыз
قونىس» دەرەكتى
قۇتتى
« تۇسىرىلگەن
ورناالسۋ جايىندا
 مەنтүсетін жыл
Бұл мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кесайынғы
табысты
2020
жылы
5 миллиард дол ەلگە كوشىپ كەلگەن ورالمان اعايىنتداردىڭ،–كورشىلەس ەلدەردە تۇراتىن باالالر
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
جاعتتدايالر
قتتواليلىбасты
تۇستتۋىنە
ورىنتتدارىنا
 جوعتتارى وقмемлекет
،تتاۋلى ورتتتاқаражатын
 ارن،تاالالرىنтез
 بتарада қайтағылымды дамыту
мәселесі
назарда
бо- تتۋжұмсалған
مەملەكەتتىتتتك
پتتتاۆلودار
تتتتورايعىروۆ اتىنتتتداعى
ستتتۇلتانماحمۇت
луға тиіс. Ол ең
алдымен жаңа
технологияларды
руға мүмкіндік
береді. .جاستتتالعان
трансферттеумен
және
оларды
отандық
жағдайЖүк
қозғалысын
онлайн режімінде бақылап,
 ءنىڭ رەكتورىالرمەن كەزدەسىپ وتانىنا ورالعان- پمپۋ، )ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ (پمۋ
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
قانداستتتارىمىزدىڭ باالالرىنىتتڭ ءبىلىتتم التتۋ ماسەلەستتىن شەشتتىپ العاشتتقى كەزدە
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
تتۇلەككە
 ونОлар
شتىققانдиплом
وتباستىالرىنان
بتااللىблокчейн
تۇراتىن كتوپ
مەملەكەتىندە
مونعوليا
рөлін қайта қарау
керек.
беріп қана
сияқты
цифрлық
технологиялардың
қоймай, ауылجىلتدان
шаруашылығы
кешенінде
нақты
ауқымды
түрде
енгізілуін
қамтамасыз
ету қажет.
-2015 ،مەملەكەتتىك وقۋ گترانتىن ءبولىتپ قولتداۋ كورستەتكەن بولستا
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
دايىندىق فتاكۋلتەتىن
جوعارعى وقۋ
باستاپ جىلұйымдастыруға
мамандарды дайындауға
тиіс. ورنىنا ارنايى دايىندايتىن
буынының
өзараسايىن
байланысын
ءبىلىتم
قانداستتاردىڭ
جىراقتتا جتۇرگەن
،قابىلتداپ
اشىپ
Бұл жоғары
оқу ستاپالى
орындарынан
оқу бағдармүмкіндік
береді.ستۋدەنتتەردى
«Үлкен деректерді»
(Big data)
ламаларын жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенінпайдалану
сапалы
талдауды
қамтамасыз
етуге,
الۋىنا قامقورلىق جاساپ وتىرعان اتالمىش جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ بۇل يگى ءىسى
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
 سونىمەن قاتتار شتەتەلدەگى ەتنيكتالىق.وزگە وقۋ ورىندارىنا ۇلگى بولىپ كەلەدى
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
بولىمتتدەرىنە
دايىنتتدىق
 ءنىتتڭуақытын
- پمپتتي،پمتتۋ
تاالالرىن وبلىستتتاعى
قازاقتاردىتتڭ
егін егу мен астық
жинаудың
оңтайлы
Интеллектуалды
көлікبتжүйесін
енгізу қажет.
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минералБұл
жүйе
көлік
ағынын
тиімді
 بيىلعتتى وقتتۋ جىلىنتتدا.كوللەدجتتدەرگە وقىتۋعتتا تىتتكەلەي اتسالىستتىپ كەلەمىتتزбасқаруға және
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
داي بتاالالرى اتتالمىش وقتۋ ورىنتدارىنىڭ دايىنتدىق-130 ەتنيكالىق قازاقتاردىتڭ
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
.جالعاستىرۋدا
بولىمىندە ءبىلىمىن
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту
үшін автожолдардың
жергілікті желісін
лады. Жүргізушісі
жоқرەستتەيدىڭ
техника адами
жөндеу мен қайта
салуғаالتتداعى
арналған қаржы көлемін
بىتتزبەن
فيليتتالىфакторды
قاۋىمداستتتىقتىڭ وبلىستتتىق
ۋاقىتتتتا
азайтып, егіншіліктің
құнынتاي
айтарлықтай
көбейтуتىنىڭ
керек.
،قۇلىنتتدىөзіндік
ولكەستتىنىڭ
اۋداندارىنتتدا جتتانە التت
كورشتتىلەس ومبتتى وبلىست
39
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражаقانداستتارىمىزدىڭ
تتۇراتىن
سوندا
اۋداندارىندا
نوۆوۆارشاۆ
،سالۆگراد
،بۋرلينسكي
гиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
،كەزدەستتۋلەر
ستتپورتتىق
اراستتىندا
وقۋشتتىالرى
بويىنشتتا
неркәсіп кешенінің
ғылымға
негізделуін
арттыру
де 150مەكتتتەپ
миллиард
теңгегеۇسىنىستتى
жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды
қажеттігін كەشتتەرىن
кү- мысқа
өңірлердегі
барлық،سايىستار
әкімдіктердің белсенді
. وتىترкооперациялау
ۇيىمداستتىرۋدى جوستپارالپ
ونەر
،اقىندار ايتىسىن
9
 متتتادەنيەت ستتتاالالرى، ستتتپورت، اق پتتتاۆلودار وبلىستتتى ءبىلىتتتم-ستتتونداي
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 سونىمەن قاتتار شتەتەلدەگى ەتنيكتالىق.وزگە وقۋ ورىندارىنا ۇلگى بولىپ كەلەدى
 ءنىتتڭ دايىنتتدىق بولىمتتدەرىنە- پمپتتي،قازاقتاردىتتڭ بتتاالالرىن وبلىستتتاعى پمتتۋ
 بيىلعتتى وقتتۋ جىلىنتتدا.كوللەدجتتدەرگە وقىتۋعتتا تىتتكەلەي اتسالىستتىپ كەلەمىتتز
داي بتاالالرى اتتالمىش وقتۋ ورىنتدارىنىڭ دايىنتدىق-130 ەتنيكالىق قازاقتاردىتڭ
.بولىمىندە ءبىلىمىن جالعاستىرۋدا
التتداعى ۋاقىتتتتا قاۋىمداستتتىقتىڭ وبلىستتتىق فيليتتالى رەستتەيدىڭ بىتتزبەن
Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралتىنىڭ قۇلىنت
 ولكەستмен
التتتايқұрметіне
اۋداندارىنتتدا جتتانە
وبلىست
 ومبتتىөткізу
كورشتتىلەس
Біз әлем ،تدى
елдерінің
сенімі
дардыتىنىڭ
әзірлеп,
сыннан
қажет. Бұлар, бірінقانداستتارىمىزدىڭ
 تتۇراتىنҚазақстанاۋداندارىندا سوندا
نوۆوۆارشاۆ
، سالۆگراد،بۋرلينسكي
бөленіп, брендке
айналған тәуелсіз
ші кезекте,
технологиялардың
трансфертін ынтады құрдық. 2017
жылы
біздің
ел
БҰҰ
Қауіпсіздік
ландыруға
тиіс.
،ۇسىنىستتى بويىنشتتا مەكتتتەپ وقۋشتتىالرى اراستتىندا ستتپورتتىق كەزدەستتۋلەر
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
. ونەر كەشتتەرىن ۇيىمداستتىرۋدى جوستپارالپ وتىتر، اقىندار ايتىسىن،سايىستار
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
ستتتاالالرى
متتتادەنيەت
، ستتتپورت،ءبىلىتتتمасырып,
وبلىستتتىбұл
پتتتاۆلودار
 اق-ستتتونداي
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
тәжірибені
кеңінен тарату керек.
көрмесін өткізу
үшін
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
Цифрлық
және
басқа
да
инновациялық
шешім، اعتتتاش اۋدانتتتى- التتتتاي ولكەستتتىنىڭ قتتتوش،قىتتتزمەتكەرلەرىمەن بىرلەستتتىپ
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
 ولگي مەن قوبدا ايماقتارى ەلدىمەكەندەرىنتدەگى قازاقتاردىتڭ-مونعوليانىڭ بايان
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
دوڭگەلەك
ماقساتىندا
الماسۋ
 تاجيريبەОл
،تانىسىپ
-تىنىس
бысты жұмысۇستتەل
істеп келе
жатқан
нарықтық
эконобіздің تىرشىلىگىمەن
Назарбаев Университеті,
«Астана»
мика моделі қалыптасты.
халықаралық
қаржы орталығы,
IT-стартаптардың
ستتول جاقتارعتتا وزىمىتتزبەن بىتترگە كوشتتپەلى
،ۇيىمداستتتىرۋدى
ءماجىلىستتىن
2017 жылы
еліміз كەزدەسۋلەر
әлемдік дағдарыстың
халықаралық
сияқты инновациялық
وتكىزۋدى
جانە سپورتتىقқоاپارۋدى
ەكسپوناتتارىنтехнопаркі
 مۇراجاي،انا.كىتاپ
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
باعدارالماستىن ءتيىستتى
 انا ءتىلىنинновациялық
.كوزدەپ وتىرمىز
қайта түсті. مەكەمەلەرمەن
Жыл қорытындысы
бойынша ішкі« ۇيرەتۋАлатау»
технологиялар пар.االمىز
دا قولعاұйымдастыруды
بىرلەسىپ جاساۋدىтүбегейлі қайта
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің
қызметін
кәсіптік өнімнің
өсуі
7 проценттен
асты.
Бұл қарау
Нақтыليانىڭ
сектордың
قتازاق
،ورنتاتۋ
مادەني بايالنىس
قاالالرىمەن
ەردەنەتқажет.
،ۇالنباتىر
 مۇڭعۇжаңа технологиорайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
ي جتادىگەرلەردى. باستقا دا تتاري،ىنا بايالنىستى كونە قولجازباالر.حالقىنىڭ تاري
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
ينستتيتۋتىمەن
پتاۆلودارинновациялық
زەرتتەۋ ماقساتىندا
 تاۋىپжетістіктерінің
Қазақстанның
қолайлыپەدوگاگيكتالىق
дамуы орта مەملەكەتتىتك
таптың қызметі
экожүйе
қалыптасуына
мүмкіндік رەسپۋ
берді.حالىق
Кедейшілік
есе негізгі
факторлары
болып
саналады. Бұл үшін
بليكاستىنىڭ
 قىتاي13
.كوزدەلۋدە
ۇيىمداستىرۋ
ەكسپەديتسيا
بىرلەسىپ
қысқарып, жұмыссыздық
деңгейі
4,9
процентке
тиісті
заңнама
қажет.
- ستاۋدا،قازاق دياسپوراسى تىعىز مەكەندەگەن اۋدانتدارىمەن بتايالنىس جاستاپ
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
كاستتىپكەرلەرگە
،اشتتۋدى
شتتاعىن
،دامىتتتۋدى
ستتاتتىقتى
калық табыстарының
негізі جەكە
- біздің
бастыكاستتىپورىندار
құн- көрсетуді
дамыту
ерекше
маңызға ие болып
ماستەلەلەرى
تەحنيكاستىن
 اۋىل،ماتەريالدارى
 قۇرىلىسтабыс әкелдылықтарымыз
ретінде التۋ
қалаستاتىپ
беретін
азаматтықشارۋاشىلىق
отыр. Экономиканы
цифрландыру
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
жұмыс
көптеп
босап қалу қаупін
.  جوسپارالۋدامىزгенімен,
كورسەتۋدى
قولداۋкүшінің
قۇقىقتىق
بويىنشا
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
جىتتتل ستتتايىن پتتتاۆلودار قاالستتتىندا پتتتاۆلودار وبلىستتتى اكىمتتتدىگىنىڭ
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияجوعتتارى
تتيۆالтабыстарымыاتتتتى كەرەمەت فەست
» ەلتتىкерек.
ۇلتتى داال
« تتىرۋىمەن
 ۇيىمداستкоммуникация
тірек саналады,
бірақ .وتەدى
ол ертеңгі
нақтау
Білім
беру жүйесін,
здың кепілі емес
екенін
жақсы
сезінуіміз
керек.
мен
стандарттау
салаларын
жаңа индустриялан حالىقتىتڭ،دەڭگەيدە ۇيىمداستتىرىلعان ءاربىتر شتارا ەلتدىڭ مەرەيىتن ارتتىرىتپ
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
وبلىتتس اكىمىنىتڭ ارنتتايى شتتاقىرۋىمەن دۇنيەجتتۇزى
 تويعتتا.رۋحىتتن كتتوتەردى
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаتبەكوۆ
تارى تۇرىست
ورىنباست
تىنىڭ ءبىرىنشتتى
قاۋىمداستتتىعى
قازاقتارىنىتتڭ
Жаһандық
трендтер
көрсетіп
отырғандай,
ол, ءتوراعاست
лыптастыруға
арналған
индустрияландырудың
бірінші кезекте,
Төртінші،قىرعىزستان
өнеркәсіптік،وزبەكستان
революция،قىتاي
үшінші
бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу керек.
مونعوليتادان
،رەسەي
،قاۋىسبەكۇلى
زاۋىتبەك
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұ سولتۇستتتىك، ونتۇستتتىك قازاقستتتان، المتتاتى،قانداستتتارىمىزدىڭ وكىلتتدەرى
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
دۇنيەجتتۇزى قازاقتارىنىتتڭ قاۋىمداستتتىعىنىڭ فيليتتال
قازاقستتتان وبلىستتتار
бар.
Ресурстықداعى
әлеуетті
Жаңа әлем
қатарына
қо- وكىلدەر
одан әрі
дамыту استانا،باسشىالرى
. көшбасшыларының
پاۆلودار وبلىستىنىڭ اكىمتى
.قاتىستى
قاالسىنان
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
 وتىنىشتتتەرىن، پىكىتتر- ۇستتىنىس،باكتتاۋوۆ والرمەن ارنتتايى كەزدەستتۋ وتكىزىتتپ
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанجۇرتشتىلىقتى
ىستكەرلىگىمەن اكىتمдық
،قاراپايىمتدىلىعى
. تى دادىэкономикасын
терді шешугеءتتانتى
жұмылуымыз
керек.
экономиканы ءوزىنىڭ
және еліміздің
барысында
 بيىلدا « ۇلتى داال. دا ات سالىسىپ كەلەدىдамыту
ءبىزدىڭ فيليال
–شاراерекше
بۇل ءىسмаңызға
. ەتتىие болады.
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ
шикізат
индустрияларын
.  ەلى» فەستيۆالى جالعاسادىұйымдастыру
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаقاۋىمداستىعى ءتوراعاستىنىڭ ءبىرىنشتى ورىنباستارى
قازاقتارىنىڭ
دۇنيەجۇزى
айналуы тиіс
нымдарды
сыни тұрғыдан
қайта пысықтау керек.
بۇيرىعىنا ستايكەس
№ 1كۇنگى
-3 Кешенді
قاۋىسبەكۇلىنىڭ
 تۇرىسبەكوۆ زاۋىتبەكплатформаОның нәтижелері
мұнай бағасы
күртقاڭتار
төменақпараттық-технологиялық
деген 2014-2015
жылдардағы
негізгі ларды
белсенді түрде
енгізу
Кәсіпорынوبلىتس
جۇمىستتارىنдағдарыста
مۇشتەلىگىنە قابىلتداۋ
قاۋىمداستتىقتىڭ
دەڭگەيىندە
ىسқажет.
وبل
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
كەستتە
ارنتايى
جۇمىس توبى
بەكىتكەن
بەگەنتايەۆتىڭ
.ورىنباسارى م
 اكىمىنىڭөз жұмыстасебепті жоғары
еңбек
өнімділігі
бар қайта
өңдеу
сондай-ақ.مэнергия
өндірушілердің
ارالىعىنتتدا
اقپتتان-18
اقپاننتتان
-11 جىلتتىрының
2018 .تىرۋدامىز
تكە استтазалығы
بويىنشتتا ىست
секторына деген
бағдарымыз
өзгерген
жоқ.
экологиялық
мен тиімділігіне
Сонымен400
қатар
индустрияландыру
4.0
жаңа
қойылатын
талаптарды
арттыру
керек.
 حابستاتار مىرزاعتا.مونعولياداعى قاۋىمداستىقتىڭ فيليالىنىڭ ءتوراعاستى و
40
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі балама قازاقتتتار تتتۇراتىن قوبتتدا ايماعىنتتا ارنتتايى بارىت،مۇشتتەلىك بتتيلەت جەتكىزىتتپ
ТУҒАН
ТІЛ /تپ
№3(36)
2018
пайдалана
отырып,
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қан.جەتەكشىستتىنە ش
 وكىلتتدىك،اشتتىپ
وكىلتتدىگىن
сипатқа ие ارستتتاندى
болуға тиіс.
Кәсіпорындарымызды
шалықты
қарқындыقاۋىمداستتتىقتىڭ
екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, .بەكىتتىك
бойынша
электр
энергиясының төртادامөндірілетін
4 مۇشەلەرىنە
تاعايىنداپ
8
 وبلىستتتىق ىشتتكى، مەنىتتڭ باستتقارۋىمدا/  ادام4 جتتۇمىس تتتوبى قۇرامىنتتدا
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. ەلى» فەستيۆالى جالعاسادى
دۇنيەجۇزى قازاقتارىنىڭ قاۋىمداستىعى ءتوراعاستىنىڭ ءبىرىنشتى ورىنباستارى
 №بۇيرىعىنا ستايكەس1 قاڭتار كۇنگى-3 تۇرىسبەكوۆ زاۋىتبەك قاۋىسبەكۇلىنىڭ
وبلىس دەڭگەيىندە قاۋىمداستتىقتىڭ مۇشتەلىگىنە قابىلتداۋ جۇمىستتارىن وبلىتس
 بەگەنتايەۆتىڭ بەكىتكەن جۇمىس توبى ارنتايى كەستتە. م.اكىمىنىڭ ورىنباسارى م
اقپتتان ارالىعىنتتدا-18 اقپاننتتان-11  جىلتتى2018 .بويىنشتتا ىستتكە استتىرۋدامىز
тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің ко400 مىرزاعتا
حابستاتار
ءتوراعاستى
Болжам бойынша,
2050 жылға
қарай.وбұл
көрсет- فيليالىنىڭ
оперативقاۋىمداستىقتىڭ
түрінде жұмысمونعولياداعى
істеуіне жан-жақты қолкіш 80 процентке
жетеді.
дау
көрсету
керек. Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
بارىتتپ
تار تتتۇراتىن قوبتتدا ايماعىنتتا ارنتتايى
قازاقتت
،جەتكىزىتتپ
تەلىك بتتيلەت
مۇشت
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
 ارستتتاندى. وكىلتتدىك جەتەكشىستتىنە ش،قاۋىمداستتتىقتىڭ وكىلتتدىگىن اشتتىپ
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
4 تاعايىنداپ مۇشەلەرىنە
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт .بەكىتتىك
Ауыл ادام
шаруашылығын
қарқынды дамыту
болатын жаңартылатын
энергия
көздерінің
сапасы
тазалығын
وبلىستتتىق ىشتتكى
،تقارۋىمدا
تڭ باست55
مەنىتөнімнің
/  ادام4 تدا
 قۇرامىنتмен
تتتوبىэкологиялық
جتتۇمىس
нысаны жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
сақтай
отырып
жүргізілуі
қажет.
Бұл
бүкіл
әлемге
 قاۋىمداستتتتىقتىڭ فيليالىنىتتتڭ،ساياستتتات باسقارماستتتىنىڭ بتتتاس مامتتتانى
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өн- танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықباستاپ
 قاڭتاردان-29 ءبىز
. بولدى/وپەراتورى
پروگرامميست
،ۇيلەستىرۋشىسى
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
түлік брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге мүмсалу үшін бизнесті
ынталандыру
маңызды.
береді.
،بارىتپ
اۋدانعتا ارنتايى
9  قاالعتا جتانە3кіндік
بويىنشا
 ءساۋىر ارالىعىندا وبلىس-15
Өңірлердіңوقتۋ
әкімдері
шағын және
орта مەملەكەتتىتك
бизнес
Сонымен
жерді،اۋدان
барынша
،قىتزمەتكەرلەرى
مەكەمە
، اكىمتدەرىқатар
اۋىلتداردىڭ
، قاالтиімді игесубъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
،تتىپكەرلەر
كاستсай
تتمەن
 بيزنەست،تتدارىنا
تتك ستتتاال مامانت
الەۋمەتتىت
،تتمкерек.
 ءبىلىتТиімсіз субқалдықтарды جەكە
заман
талабына
утилизацияалмайтындарға
шара
қолдану
قاۋىمداستتىعى
 دۇنيەجتۇزىсидияларды
جالپى تۇرعىندارعا
شارۋاشىلىق
лау және қайта
өңдеу үшінقازاقتارىنىتڭ
шаралар қабылдау
ауыл،يەلەرى
шаруашылығы
кешені субъеккерек. Осы және
басқа да
шаралар
заңнамаға,
тілеріне ەرەجەلەرىن
арналған جارعى
банк несиелерін
كورستەتىپ
سيۋجەتتەر
،روليك
 بەينە،تانىستىرىپ
 تۋرالى جانەарзандатуға
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
دەن-400еңбек
مۇشەلىككە
،اتتاپ.ناسي
енгізуді талап تاپستىرۋ
етеді.  مۇشتەلىك بتيلەت،استتام قابىلتداپ
кешеніндегі
өнімділігін
және өңделген ауыл
قاۋىمداستىقتىڭ مۇشەلىگىنە قابىلداۋ جۇمىستى
.ۇيىمداستىردىق
شاراسىن
-ءىسтиісінше, кем
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды
тапсырамын.
.جالعاسۋدا
ءالى
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
ەلباسىنىڭ بارلىق قۇرىلتايالردا ايتقان « الەمدەگى بارلىق قازاقتىڭ ءبىر عانا
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
. ءسوز بارтүбегейدەگەن قاناتتى
»تاۋەلسىز قازاقستان
– ول،وتانى بار
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
تتانعا ورالۋعتتا
قازاقست
،تتىرىپ
ۇشتاست
 تاعتتدىرىن اتарқылы
 بوالشتتاقбірнеше транұлғайтуға бағытталуы
керек.
Біз егін
егіп,
дәндіتاجۇرتىمەن عانتتا
Бүгінде تҚазақстан
جۇرگەنүйрендік.
وتىرعان شەتتە
ەلەڭدەپ
،كۇتىپ
 ەلدەن حابار،تانىتىپ
شىنايى
дақылдарды өсіруді
Оны мақтан
тұтасконтиненталды
коридорنيەت
өтеді.
Бұл туралы көп
мыз. Алайда, қазір
ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайайтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
,  والردىڭ تاعدىرى قازاقستتانعا ەلەۋستىز ەمەس. مى داعان قازاق وتباسىالرى بارөткен жүк
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 мил.ارينە
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
قازاقتارىنىتتڭ
تۇزى
تدەنتى دۇنيەجت
تتىنىڭтабысты
رەسپۋبليكاس
تتانжылы
قازاقست5 миллиард долБұл мәселеніVшешуге
барлық
аграрлық
ке- پرەزيت
сайынғы
2020
шеннің түбегейлі
бет
бұруы
маңызды.
Аграрлық
ларға
жеткізу
міндеті
тұр.
Бұл инфрақұрылымға
 « شەتتەگى ءاربىر قانداسىمىز – قازاق ەلىنىتڭ:قۇرىلتايىندا سويلەگەن سوزىندە
ғылымды дамыту
мәселесі
басты
назарда
божұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада қайта«ءبىز كوشىپ كەلەتىن اعايىنعا جتول ستىلتەۋدى تتۇرعىلىقتى، »ءبىر تۇيىرشىگى
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
،قامتتداپ
قۇجتتاتىنотандық
ازاماتتاردىتتڭ
ەلشتتىلىكتەر
باستتتاۋىمىز
трансферттеумен
және оларды
жағдайЖүк .كەرەك
қозғалысын
онлайнجەرىتتنەن
режімінде бақылап,
ға бейімдеуменتتتەر
айналысуы
қажет.
кедергісіз
تتىرتقى ىست
 ونتتتى ست.بەرۋگە ءتتتتيىسолардың
تتۋرالى كەڭەس
 جەرى تتтасымалдануы
 قونىستتتتاناتىنүшін және
Осыған орай
университеттердің
кедендік
жеңілдету мақсатымен
ستوڭаграрлық
ەلگە كەلگەن
،شەكاراداعى شىرعاالڭ دا
سونداоперацияларды
.مينيسترلىگىنە تاپسىرامىن
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
دەپ ەلتگە
- »بولمايتدى
سابىلۋ دا
 بەرىтүрде
-ءۇشىن ارى
تۇگەندەۋ
 قۇجاتету қажет.
қоймай, ауыл ،ورالعتان
шаруашылығы
кешенінде
нақты
ауқымды
енгізілуін
қамтамасыз
.باستى
ماسەلەسىن ءدوپ
قانداستارىمىزدىڭ ەڭ وزەكتى
كەلەتىنлогистиканың
ورالعىسى
жұмыс істейтін немесе
ғылыммен
айналысатын
Заманауи шешімдер
барлық
мамандарды дайындауға
тиіс.  ءار قتازاق ءبىزدىتڭ.حتالىقپىز
буынының
 شتەتتە.جتارتىمىز
دا ازөзара
ونستىزбайланысын
 ءبىز قازاقتتارұйымдастыруға
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
 وتتانىن ستۇيەتىن قتازاق، جەرىتن، ەلىتن، نامىستى بتار،جۇرگەن بويىندا رۋحى
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
اتتتى قتارا
 قتازاق،ورالىپ
قاالۋىمەن
ءوز جۇرەك
بىتكەن
дегі озық білімءبىتر
менشتاڭىراقتىڭ
үздік тәжірибені
тарататын
өсімніңەلگە
резервін
анықтауға
және
артық шығынды
орталықтарға تاۋەلستىزدىگىنە
айналу талап ەل
етіледі.
Мысалы,
жағдайشانشىلۋى
туғызады.
Осы
мақсаттар үшін
قازاقتىتڭ
 قتادام ءارазайтуға
 مۇنتداي.كەرەك
بولىپ
ۋىعى
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
Интеллектуалды
көлік
жүйесін
енгізу
. قوسقان باعا جەتپەس ۇلەسى بوالرى ءسوزسىزқажет.
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
41
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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БЕТБҰРЫС
Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді.
әуелсіздік Еліміздің
алғанынаәлеуметтік-экономи27 жыл толған
калық табыстарының
- біздіңтіл
басты
құнҚазақстандағы негізі
мемлекеттік
деңгейі
дылықтарымыз
ретінде
қала
беретін
азаматтық
қандай? Мен қозғамақ мәселе –
бейбітшілік,
және
конфессияаралық
қазақ ұлтаралық
тілінің шет
елдерде
оқытылуы,
келісім.
шетелдіктердің қазақ тіліне қызығушылық
Дегенмен,Қазақстанның
Қазақстанның Египеттегі
жетістіктері елшісі
сенімді
танытуы.
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымыАрман Исағалиевтің атсалысуымен қазақ тілінің
здың кепіліоқытылатыны
емес екенін жақсы
сезінуіміз Каир
керек.
Египетте
хабарланды.
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
университетінде әдебиет факультеті ашылып,
Елімізге дамудың
қажет.
ондағы
пәндер жаңа
қазақ сапасы
тілінде
жүргізілетін
Жаһандық
трендтер
көрсетіп
отырғандай,
ол,
болады.
Еріксіз
қуанасың,
өзге ұлт
өкілдерінің
біріншітілін
кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
қазақ
үйренуі
– тіліміздің
мәртебесінің
элементтерін
кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұартқаны
емес пе?
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.ҚАЗАҚ
ТІЛІН
ҮЙРЕНУГЕ
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қоМҮДДЕЛІЛІК
ҚАНДАЙ
ЖАҒДАЙДА
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ТУАДЫ?
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.

өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
Гүлім ЖАҒАН
негізгі факторлары болып саналады.
Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан
IT және инжинирингтік
қызмет
анық.
Қазақбөлек,
тілін үйренушілердің
мақсатын
әлкөрсетуді
дамыту
ерекше
маңызға
ие
болып
Фараби атындағы қазақ ұлттық университетінің
отыр. Экономиканы
цифрландыру
табыс әкелпрофессоры,
филология
ғылымдарының
генімен,
жұмыс
күшінің
көптеп
босап
қалу қаупін
докторы Анар Салқынбай екі топқа бөлді:
де -ғылыми
тудырады.
Босайтын
жұмыс
күшін
еңбекпен
бағытты көздейді;
қамту
үшін
келісілген
саясатты
алдын
ала тия-жеке
тұлғаның
қызығушылығына
нақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
коммуникация
байланысты (сол ұлттың тарихына, мәдениетіне,
мен сүру
стандарттау
жаңа индустрияланөмір
салтынасалаларын
қызығу т.б.)
дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018
жылы «цифрлық
дәуір»ТІЛІ
өнеркәсібін
қаТҮРІКТЕР
ҮШІН ҚАЗАҚ
ШЕТЕЛ
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
ТІЛІ ЕМЕС
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.

секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
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№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ
ШЕТ ЕЛДЕГІ РӨЛІ

Т

1

Әлемде қазақ тілін үйреніп, қазақ тілінде
сабақ өтетін мемлекеттердің саны артқан. Ресей,
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Қытай, Моңғолия, Ауғанстан, Пәкістан, Иран,
технологияларды енгізудің көшбасшысына
Түркия тағы да басқа елдерде қазақ тілін үйреніп,
айналуы тиіс
еркін сөйлейтін азаматтар өсіп келеді. Иә,
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төменүлкен жетістік. Қазақстанмен ынтымақтастық
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
орнатуда, екі елдің арасындағы достық қарымтұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
қатынастың
нығаюы мақсатында қызмет етуде
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
тілді
білудің маңызы зор екені айтпаса да

2

Бүгінде қазақ тілін үйрену әсіресе
ЕКІНШІ.
түркі тектес мемлекеттерде: Өзбекстанда,
Ресурстық әлеуетті
Қырғызстанда, Түркияда тағы да басқа
одан әрі дамыту
мемлекеттерде
едәуір дамыған. Әсіресе Түркияда
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
ептеп
қолға алынған екен. Ондағы ерекшелік –
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олароқытылады.
болашақта Яғни,
жаһанқазақ
тілі ғылыми
деңгейде
дық
экономиканы
және
еліміздің
экономикасын
қазақ тілімен қатар бірнеше түркі тілдері бірдей
дамыту барысында
ерекше
маңызғасалыстыру,
ие болады.
қамтылады.
Мақсаты
– тілдерді
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
зерттеу. Алайда өзге тілдерден гөрі қазақ тілін
ісін, табиғижетістіктері
ресурстарды зор.
басқаруға
қатысты
ұстаоқытудың
Белгілі
түрколог
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
ғалым Ораз Сапашев қазіргі таңда Ыстанбұл
Кешенді ақпараттық-технологиялық
платформақаласында
қазақ тілінен сабақ үйретеді.
«Бұл
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
Кәсіпорынпроцесс түркітануға аса қажет», - дейді
ғалым.
дардың энергия
тиімділігі мен
энергия үнемдеуге,
Түркиядағы
Ыстанбұл
университетінде
әлсондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз жұмыстаФараби атындағы ҚазҰУ ректоры Ғалымқайыр

Мұтанұлының бастамасымен «Әл-Фараби»
зерттеу орталығы ашылды. Орталықтың
басты мақсаты – түркітану саласына ірі-ірі
ғалымдарды дайындау. Ораз Сапашев 2017
жылдан бері Ыстанбұлдағы «Әл-Фараби»
зерттеу орталығында да сабақ береді. Бұдан
бұрын 2010-2012 жылдары АҚШ-та, 2015-2016
жыладры Анкарада қазақ тілін үйреткен.
Түрколог ғалымның айтуынша, Түркияда
қазақ тілін көбіне түркітанушы мамандар оқиды.
Тек қазақ тілін үйретуде аздап қиындықтар
кездеседі екен. Мәселен, біз кириллицамен
жазамыз, ал онда латынша. Сонымен қатар,
қыпшақ грамматикасы мен фонологиясы
біршама өзгеше. Сөздік қорымыз бен терминдік
кешеніміз де ерекшеленіп тұрады.
2025 жылы Қазақстан Республикасы
толық латын әліпбиіне көшетінін ескерсек,
бұл олқылықтарды да жеңудің бірден бір жолы
табылар еді.
Алайда қазақ тілін үйретуде тиімді тұстары
да бар. Біріншіден, түріктер үшін қазақ тілі
шетел тілі емес. Екі тілге де сөз және сөздік жүйе
ортақ, тілдік таным бірдей. Сол себепті шетел
тіліне қарағанда түріктер қазақ тілін жылдам
үйренеді екен.
ТМД елдерінде де қазақ тілін үйрету
кеңінен дамыған. Мәселен Польшаның бірнеше
университеттерінде бірнеше жыл бұрын қазақ
тілін кәдімгі пән ретінде оқыту қалыптасып,
бүгінде сіңісіп кеткен. Белгілі польшалық
лингьист Генрик Янковский қазақтан жар алған
екен. Әйелі бүгінде сол елдің университеттерінде
шетел азаматтарына қазақ тілінен сабақ береді.
АҚШ-та да қазақ тілін оқытатын бірнеше
университетте қазақ тілін оқыту жүйесі
қалыптасқан. Бүгінде Мэдисон университетінде
қазақ тілін оқытатын жаздық курстар бар.
Онда қазіргі таңда Назарбаев университетінің
оқытушы-ғалымдары сабақ береді.
Бұдан өзге Алмания, Германия, Франция
университеттерінде де қазақ тілін оқытады.
Сонымен қатар, Анар Салқынбайдың
айтуынша, Қытай елі де қазақ тілін оқытуға
көңіл бөліп отырған көрінеді. ҚазҰУ-дың қолға
алуымен Бейжің университетінде ірі тілдер
кафедрасы ұйымдастырылды. Ондағы қазақ
бөлімдерінде 20-25 студент қабылданып, олар
Қазақстанның мемлекеттік тілін жетік меңгеріп

келеді. Бір қызығы олардың көбі дерлік Қытай
қазақтарынан гөрі хунза халықтары екен.
Оның үстіне Әл-Фараби университеті
мен Бейжің университетінде ҚазҰУ ректоры
Ғалымқайыр Мұтанұлының бастамасымен
екі дипломдық бағдарлама қолға алынды.
Қазірде ол университеттерге қазақ тілін үйрету
үшін еліміздің университеттерінен арнайы
оқытушылар жіберіледі.
«АҚШ-ТА ҚАЗАҚТАР КӨП,
ҚАЗАҚ МЕКТЕПТЕРІ ЖОҚ»

БІРАҚ

«Болашақ» бағдарламасымен Нью-Йорктегі
Колумбия университетінде магистратураны
бітірген
Айжан
Жұматаева
Нью-Йорк
қаласында қазақ тілі орталығын ашты.
Айжанмен қоса АҚШ-та жүрген бірнеше
студент қазақ ата-аналарының көп екенін, алайда
қазақ мектептерінің жоқ екенін байқайды.
Тілге деген сұраныс болмағандықтан қазақ
бүлдіршіндерінің өзі ана тілдерін білмеген.
Сол себепті желі арқылы қазақ тілді курстың
ашылатынын мәлімдеп, жұмысты бастап кетеді.
«Курсты ашарда ойымызда ақша жасау
болған жоқ. Ең маңыздысы – АҚШ-та қазақ тіліне
деген қызығушылықтың қандай, қаншалықты
сұранысқа ие екенін білу болды. Және қазақ
тіліне деген жанашырлық пен патриоттық сезім
итермеледі», - деді Айжан.
Алғашқы сабаққа 30 шақты ата-ана
балаларын ертіп келген. Олар Қазақстаннан
көшіп кеткен, сонымен қатар Қазақстаннан
асыранып алынған бүгінде АҚШ азаматы болып
отырған балалар келді. Америкалықтар баладан
оның өткен тарихын, туып-өскен мекенін, білуі
тиіс сырларын ешқашан жасырмайды, міндетті
түрде айтады. Сол себепті қазақтан туған
америкалық балалардың ана тілін меңгеруі
маңызды. Айжанның айтуынша, ата-ана баласы
өскен соң оны туған жеріне апарып, туған
өлкесімен таныстыруды көздейді. Уақыт өте
келе америкалықтардың өздері қазақ тіліне
қызығушылық таныта бастады. Тіпті атааналарының өздері үйреніп жүр. Қазақтың
«Наурыз» сынды мейрамдары барысында
орталықтың ата-аналары мен оқушылары
қазақтың ұлттық киімдерін киіп, америкалық
қоғамда қазақы орта қалыптастырады.
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құнҚАЗАҚСТАНДЫҚ
ҒАЛЫМДАР
НЕ
дылықтарымыз
ретінде қала
беретін азаматтық
ІСТЕП
ЖАТЫР?
бейбітшілік,
ұлтаралық және конфессияаралық
Профессор
Анар
Салқынбайдың
келісім.
айтуынша,
шет
елде қазақжетіс
тілін
Дегенмен,
Қазақстанның
тіктеріүйретіп
сенімді
жүрген
оқытушылардың
мамандығы
қазақ
тірек саналады,
бірақ ол ертеңгі
табыстарымытіліне
байланысты
емес жақсы
екен. сезінуіміз
Көбіне қазақ
здың кепілі
емес екенін
керек.
филологиясы,
қазақ дәуірі
тілі мамандықтарын
«Көл-көсір мұнайдың»
аяқталып келеді.
бітірмеген.
Ондағыжаңа
оқытушыларға
қойылатын
Елімізге дамудың
сапасы қажет.
басты
талап
–
олар
шет
тілдерін
меңгерген
болуы
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай,
ол,
тиіс.
Осыған
орай
шет
елдегі
қазақ
тілін
оқытуда
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
бірізділік
болсын
деген
мақсатта
биылғы
элементтерін
кеңінен
енгізуге
негізделуі
тиіс.оқу
Мұжылында
А.Салқынбай
мен
Н.Егізбаевамен
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бірігіп
бар. «Қазақ тілі» оқу құралын шығарды. Бүгін
кітапқа
сұраныс
артып тұр. Әсіресе қатарына
Вашингтон
Жаңа
әлем көшбасшыларының
қоуниверситетінің
ғалымдары
АҚШ-та
шығаруға
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің
бәрі бар
ұсыныс
екенінетастаған.
сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндетБүгінде
Анар
Салқынбайкерек.
мен Егізбаева осы
терді
шешуге
жұмылуымыз
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орайда жұмыс істеп отыр.qamshy.kz
«Бұл шетелдіктерге
қазақ тілін
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа оқытуға
арналып
деңгейлік
жүйеде
жазылған
алғашқы
технологияларды енгізудің көшбасшысына
оқу
құралы.
Модельдік
оқыту
теxнологиясы
айналуы тиіс
негізге
деңгей,базалық
Оныңалынған.Қарапайым
нәтижелері мұнай бағасы
күрт төменжәне
орта
деңгей
жазылған.
Америкалық
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста
негізгі
инновациялық
әдістер
қолданылған.mshy.kz
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі болды. Сол
Шетелдіктерге
үйретіп,
себепті
жоғары еңбекқазақ
өнімділігітілін
бар қайта
өңдеу
мәдениеті
мен
дәстүрін
таныту
басты
мақсат.
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
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технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық

сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланҚарапайымнан
күрделіге
қарай
үйретіп,
сөздік
дыру талаптарына
бейімдеу
қажет
болады.
қорын
көбейте
ауызекі
сөйлеу
дағдысын
2018
жылыотырып,
«цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
қақалыптастыруға
бағытталған.
Яғни
тілдің
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
жұмсалымдық
ерекшелігін
үйрету
қамтылған»,
үшінші бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу
керек.

- деп түсіндірді Анар Салқынбай.
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ЕКІНШІ.
ҚАЗАҚ әлеуетті
ТІЛІН ЖЕТІК МЕҢГЕРГЕН
Ресурстық
одан әрі дамыту
ШЕТЕЛДІКТЕР
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта жаһанПольшалық
ВЯЧЕСЛАВ
ЧЕРНЕВ
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту
барысында
ерекше азаматы
маңызға ие
болады.
23 жастағы
Польша
Вячеслав
Чернев
бүгінде
тоғыз
тіл біледі. Оның
ішінде
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
қазақша
еркін
сөйлейді. басқаруға
Өзі зағипқатысты
болса ұстада,
ісін, табиғи
ресурстарды
талантты
жігіт
нымдарды
сыниҚазақстанның
тұрғыдан қайтақоғамдық-саяси
пысықтау керек.
өмірін
жібермей қадағалап платформаотырады.
Кешендіқалт
ақпараттық-технологиялық
Ол
университеті
Шығыстану
лардыВаршава
белсенді түрде
енгізу қажет.
Кәсіпорынфакультетіндегі
Түркітануменжәне
Орта
Азия
дардың энергия тиімділігі
энергия
үнемдеуге,
халықтары
кафедрасының
докторанты.
Зағип
сондай-ақ энергия
өндірушілердің
өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
бала
үшін башқұрт,
татар, өнімділігін
қазақ халықтарының
Аграрлық
саясат еңбек
түбегейтілі
мен
мәдениеті
ешқашан
жат болған
жоқ.
лі арттыруға және өңделген өнімнің
экспортын
Қазақ
тіліне
деген
қызығушылық
башқұрт
тілін
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
үйренген соң
ашылған.
дақылдарды
өсіруді
үйрендік.Қазақстанға
Оны мақтанарнайы
тұтакеліп,
елдің
өз
мемлекеттік
тілінде сөйлеуді
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайжөн көрген жігіт Қазақстанда қазақтардың
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
орысша сөйлейтініне налып кеткен еді. Тіпті
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Башқұртстанның өзінде қазақтар орыс тілді
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кеболғандықтан қазақ тілін өз бетінше үйренген.
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
Әрі Вячеслав үшін бұл процесс қиынға
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда босоқпаған, себебі башқұрт тілі мен қазақ тілін
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
қатты ұқсатқан. qamshy.kz
трансферттеумен және оларды отандық жағдай«Қазақстан
Президенті
Нұрсұлтан
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
Назарбаев: «Әр қазаққа қазақ тілін білгені
орай аграрлық
– Осыған
парыз, білмегені
– ұят»,университеттердің
– деді ғой. Осы
рөлін
қайта
қарау
керек.
Олар
диплом
беріп
қана
орайда мынадай сұрақ
туады:
зағип
жандар,
қоймай,
ауыл
шаруашылығы
кешенінде
нақты
дислексиясы бар адамдарға да осындай
жұмыс
немесе
талап істейтін
қойылуы
керекғылыммен
пе? Сізшеайналысатын
қалай?» деп
мамандарды
дайындауға
тиіс.
қазақтарды бір састырғаны
бар. Ағылшын,
Бұл жоғары
оқукөзі
орындарынан
оқу арналған
бағдарполяк
тілдерінде
көрмейтіндерге
ламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешеніндыбыстық бағдарлама бар. Кез келген тілді
дегі
озық үшін
білімоның
мен үздік
тәжірибені түсіну
тарататын
үйрену
грамматикасын
керек
орталықтарға
айналу
талап
етіледі.
Мысалы,
дейді.
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералҚАЗАҚ ЖЫРЛАРЫН ЖАТТАП ӨСКЕН
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
ЖАПОН АЗАМАТЫ
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
Қазақ тілін жетік меңгерген келесі бір
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бокейіпкеріміз – Жапон азаматы. Токуро Оучи
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
есімді жапон жігіті
Алпамыс батыр мен Манас
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
эпостық
дастандарын
өз ана тілінде оқып,
тиімділігін арттыру
қазақ
пен
қырғыздың
дәстүрі
мәдениетіне
Бүгінде Қазақстан арқылы мен
бірнеше
транқызыққан.
сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
Осы әуестігі оның Қазақстанға келіп білім
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
алуына
себеп болады. Ол қазір әл-Фараби
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милатындағы ҚазҰУ-да жоғарғы оқу орнына дейінгі
лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
білім беру факультетінде қазақ тілін меңгеріп
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард должатыр.
ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
«Мен Жапонияда жүргенде қазақ халқының
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайта«Алпамыс батыр, қырғыз халқының «Манас»
руға мүмкіндік береді.
эпостық жырларын жапон тілінде оқыдым.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
Бұл
эпостық жырлар мені қатты қызықтырды.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Жапон тілінде басқа эпостық жырлар жоқ екен.
кедендік
операцияларды
мақсатымен
Сондықтан
әдебиеттің жеңілдету
осы жанрын
зерттегім
блокчейн
сияқты
цифрлық
технологиялардың
келді», – деді Такуро.
ауқымды
түрде
енгізілуін
ету қажет.
Қазір
ол қазақ
тілінқамтамасыз
меңгеріп жатыр.
Қазақ
Заманауи
шешімдер
логистиканың
барлық
тілін үйренумен қатар, осы елдің мәдениетімен,
буынының
өзара
байланысынтанысқан.
ұйымдастыруға
тарихымен,
салт-дәстүрімен
Әсіресе
мүмкіндік
береді.
«Үлкен
деректерді»
(Big data)
жігітті Айша бибі мен Қарахан баба жайындағы
пайдалану
сапалы арасындағы
талдауды қамтамасыз
етуге,
аңыздан екеуінің
махаббат оқиғасы
өсімнің
резервін
анықтауға
және
артық
шығынды
қатты қызықтырады екен.
азайтуға
жағдай туғызады.
Осы тілін
мақсаттар
үшін
Шетелдіктердің
қазақ
меңгеріп,
Интеллектуалды
көлік
жүйесін
енгізу
қажет.
қазақ халқына қызығушылық танытып
Бұл жүйе– тіліміздің,
көлік ағынын
тиімді басқаруға
және
жатқаны
діліміздің,
салтымыздың
инфрақұрылымды
одан
әрі
дамыту
қажеттігін
қазыналы екенінің айғағы. Өзге ұлт өкілдері
анықтауға
жол қадірлеп,
ашады. Ішкісоған
өңірлікөзқатынастарды
құрметтеп,
уақыттарын
жақсарту
үшін
автожолдардың
жергілікті желісін
сарп етіп жатқандары қуантады.
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
45
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
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2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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BETBURYS
Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
áýelsіzdіk қолайлы
alǵanyna дамуы
27 орта
jyl tolǵan
Қазақстанның
таптың
Qazaqstandaǵy
memlekettіk
tіl deńgeıі
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік
13 есе
qandaı?
Men qozǵamaq
másele
– qazaq
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі
4,9 процентке
tіlіnіń shet elderde
oqytylýy,
sheteldіkterdіń
дейін төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономиqazaq
tіlіne
qyzyǵýshylyq
tanytýy.
Qazaqstannyń
калық табыстарының негізі - біздің
басты құнEgıpettegі
elshіsі
Arman
Isaǵalıevtіń
atsalysýymen
дылықтарымыз ретінде қала беретін
азаматтық
qazaq
tіlіnіń Egıpette
oqytylatyny
habarlandy. Kaır
бейбітшілік,
ұлтаралық
және конфессияаралық
ýnıversıtetіnde
ádebıet fakýltetі ashylyp, ondaǵy
келісім.
pánder
qazaq
tіlіnde
júrgіzіletіnжетіс
bolady.
Дегенмен, Қазақстанның
тіктері Erіksіz
сенімді
qýanasyń,
ózge
ult
ókіlderіnіń
qazaq
tіlіn
úırenýі –
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыtіlіmіzdіń
mártebesіnіń artqany emes pe?
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
QAZAQ TІLІN
ÚIRENÝGE
MÚDDELІLІK
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі аяқталып
келеді.
QANDAI
JAǴDAIDA
TÝADY?
Елімізге дамудың
жаңа
сапасы қажет.
Álemde
qazaq
tіlіn úırenіp,
qazaq
tіlіnde sabaq
Жаһандық
трендтер
көрсетіп
отырғандай,
ол,
ótetіn
memleketterdіń
sany
artqan.
Reseı,
Qytaı,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
Mońǵolııa,
Aýǵanstan,
Iran, Túrkııa
taǵy
элементтерін
кеңіненPákіstan,
енгізуге негізделуі
тиіс.
Мұdaның
basqa
elderde
qazaq
tіlіn
úırenіp,
erkіn
sóıleıtіn
өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
azamattar
ósіp keledі. Iá, úlken jetіstіk. Qazaqstanmen
бар.
yntymaqtastyq
ornatýda,
ekі eldіń arasyndaǵy
dostyq
Жаңа әлем
көшбасшыларының
қатарына
қоqarym-qatynastyń
nyǵaıýy
maqsatynda
qyzmet
etýde
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі
бар
tіldі
bіlýdіńсенімдімін.
mańyzy zor Бұл
ekenіүшін
aıtpasa
da anyq. Qazaq
екеніне
мынадай
міндетtіlіn
úırenýshіlerdіń
maqsatyn
ál-Farabı
atyndaǵy
терді шешуге жұмылуымыз керек.
qazaq ulttyq ýnıversıtetіnіń professory, fılologııa
ǵylymdarynyń
doktory Anar Salqynbaı
БІРІНШІ. Индустрияландыру
жаңаekі topqa
bóldі:
технологияларды енгізудің көшбасшысына
-ǵylymı тиіс
baǵytty kózdeıdі;
айналуы
-jeke
tulǵanyń
qyzyǵýshylyǵyna
baılanysty
(sol
Оның нәтижелері
мұнай бағасы
күрт төменulttyń
tarıhyna,
mádenıetіne,
ómіr
súrý
saltyna
qyzyǵý
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
t.b.)
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол

өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиGúlіm JAǴAN
яларға деген сұранысты ынталандыруы
және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
Búgіndeинновациялық
qazaq tіlіn úırený
ásіreseжетістіктерінің
túrkі tektes
қызметі
экожүйе
memleketterde:
Ózbekstanda,
Qyrǵyzstanda,
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
Túrkııada
taǵy қажет.
da basqa memleketterde edáýіr
тиісті заңнама
damyǵan.
Ásіrese
eptep qolǵa alynǵan
Бұдан бөлек, Túrkııada
IT және инжинирингтік
қызмет
eken.
Ondaǵy
erekshelіk
–
qazaq
tіlі ǵylymı ие
deńgeıde
көрсетуді дамыту ерекше маңызға
болып
oqytylady.
Iaǵnı, qazaq цифрландыру
tіlіmen qatar bіrneshe
отыр. Экономиканы
табыс túrkі
әкелtіlderі
bіrdeı
qamtylady.
Maqsaty
tіlderdіқалу
salystyrý,
генімен,
жұмыс
күшінің
көптеп– босап
қаупін
zertteý.
Alaıda ózge
tіlderden górі
qazaqкүшін
tіlіn oqytýdyń
де тудырады.
Босайтын
жұмыс
еңбекпен
jetіstіkterі
zor.
Belgіlі
túrkolog
ǵalym
Oraz
қамту үшін келісілген саясатты алдынSapashev
ала тияqazіrgі
Ystanbul
qazaqкоммуникация
tіlіnen sabaq
нақтауtańda
керек.
Білім qalasynda
беру жүйесін,
úıretedі.
«Bul protsess túrkіtanýǵa asa qajet», - deıdі
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланǵalym. Túrkııadaǵy Ystanbul ýnıversıtetіnde ál-Farabı
дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
atyndaǵy QazUÝ rektory Ǵalymqaıyr Mutanulynyń
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаbastamasymen «Ál-Farabı» zertteý ortalyǵy ashyldy.
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
Ortalyqtyń basty maqsaty – túrkіtaný salasyna іrі-іrі
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
ǵalymdardy daıyndaý. Oraz Sapashev 2017 jyldan
berі Ystanbuldaǵy «Ál-Farabı» zertteý ortalyǵynda da
ЕКІНШІ.
sabaq beredі. Budan buryn 2010-2012 jyldary AQShРесурстық әлеуетті
ta, 2015-2016 jyladry Ankarada qazaq tіlіn úıretken.
одан әрі дамыту
Túrkolog ǵalymnyń aıtýynsha, Túrkııada qazaq
ғасырда
әлемнің табиғи
ресурстарға
tіlіn ХХІ
kóbіne
túrkіtanýshy
mamandar
oqıdy. деген
Tek
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһанqazaq tіlіn úıretýde azdap qıyndyqtar kezdesedі
дық Máselen,
экономиканы
және еліміздің
экономикасын
eken.
bіz kırıllıtsamen
jazamyz,
al onda
дамыту
барысында
ерекше
маңызға
ие болады.
latynsha. Sonymen qatar, qypshaq grammatıkasy
men
Бірақ шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
fonologııasy
bіrshama
ózgeshe. Sózdіk qorymyz
ben
ісін, табиғи
ресурстарды
басқаруға
қатысты ұстаtermındіk
keshenіmіz
de erekshelenіp
turady.
нымдарды
тұрғыдан
қайта пысықтау
керек.
2025 jylyсыни
Qazaqstan
Respýblıkasy
tolyq latyn
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформаálіpbıіne kóshetіnіn eskersek, bul olqylyqtardy da
лардыbіrden
белсенді
түрде
енгізу
jeńýdіń
bіr joly
tabylar
edі. қажет. Кәсіпорындардың
энергия
тиімділігі
мен
энергия
үнемдеуге,
Alaıda qazaq tіlіn úıretýde tıіmdі
tustary
da bar.
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз
жұмыстаBіrіnshіden, túrіkter úshіn qazaq tіlі shetel tіlі
emes.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

QAZAQ TILINIŃ
ShET ELDEGI RÓLI

T

1

TÚRІKTER
QAZAQбар
TІLІқайта
SHETEL
себепті
жоғары ÚSHІN
еңбек өнімділігі
өңдеу
TІLІ
EMESдеген бағдарымыз өзгерген жоқ.
секторына
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа

46
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық

сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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тен
жаңартылатын
энергия
тиесілі.
Ekібірі
tіlge
de sóz jáne sózdіk
júıeкөздеріне
ortaq, tіldіk
tanym
Болжам
бойынша,
2050
жылға
қарай
бұл
bіrdeı. Sol sebeptі shetel tіlіne qaraǵandaкөрсетtúrіkter
кіш
80 процентке
qazaq
tіlіn jyldamжетеді.
úırenedі eken.
БізTMD
2030 жылға
қарай de
Қазақстандағы
баламаelderіnde
qazaq tіlіn
úıretý
лы
энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
keńіnen damyǵan. Máselen Polshanyń міндетін
bіrneshe
қойдық.
Қазір біздеbіrneshe
жалпы қуаттылығы
336 МВт
ýnıversıtetterіnde
jyl buryn qazaq
tіlіn
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
kádіmgі pán retіnde oqytý qalyptasyp, búgіnde sіńіsіp
нысаны
1,1
ketken. жұмыс
Belgіlі істейді.Соларда
polshalyq lıngıst 2017
Genrıkжылы
Iankovskıı
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл»
энергия
өнqazaqtan jar alǵan eken. Áıelі búgіnde sol eldіń
дірілді.«Жасыл»
ýnıversıtetterіnde технологияларға
shetel azamattaryna инвестиция
qazaq tіlіnen
салу
үшін
бизнесті
ынталандыру маңызды.
sabaq beredі.
Өңірлердің
орта бизнес
AQSh-ta әкімдері
da qazaqшағын
tіlіn және
oqytatyn
bіrneshe
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
ýnıversıtette qazaq tіlіn oqytý júıesі qalyptasqan.
қалдықтарды
заман
талабына сай
Búgіnde Medıson
ýnıversıtetіnde
qazaqутилизацияtіlіn oqytatyn
лау
жәнеkýrstar
қайта bar.
өңдеу
үшін
шаралар
jazdyq
Onda
qazіrgі
tańdaқабылдау
Nazarbaev
керек.
Осы және
басқа да шаралар
заңнамаға,
ýnıversıtetіnіń
oqytýshy-ǵalymdary
sabaq
beredі.
соныңBudan
ішіндеózge
Экологиялық
өзгерістер
Almanııa, кодекске
Germanııa,
Frantsııa
енгізуді
талап етеді.
ýnıversıtetterіnde
de qazaq tіlіn oqytady.
Sonymen qatar, Anar Salqynbaıdyń aıtýynsha,
Qytaı
elі de« qazaq tіlіn oqytýǵa kóńіl bólіp otyrǵan
ҮШІНШІ.
kórіnedі.технологиялар»
QazUÝ-dyń qolǵa
alýymen Beıjіń
Ақылды
- агроөнеркәсіп
ýnıversıtetіnde
іrі tіlder
kafedrasy
uıymdastyryldy.
кешенін
қарқынды
дамыту
мүмкіндігі
Ondaǵy
20-25түбегейstýdent
Аграрлықqazaq
саясатbólіmderіnde
еңбек өнімділігін
Qazaqstannyń
memlekettіk
tіlіn jetіk
ліqabyldanyp,
арттыруға olar
және
өңделген өнімнің
экспортын
meńgerіp бағытталуы
keledі. Bіr qyzyǵy
olardyń
kóbіегіп,
derlіk
Qytaı
ұлғайтуға
керек.
Біз егін
дәнді
qazaqtarynanөсіруді
górі hýnza
halyqtary
eken.
дақылдарды
үйрендік.
Оны
мақтан тұтаOnyń ústіne
ýnıversıtetі
men Beıjіń
мыз. Алайда,
қазірÁl-Farabı
ол жеткіліксіз.
Шикізатты
қайQazUÝ
rektory нарықтарға
Ǵalymqaıyr
таýnıversıtetіnde
өңдеуді қамтамасыз
етіп, әлемдік
Mutanulynyń
bastamasymen
ekі
dıplomdyq
жоғары
сапалы дайын
өніммен шығуымыз
қажет.
baǵdarlama
qolǵa шешуге
alyndy. Qazіrde
ýnıversıtetterge
Бұл мәселені
барлықolаграрлық
кеqazaq түбегейлі
tіlіn úıretýбет
úshіn
elіmіzdіń
ýnıversıtetterіnen
шеннің
бұруы
маңызды.
Аграрлық
arnaıy oqytýshylar
ғылымды
дамыту jіberіledі.
мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
«AQSH-TA және
QAZAQTAR
KÓP, жағдайBІRAQ
трансферттеумен
оларды отандық
ғаQAZAQ
бейімдеумен
айналысуы JOQ»
қажет.
MEKTEPTERІ
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін«Bolashaq»
қайта қарау керек.
Олар диплом беріп
қана
baǵdarlamasymen
Nıý-Iorktegі
қоймай,
ауыл
шаруашылығы
кешенінде нақты
Kolýmbııa
ýnıversıtetіnde
magıstratýrany
bіtіrgen
жұмыс
немесе
ғылыммен
айналысатын
Aıjan істейтін
Jumataeva
Nıý-Iork
qalasynda
qazaq tіlі
мамандарды
дайындауға
тиіс.qosa AQSh-ta júrgen
ortalyǵyn ashty.
Aıjanmen
bіrneshe
stýdentоқу
qazaq
ata-analarynyń
ekenіn,
Бұл жоғары
орындарынан
оқуkóp
бағдарalaıda qazaqжаңартып,
mektepterіnіń
joq ekenіnкешенінbaıqaıdy.
ламаларын
агроөнеркәсіп
Tіlge
suranys
bolmaǵandyqtan
qazaq
дегі
озықdegen
білім мен
үздік тәжірибені
тарататын
búldіrshіnderіnіń
ózі anaталап
tіlderіn етіледі.
bіlmegen.Мысалы,
Sol sebeptі
орталықтарға
айналу
jelіегу
arqyly
tіldіжинаудың
kýrstyń ashylatynyn
málіmdep,
егін
менqazaq
астық
оңтайлы уақытын
jumysty bastap ketedі.
болжамдаудың,
«ақылды суарудың», минерал«Kýrsty asharda
oıymyzda
aqsha jasaý және
bolǵan
ды тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
joq. Eń mańyzdysy
– интеллектуалды
AQSh-ta qazaq tіlіne
degen
арамшөппен
күресудің
жүйелері
qyzyǵýshylyqtyń
qanshalyqty
suranysqa
арқылы
өнімділіктіqandaı,
бірнеше
есе арттыруға
бо-ıe
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-
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шейтеді.
Ауыл
шаруашылығы
субъектілерінің
коekenіn bіlý
boldy.
Jáne qazaq tіlіne
degen janashyrlyq
оператив
түрінде
жұмыс
істеуіне
жан-жақты
қолpen patrıottyq sezіm ıtermeledі», - dedі Aıjan.
дау көрсету
керек.
Мемлекет
бизнеспен
Alǵashqy
sabaqqa
30 shaqty
ata-anaбірлесіп,
balalaryn
отандық
өнімді
халықаралық
нарыққа
шығарудың
ertіp kelgen. Olar Qazaqstannan kóshіp
ketken,
стратегиялық
жолын
тауып, ілгерілетуге
sonymen qatar
Qazaqstannan
asyranypтиіс.
alynǵan
Ауыл AQSh
шаруашылығын
дамыту
búgіnde
azamaty bolypқарқынды
otyrǵan balalar
keldі.
өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
тазалығын
Amerıkalyqtar baladan onyń ótken tarıhyn, týyp-ósken
сақтай
отырып
қажет.
Бұл бүкіл
әлемге
mekenіn,
bіlýі жүргізілуі
tıіs syrlaryn
eshqashan
jasyrmaıdy,
танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи
mіndettі túrde aıtady. Sol sebeptі qazaqtanазықtýǵan
түлік
брендінbalalardyń
қалыптастырып,
мүмamerıkalyq
ana tіlіn ілгерілетуге
meńgerýі mańyzdy.
кіндік
береді.
Aıjannyń
aıtýynsha, ata-ana balasy ósken soń ony
Сонымен
игеtýǵan jerіne қатар
aparyp,жерді
týǵanбарынша
ólkesіmenтиімді
tanystyrýdy
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
kózdeıdі. Ýaqyt óte kele amerıkalyqtardyń ózderі
алмайтындарға
шара қолдану
керек.
Тиімсіз
qazaq tіlіne qyzyǵýshylyq
tanyta
bastady.
Tіptісубataсидияларды
ауыл шаруашылығы
кешені «Naýryz»
субъекanalarynyń ózderі
úırenіp júr. Qazaqtyń
тілеріне
арналған банк
несиелерін
арзандатуға
syndy meıramdary
barysynda
ortalyqtyń
ata-analary
қайта
қажет.
5 жыл ішінде
men бағыттау
oqýshylary
qazaqtyń
ulttyq агроөнеркәсіп
kıіmderіn kıіp,
кешеніндегі
өнімділігін
және
өңделген ауыл
amerıkalyq еңбек
qoǵamda
qazaqy orta
qalyptastyrady.
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде
2,5 есеге арттыруды ǴALYMDAR
тапсырамын.
QAZAQSTANDYQ
NE

ІSTEP JATYR?
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
Professor Anar Salqynbaıdyń aıtýynsha, shet elde
тиімділігін арттыру
qazaq tіlіn úıretіp júrgen oqytýshylardyń mamandyǵy
Бүгінде
бірнеше
qazaq
tіlіneҚазақстан
baılanysty арқылы
emes eken.
Kóbіneтранqazaq
сконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл
көп
fılologııasy, qazaq tіlі mamandyqtarynтуралы
bіtіrmegen.
айтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
өткен
жүк
Ondaǵy oqytýshylarǵa qoıylatyn basty talap – olar shet
транзиті
2017 жылы
17 процентке
17 милtіlderіn meńgergen
bolýy
tıіs. Osyǵanөсіп,
oraı shet
eldegі
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
жыл
qazaq tіlіn oqytýda bіrіzdіlіk bolsyn degen maqsatta
сайынғы
табысты
2020 жылыmen
5 миллиард
долbıylǵy oqý
jylynda A.Salqynbaı
N.Egіzbaevamen
ларға
жеткізу
міндеті
тұр.
Бұл
инфрақұрылымға
bіrіgіp «Qazaq tіlі» oqý quralyn shyǵardy. Búgіn
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада
қайтаkіtapqa suranys
artyp
tur. Ásіrese
Vashıngton
руға
мүмкіндік
береді.
ýnıversıtetіnіń ǵalymdary AQSh-ta shyǵarýǵa usynys
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
tastaǵan.
олардың
кедергісіз
тасымалдануы
үшін және
Búgіnde
Anar Salqynbaı
men Egіzbaeva
osy
кедендік
операцияларды
жеңілдету мақсатымен
oraıda jumys
іstep otyr.qamshy.kz
блокчейн
сияқты цифрлық
«Bul sheteldіkterge
qazaq технологиялардың
tіlіn oqytýǵa arnalyp
ауқымды
енгізілуін
қамтамасыз
deńgeılіkтүрде
júıede
jazylǵan
alǵashqy ету
oqýқажет.
quraly.
Заманауиoqytý
шешімдер
логистиканың
Modeldіk
texnologııasy
negіzge барлық
alynǵan.
буынының
байланысын
ұйымдастыруға
Qarapaıym өзара
deńgeı,bazalyq
jáne orta
deńgeı jazylǵan.
мүмкіндік
береді.
«Үлкен деректерді»
(Big data)
Amerıkalyq
ınnovatsııalyq
ádіster qoldanylǵan.mshy.
пайдалану
сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
kz
өсімнің
резервін анықтауға
және
артық
шығынды
Sheteldіkterge
qazaq tіlіn
úıretіp,
mádenıetі
men
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы мақсаттар
үшін
dástúrіn tanytý
basty
maqsat. Qarapaıymnan
kúrdelіge
Интеллектуалды
көлікqoryn
жүйесін
енгізуotyryp,
қажет.aýyzekі
qaraı úıretіp, sózdіk
kóbeıte
Бұл жүйе
көлік qalyptastyrýǵa
ағынын тиімді baǵyttalǵan.
басқаруға және
sóıleý
daǵdysyn
Iaǵnı
инфрақұрылымды
әрі дамыту
қажеттігін tіldіń jumsalymdyq одан
erekshelіgіn
úıretý qamtylǵan»,
анықтауға
жолAnar
ашады.
Ішкі өңірлік қатынастарды
dep túsіndіrdі
Salqynbaı.
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
47
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!

өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құрал-

kelgen
tіldі úırený
onyń
grammatıkasyn
QAZAQ
JETІK
Біз әлем TІLІN
елдерінің
сеніміMEŃGERGEN
мен құрметіне Kez
дарды
әзірлеп,
сыннанúshіn
өткізу
қажет.
Бұлар, бірінtúsіný
kerek
deıdі.
SHETELDІKTER
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаQAZAQ тиіс.
JYRLARYN JATTAP ÓSKEN
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға
Polshalyq
Vıacheslav
Chernev
AZAMATY
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жыл- JAPON
Еліміздің
бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
Qazaq tіlіn jetіk
meńgergen
kelesі bіr keıіpkerіmіz
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны іске
23
Polsha azamaty
Chernev – асырып,
Japon azamaty.
Tokýro Oýchı
esіmdітарату
japon керек.
jіgіtі
Бізjastaǵy
дүниежүзілік
ЭКСПО Vıacheslav
мамандандырылған
бұл тәжірибені
кеңінен
búgіnde
toǵyz
tіl bіledі.
Onyń іshіnde
qazaqshaтаңдап
erkіn Alpamys
batyr
menбасқа
Manas
dastandaryn
óz
көрмесін
өткізу
үшін әлемдік
қоғамдастық
Цифрлық
және
даepostyq
инновациялық
шешімsóıleıdі.
bolsa
da, talantty
jіgіtелдері
Qazaqstannyń
tіlіnde
oqyp, qazaq penөзqyrǵyzdyń
dástúrі
men
алған Ózі
ТМДzaǵıp
және
Шығыс
Еуропа
арасын- ana
дерді
әзірлеушілердің
экожүйесін
дамытуы
qoǵamdyq-saıası
ómіrіn qalt
jіbermeı
qadaǵalap
qyzyqqan.
дағы бірінші мемлекет
болдық.
Қазақстанда
та- mádenıetіne
аса маңызды
мәселеге айналып келеді.
Osy
onyń Qazaqstanǵa
kelіp bіlіm
alýyna
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл áýestіgі
біздің Назарбаев
Университеті,
«Астана»
sebep
bolady. Olқаржы
qazіr ál-Farabı
atyndaǵy
QazUÝ-da
мика моделі қалыптасты.
халықаралық
орталығы,
IT-стартаптардың
oqý ornyna
deıіngі bіlіm
berýинновациялық
fakýltetіnde
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- joǵarǵy
халықаралық
технопаркі
сияқты
qazaq
tіlіn
meńgerіp
jatyr.
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Men
Japonııada
júrgendeтехнологиялар
qazaq halqynyń
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау»
инновациялық
пар«Alpamys
batyr,
qyrǵyz
halqynyń
«Manas»
epostyq
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі
қайта
oqydym.
Bul epostyq
menі
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл jyrlaryn
қарау japon
қажет.tіlіnde
Нақты
сектордың
жаңа jyrlar
технологиqatty
qyzyqtyrdy.
Japon
tіlіnde
basqa
epostyq
jyrlar
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
joq
eken. Sondyqtan
ádebıettіń osy жеке
janrynнарығының
zerttegіm
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық
қаржыландырудың
keldі»,
–
dedі
Takýro.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
Qazіrфакторлары
ol qazaq tіlіnболып
meńgerіp
jatyr. Qazaq
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі
саналады.
Бұл tіlіn
үшін
úırenýmen
qatar,
osy
eldіń
mádenıetіmen,
tarıhymen,
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
tanysqan.
Ásіrese
jіgіttі Aısha bıbі
men
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономи- salt-dástúrіmen
Бұдан бөлек,
IT және
инжинирингтік
қызмет
калық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір
дәуірі аяқталып
келеді.
otyrady.
Ol мұнайдың»
Varshava ýnıversıtetі
Shyǵystaný
Елімізге
дамудың
жаңа
сапасы
қажет.
fakýltetіndegі Túrkіtaný jáne Orta Azııa halyqtary
Жаһандық
трендтерZaǵıp
көрсетіп
ол,
kafedrasynyń
doktoranty.
bala отырғандай,
úshіn bashqurt,
бірінші
кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
tatar,
qazaq
halyqtarynyń
tіlі men
mádenıetіреволюция
eshqashan
негізделуі
тиіс. Мұjatэлементтерін
bolǵan joq. кеңінен
Qazaq енгізуге
tіlіne degen
qyzyǵýshylyq
ның өзіндік
сын-қатерлері
де, мүмкіндіктері
bashqurt
tіlіn úırengen
soń ashylǵan.
Qazaqstanǵaде
бар. kelіp, eldіń óz memlekettіk tіlіnde sóıleýdі
arnaıy
Жаңа әлем
қатарына
қоjón kórgen
jіgіt көшбасшыларының
Qazaqstanda qazaqtardyń
oryssha
сылу үшінnalyp
Қазақстанда
қажетті
бәрі бар
sóıleıtіnіne
ketken edі.
Tіptінәрсенің
Bashqurtstannyń
екеніне
сенімдімін.
үшін мынадай
міндетózіnde
qazaqtar
orys tіldіБұл
bolǵandyqtan
qazaq tіlіn
óz
терді шешуге
жұмылуымыз
керек.
betіnshe
úırengen.
Árі Vıacheslav
úshіn bul protsess
qıynǵa soqpaǵan, sebebі bashqurt tіlі men qazaq tіlіn
Индустрияландыру жаңа
qattyБІРІНШІ.
uqsatqanqamshy.kz
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
«Qazaqstan Prezıdentі
Nursultan
Nazarbaev:
айналуы
«Ár
qazaqqaтиіс
qazaq tіlіn bіlgenі – paryz, bіlmegenі
Оның
нәтижелері
мұнайmynadaı
бағасы suraq
күрт týady:
төмен– uıat»,
– dedі
ǵoı. Osy oraıda
дегенjandar,
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
zaǵıp
dısleksııasy
bar adamdarǵa
da osyndaı
тұрақтандырушы
факторлардың
Сол
talap
qoıylýy kerek pe?
Sіzshe qalaı?»бірі
dep болды.
qazaqtardy
bіr
sastyrǵany
bar.еңбек
Aǵylshyn,
polıakбар
tіlderіnde
kózі
себепті
жоғары
өнімділігі
қайта өңдеу
kórmeıtіnderge
arnalǵan
dybystyqөзгерген
baǵdarlama
секторына деген
бағдарымыз
жоқ. bar.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
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технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.

2

ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін,
табиғи
басқаруға
қатысты
ұстаQarahan
baba ресурстарды
jaıyndaǵy ańyzdan
ekeýіnіń
arasyndaǵy
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
mahabbat oqıǵasy qatty qyzyqtyrady eken.
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформаSheteldіkterdіń
qazaq tіlіn meńgerіp,
qazaq
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
Кәсіпорынhalqyna qyzyǵýshylyq tanytyp jatqany – tіlіmіzdіń,
дардың энергия
тиімділігі
мен энергия
үнемдеуге,
dіlіmіzdіń,
saltymyzdyń
qazynaly
ekenіnіń
aıǵaǵy.
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз
жұмыстаÓzge ult ókіlderі qurmettep, qadіrlep, soǵan
óz
рының экологиялық
тазалығы
мен тиімділігіне
ýaqyttaryn
sarp etіp jatqandary
qýantady.
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

ОЙТОЛҒАҚ
тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.

4

ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трандақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милҒарифолла
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен
түсетінЕСІМ
жыл
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылыакадемик,
5 миллиард
должазушы
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайталуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, ЭССЕ
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Есі толық енбеген
бала
қолына қарындаш,
алса
ақ қағаз
шимайлай
бастайды.
Бұл
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минерал- қаламБұл
жүйе
көлік бетін
ағынын
тиімді басқаруға
және
керемет.
Алғашқы
шығармашылық
ізденіс.
Өзін өзгеге
таныту тәсілі.одан
Сәбидің
ды
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
және
инфрақұрылымды
әрі «мені»
дамытуқалыптасып
қажеттігін
келеді. Қолға
қалам алу
шимайлау сәбидің
көңіл шуағы.
Ол сол
әке-шешесіне,
үлкендерге
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері
анықтауға
жолшимайды
ашады. Ішкі
өңірлік қатынастарды
көрсетеді,
қоштау күтеді.
шимайдан
шығаүшін
бастайды,
ол бөлек әңгіме.
Сурет
әлемі
арқылы
өнімділікті
бірнешеБірте-бірте
есе арттыруға
бо- сурет
жақсарту
автожолдардың
жергілікті
желісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
49
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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Шимай
философиясы

Құрметті отандастар!

сырға
дүниеге
көзқарасы,
сезім
Бізтолы
әлемсәбидің
елдерінің
сенімі
мен құрметіне
тұнығы,
бұлақ
суы десек
те жеткіліксіз.
бөленіп,мөлдір
брендке
айналған
тәуелсіз
ҚазақстанОны
сөзбен айтып
түсіндіру
сәби
ды құрдық.
2017 жылы
біздіңмүмкін
ел БҰҰемес,
Қауіпсіздік
түсінігін
отырып
Кеңесініңтүсінгің
тұрақтыкелсе,
емес бірге
мүшесі
болды.сурет
2018сал.
жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
*** мамандандырылған
Біз дүниежүзілік ЭКСПО
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
Шимайға
қайтаШығыс
оралсақ,
сәби жазып,
алған
ТМД және
Еуропа
елдері сызып,
арасынақдағы
қағазды
оның Қазақстанда
әлемге деген
біріншітолтырса,
мемлекетбұл
болдық.
тажаңалығы.
Сірә,
да, келе
шимайлай
сәбидің
бысты жұмыс
істеп
жатқаналатын
нарықтық
эконоесейе
есі,қалыптасты.
сезім-санасы дұрыс болса керек.
мика келе
моделі
Шимай
сол
жағдайдың
сәбилік
деңгейдегі
2017 жылы еліміз әлемдік
дағдарыстың
қохабаршысы.
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
Шимай
– сәби
рефлексиясы,
тіптен,
қайта
түсті.
Жыл сезімі,
қорытындысы
бойынша
ішкі
оның
өзі
енген
әлемге
көзқарасы.
Оны
сақтап
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал
өнерқойып,
сірә,7 проценттен
сол сәбидіңасты.
мінезі
кәсіптік зерттесе,
өнімнің өсуі
Бұл
аңғарылмақ
деген
ой
ұсынамын.
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
*** дамуы орта таптың
Қазақстанның қолайлы
Ал,
енді,
әріп
танитын,
ес-ақылы былайша
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
айтқанда
толық
дейтіндер,
неге
ақ қағаз бетін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
шимайлайды. Сондағы «шимайдың» мәндейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономимағынасы неде?
калық табыстарының негізі - біздің басты құнӘр қилы себеп, мақсат, міндеттерден,
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
мүмкін құрғақ қиялдан, тіптен адасудан туатын
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
«шимайлар» бар және олар өте көп. Менің
келісім.
айтпағым осы «шимайлардың» бірер арнасы
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
туралы
болмақ.
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін
жақсы сезінуіміз керек.
***
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
Шимайдың
көкесі
кешегі
кеңестік
Елімізге
дамудың
жаңа
сапасы
қажет.
социализм заманында болды. «Күллі жер жүзі
Жаһандық
трендтер
көрсетіпӘлемде
отырғандай,
ол,
біздің
көз алдымызда
өзгеруде.
бағыты
бірінші
кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
әлі бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең басталды.
элементтерін
кеңінен
енгізуге
негізделуі
МұКүн
санап өзгеріп
жатқан
дүбірлі
дүниедетиіс.
сананың
өзіндік
сын-қатерлері
де,
мүмкіндіктері
сезіміміз бен дүниетанымымызға әбден сіңіпде
бар.
қалған
таптаурын қағидалардан арылмасақ,
әлем көшбасшыларының
қатарына
қокөш Жаңа
басындағы
елдермен тереземізді
теңеп,
сылу
үшін
Қазақстанда
қажетті
нәрсенің
бәрі
бар
иық түйістіру мүмкін емес» – деген Президент
екеніне сенімдімін.
Бұл «Болашаққа
үшін мынадайбағдар:
міндетНұрсұлтан
Назарбаев
терді
шешуге
жұмылуымыз
керек.
рухани жаңғыру» атты мақаласында. Сірә,
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шимайлардың көптігіне Елбасының да шыдамы
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңаөтірікпен
таусылған
сыңайлы.
Рас. Қашанғы
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
(оны Шимай дей беріңіз Ғ.Е.) жүре бермекпіз.
айналуы
тиіс адамзатты адастырады. Адамзат
Өтірік
– шимай
Оның
нәтижелері
мұнай бағасы
күрткелген.
төменадаса беретін болғандықтан,
оған Дін
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
Жаратушының сүйікті құлдары пайғамбарға
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі
болды.
Сол
кітаптар түскен. Мұса пайғамбарға – Таурат,
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
Дәуіт пайғамбарға – Забур, Ғайса пайғамбарға

секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
50
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құрал-

– дарды
Інжіл,
адамзаттың
соңғы
әзірлеп,
сыннан өткізу
қажет.пайғамбары
Бұлар, бірінМұхаммедке
– Құран түскен. трансфертін
Абай хакімнің:
ші кезекте, технологиялардың
ынта«Көп
кітап келді
ландыруға
тиіс. Алладан, оның төрті Алланы
танытуға
сөз айырмас»
дейтіні осы жағдайлар
Еліміздің
бірнеше – өнеркәсіптік
кәсіпорнын
баяны.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
***инновациялық шешімЦифрлық және басқа да
Мұсылман
қауымы өзМұхаммедті
«соңғы
дерді
әзірлеушілердің
экожүйесін дамытуы
пайғамбар»
мойындаған.
аса маңыздыдеп
мәселеге
айналып Одан
келеді. бергіде
пайғамбар
болған
емес. Алайда
«пайғамбармын»
Ол біздің
Назарбаев
Университеті,
«Астана»
деушілер
болған.
Олардан
бүгінде
аяқ алып
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
жүргісіз.
Әулие,
білгіштер
шегірткедей
халықаралық
технопаркі
сияқты инновациялық
қаптайды-ау
кеп.
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
Осындай
хакім Абай.технологиялар
Адамзат адасады,
«Алатау»халде,
инновациялық
пароны
тура
жолға
бастаушылар:
кінің қызметін ұйымдастыруды Пайғамбарлар,
түбегейлі қайта
әулиелер
және Нақты
хакімдер
деген. жаңа технологиқарау қажет.
сектордың
Мұхаммед
соңғы
Осыны
яларға деген сұраныстыпайғамбар.
ынталандыруы
және
жанымен
сезінген
Сұлтанмахмұт
Торайғыров
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
«Заманның
Ғайсасы кім?»
– деп жетістіктерінің
қалың елге
қызметі инновациялық
экожүйе
сауал
қойған.
Пайғамбарлар
дәуірі
өтті.
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
Әулиелер болса, олар негізінен посттиісті заңнама қажет.
индустриялық дәуірге дейін болған тұлғалар.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
Өзін «әулие» санайтындар жеткілікті, алайда
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
олар шын, анық әулие ме екен?! Үлкен сұрақ?
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелЕнді, қалғаны хакімдер. Олар болмаса дүние
генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
ойран болады дейді – Абай. Рас. Әлемді солар
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
ұстап тұр.
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияҚазіргі заман хакімдер дәуірі. Абай
нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
хакімдердің
діндері басқа-басқа болуы мүмкін,
мен стандарттау
салаларын
жаңа
индустрияланбірақ,
олар болмаса,
қайталап
айтсақ,
дүние
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажет
болады.Осы
ойран болады деген түйін жасаған.
2018 келмеске
жылы «цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
қашешімге
амал жоқ.
Қазіргі
заманның
лыптастыруға арналған
индустрияландырудың
Сұлтанмахмұтша
айтсақ, Ғайсасы
– хакім және
үшінші
бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу керек.
хакімдер.
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Тағы да бірақ деуге тура келеді. Осы өздерін
ЕКІНШІ. «арманына» жеткізбек болған
адамзатты
Ресурстық
әлеуетті
ілімшілдер легі
шықты. Қиялшыл-утописттер,
одан
әрі
дамыту
қиянатшыл ілімшілер, өтірікшілер осылардың
ғасырда
әлемнің
табиғиден
ресурстарға
дені ХХІ
ақ қағаз
бетін
шимайлауға
қойды. деген
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһанОлардың шимайлары том-том кітаптар
дық
экономиканы
және
еліміздің
экономикасын
болып, кітапхана сөрелерін майыстырды. Неше
дамыту
барысында
ерекше
ие болады.
қилы
ілімдер
шықты,
олар:маңызға
коммунизм
және
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
фашизм. Ілімдер – шимайлардың көбі сау ақылға
ісін, табиғи
ресурстарды
басқаруғаашып
қатысты
ұстасыйымсыз
еді,
оны дәуір хакімдері
айтып,
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
әшкерелеумен болды. Бірақ, олар хакімдерге
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформаөшікті.
Ілімшілер
қолдарына қалам ғана
емес,
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
қару алды. Іс насырға шапты. ӘлемКәсіпорындүркіндардың
энергия
тиімділігі
мен энергия
үнемдеуге,
дүркін
қанды
қырғынға
ұшырады.
Мұның
бәрі
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз
жұмысташимайшылар әркетінен болған қасіреттер.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
*** қарай бұл көрсетБолжам бойынша, 2050 жылға
адамзатқа қасірет әкелді,
кіш 80Шимайшылар
процентке жетеді.
солардың
бірі атақты
шимайшы ілім-жасаған
Біз 2030 жылға
қарай Қазақстандағы
баламаКарл
Маркс.
Бір 30
сөзбен
айтқанда
ол меншікке
лы
энергия
үлесін
процентке
жеткізу
міндетін
қатысты
адамдарды
бір-біріне
жау, қас,
дұшпан
қойдық.
Қазір
бізде жалпы
қуаттылығы
336
МВт
етіп, соны
ілім ретінде насихаттады.
Оның ілімі
болатын
жаңартылатын
энергия көздерінің
55
– қылмыс.
Марксизм
дегендер
миллиондаған
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы 1,1
адамдарды
азаптап, құрбан
етті. Коммунизм
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл»
энергия өн- –
шимай ілімі, фашизм
нағыз шимай.инвестиция
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
*** және орта бизнес
Өңірлердің әкімдері шағын
«Әулие, білгіш
деп
жазылғанқатты
талай
субъектілерін
кеңінен айтты
тартып,
тұрмыстық
қате
көп»
–
деп
еді
Шәкәрім.
қалдықтарды заман талабына сай утилизацияБіз әдетте
әулие үшін
айтты
десе, мән
беріп,
лау және
қайта өңдеу
шаралар
қабылдау
тыңдаймыз.
Бір
ғалым
еңбек
жазыпты,
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,ол
керемет
екен Экологиялық
десе, бас алмай
оқимыз,өзгерістер
Пайғамбар
соның
ішінде
кодекске
айтты
десе,
оған
сенеміз.
Ал,
сол
айтылған,
енгізуді талап етеді.

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коілімшілер
мінбелерден
де, басылым
беттерінде
оператив
түрінде
жұмыс істеуіне
жан-жақты
қолде көрсету
жариялап
жатты.
Тілсіз халық
болабірлесіп,
ма деген
дау
керек.
Мемлекет
бизнеспен
сауалғаөнімді
да жауап
даяр, нарыққа
Кеңес империясына
отандық
халықаралық
шығарудың
қарасты ұлттар
экономикалық,
стратегиялық
жолын тауып,
ілгерілетугеәлеуметтік,
тиіс.
рухани,
саяси жағынан
жақындасып
Ауыл мәдени,
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
бір халыққа
айналады,
оның аты «совет
халқы»
өнімнің
сапасы
мен экологиялық
тазалығын
деген отырып
ілім ірге
тепкен.қажет.
СоветБұл
халқының
ортақ
сақтай
жүргізілуі
бүкіл әлемге
тілі, әрине«Қазақстанда
ол көпшілік жасалған»
тілі – орыстабиғи
тілі болмақ.
танылатын
азықЕндеше,
анақалыптастырып,
тіліндегі оқитын
мектептерді
түлік
брендін
ілгерілетуге
мүмқысқартып,
кіндік
береді. орыс тілді мектептерге өріс ашу
саяси
іске, қатар
қажеттілікке
айналады.
Мұндай
Сонымен
жерді барынша
тиімді
игеБағдарламаның,
арнайы құжаттары
бекітілген.
ретіндерді
ынталандырып,
ал дұрыс пайдалана
Осы психология
әсіресекерек.
партия,
алмайтындарға
шара қолдану
Тиімсіз кеңес
суббасшыларына
(қазақтарды
айтамын
– Ғ.Е.),
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекақын, жазушы,
ғалымдарға
соншама
мықты әсер
тілеріне
арналған
банк несиелерін
арзандатуға
етіп,
балаларын,
немерелерін
жаппай
орыс тілді
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
мектептерге
оқуға
және
тәрбиеге
бере
бастады.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген
ауыл
жазылған, ілім болған сөздерде мін, қате бар ма? шаруашылығы
Олар балаларының
қазақ
тілін
білмегендерін
өнімінің экспортын, тиісінше, кем
Оны
тексеру
«өнер»2,5
көрді,
тұтты.
Сөйтіп қоғамға
ҮШІНШІ.
« үшін, әрине, ғылыми сараптама, дегенде
есегемақтан
арттыруды
тапсырамын.
сыншылдық
қажет.
Шәкәрім
жазылған,
орыс
тілділер
кастасы
пайда
болды,
олар билікте
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
айтылған
нәрселердің
барлығын
бірдей
және
өзге
де
тұрмысқа
қажетті
мекемелерге
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
қабылдай
бермей, олар туралы өз күдігін қоса қызметтерге орналаса бастады.
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
айтатын. Күдік деген шындықтың барлаушысы,
Қазақ тілі ауыл күзетіп қалды. Осы хал
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
күдіксіздік үнемі сенімге бастап тұрады. туралы Жұмекен айтады:
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транАбайдың: «ақыл сенбей, сенбеңіз» – дегені де
Көлденеңдеп сөйлейді жұрт! Міне, Сізге ер
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
осы күдікке орай айтылған ой. Мысалы, біз мұңы: қонақтың да батады екен қорлығы, батады
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
кезінде Маркс, Лениннің айтқандарынан мін, екен есер сөзі мастың да – құлағыма түрпідей
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милқате іздеген жоқпыз, олардың айтқандарына боп тиді үні, ал, бәрінен пиғыл қандай, пиғылы!
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
күдік
келтірмедік,
соның
нәтижесінде Бәрімізге тағдыр – біреу, Бір ырғақ,ана тілін
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долкоммунистік
идея негізінде сенім қалыптасты. шамамызша жұмырлап келеміз ғой, сол тіл үшін
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
Бұл сенімді ақиқатқа айналдырған нағыз діни егес қып, сен – құрысаң, мен – құрысам емес
ғылымды
дамыту
мәселесі
басты
назарда
қаражатын
тез арада қайтадәстүр еді.
Шынында,
Ленин
ілімі
«жаңа бодін» жұмсалған
түк, бірермемлекет
кітап тумай
қалар мықтаса,одан
ешкім
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
руға
мүмкіндік
береді.
болды, оның Қызыл алаңдағы мавзолейі кәдімгі ұтылмайды – ұтпаса. Егер, егер тіл құрыса?..
трансферттеумен
оларды отандық айналды.
жағдайЖүк қозғалысын
онлайн режімінде
«құдайлардың» және
ғибадатханасына
Сақта,
«Алла», тоқтығыңа,
көптігіңе бақылап,
мақтанба!
ғаМиллиондаған
бейімдеумен айналысуы
қажет.
кедергісіз
үшін
адамдар оның
есігін күзетіп, оны олардың
Тілің құрид
дегендітасымалдануы
де түбінде Айтты
әлгіжәне
адам
Осыған
орай
аграрлық
университеттердің
кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
кәдімгідей зират етті. Бұл адамнан құдай жасау Абай, Мұқтар тілінде! Африкада құлдың өзін
рөлін
қарауШынында
керек. Олар
беріп қана блокчейн
сияқты
цифрлық
технологиялардың
әлегіқайта
болатын.
да, диплом
әулие, білгіштердің
тілімен Бірге
сатқан
– сатқанда.
Әттең, оның
қоймай,
ауыл
шаруашылығы
кешенінде
нақты
ауқымды
түрде
енгізілуін
қамтамасыз
қажет.
жазғанынан қатені кім анықтап алмақ? Жазылған сөйлегені жанып бір көкірегінің ету
түкпір-исін
жұмыс
істейтін
немесе
ғылыммен
айналысатын
Заманауи
шешімдер
логистиканың
барлық
кітаптардан, айтылған сөздерден, атқарылған танытты. Жігіттің ірілігі не керек, Тілі өлсе
мамандарды
дайындауға
тиіс.Бұл сауалға жауапты буынының
өзара
ұйымдастыруға
істерден қатені
кім таппақ?
егер – тірілігі
не байланысын
керек, керегі жоқ
маған ондай
Бұл
жоғары
оқу
орындарынан
оқу
бағдармүмкіндік
береді.
«Үлкен
деректерді»
(Big data)
заман ойшылдары берсін!
халықтың! (3т, 104).
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану
сапалы
талдауды
қамтамасыз
Ана тілі үшін күрес бүгінгі күнге деетуге,
жетті.
дегі озық білім мен үздік ***
тәжірибені тарататын өсімнің
резервін
анықтауға
артықБірақ,
шығынды
Ана тілі
мемлекеттік
тілжәне
атанды.
ақын
орталықтарға
айналу әңгімелер
талап етіледі.
Мысалы,да азайтуға
жағдай
туғызады.
мақсаттар
үшін
Ана тілі туралы
де, шимайлар
Жұмекен
айтқан
жайлар,Осы
өкінішке
орай
әлі
егін
егу менемес.
астық
жинаудың
оңтайлы
уақытын Интеллектуалды
таусылар
Есіме
Жұмекен
Нәжімеденовтің
сақталып отыр. көлік жүйесін енгізу қажет.
болжамдаудың,
«ақылды
минералБұл
көлік
ағынын
тиімді басқаруға
«Ана тілі» деген
өлеңі суарудың»,
оралып отыр.
Өткен
Тілжүйе
саясат
емес,
ол халықтың
өзіменжәне
бірге
ды
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
және
инфрақұрылымды
одан
әрі
дамыту
қажеттігін
ғасырдың 60-шы жылдары ұлттар бір-бірімен дүние еніп, бірге кететін мәңгілік құндылығы.
арамшөппен
күресудің
жүйелері
жол ашады. Ішкі
қатынастарды
жақындасып,
ақыры интеллектуалды
ұлт тілі жойылады
деген анықтауға
Саясат құбылмалы.
Тілөңірлік
құндылық
ретінде
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есе
арттыруға
божақсарту
үшін
автожолдардың
жергілікті
желісін
«теория сымақты» қазақтан шыққан коммунист тұрақты. Тіл тірілер арасындағы қарым-қатынас
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
51
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!

құралы
Бұл үстірт
атаБіз ғана
әлемемес.
елдерінің
сенімітүсінік.
мен Тіл
құрметіне
бабалармен
сұхбат.
Бабаларымыз
ана
тілінде
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанаталы
сөздер2017
қалдырды,
тіл болмаса
қалай
ды құрдық.
жылы біздің
ел БҰҰоны
Қауіпсіздік
түсінбекпіз.
Ата-баба
сөздерін
аударма
арқылы
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылоқып-білем
деу рухани тозғандық. Қазақ: «сөз
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
мәйегі», «сөз ұлағаты» – дейді. Сөз мәйегі
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
дегеніміз ана тіліміздің дәмі, психологиясы, сөз
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
ұлағаты дегеніміз ана тіліміздің мән, мағынасы,
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасынсемантикасы.
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда таАна
тілі
қазақ
дүниетанымының,
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоданалығының,
философиясының
негізгі
мика моделі қалыптасты.
арнасы,
олай болса тәрбие негізі. Жұмекен
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қоақынның
шырылдап «Ана тілі туралы сөз» деп
лайсыз
салдарын
сенімді өсу
жолына
өлең жазып
кеткені,еңсеріп,
оның азаматтық
прозасы,
қайта
түсті.
Жыл
қорытындысы
бойынша
ішкі
кемеңгерлігі!!!
жалпы
өнімнің
өсуі
4
процент
болып,
ал
өнерТіл
туралы
бүгінде
мән-мағынасыз
кәсіптік өнімнің
шимайлар
көп. өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен
асып түсті.
***
Қазақстанның
қолайлы
дамуы
орта таптың
Шимайлар идеологияның жалдамалары.
қалыптасуына
мүмкіндік
берді.
Кедейшілік
13 есе
Саясат сөзі көбіне өтірікке құрылады. Тіптен
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі
4,9
процентке
таза өтірік болмаса да алдауға негізделеді.
дейін саясат
төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономиАлдау
болғанда,
оған жамырай
қаламгеркалық
табыстарының
негізі
- біздіңшимайдың
басты құнжазушылар қызмет еткенде,
дылықтарымыз
ретінде
қала
беретін
«көкесі» көрінді. Кеңестік заманда дәлазаматтық
сондай
бейбітшілік,
және конфессияаралық
жағдай
орын ұлтаралық
алды. Коммунизмді,
социализмді
келісім. қатысты қоғамдағы нендей сорақы
соларға
Дегенмен, Қазақстанның
жетістік
тері сенімді
жағдайлардың
тігісін жатқызып
«жаңалық»,
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымы«жақсылық» етіп көрсету мақсатында нағыз
здың кепілі
емес кетті.
екенін Өтірікті
жақсы сезінуіміз
шимай
басталып
шындай керек.
етіп
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
шығарма жазбаған елімізде қаламгер қалмады,
Елімізге
жаңа
сапасы
қажет.
десек
те дамудың
болғандай,
себебі
нағыз
шыншылдар
Жаһандық
отырғандай,
ол,
«халық
жауы»трендтер
болып көрсетіп
атылған,
сотталған,
бірінші кезекте,азапқа
Төртінші
өнеркәсіптік
қуғындалған,
салынған.
Тіріреволюция
қалған
элементтерін кеңінен
тиіс. Мұқаламгерлерді
үрей енгізуге
биледі. негізделуі
Үрей шайтан
ның өзіндік
де, мүмкіндіктері
азығы,
әзәзіл сын-қатерлері
тағына әбден мінді.
Сананы улауде
бар.
ісі
мықтап қолға алынды. Бірінші сыныптан
бастап
жалған
санамызғақатарына
«қағыла»
Жаңа
әлем түсініктер
көшбасшыларының
қобастады.
айтыпқажетті
болмас,
өріс бәрі
алды.
сылу үшінӨтірік
Қазақстанда
нәрсенің
бар
Сәби
болып
дүниеге Бұл
енгенүшін
миллиондар
екеніне
сенімдімін.
мынадайсанасы
міндетуланып,
лас қоғамда
өсіп-өнді.
Сол уланудан әлі
терді шешуге
жұмылуымыз
керек.
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де шыға алмау-дамыз. Арылу деген аса ауыр іс
екен.БІРІНШІ.
Күні бүгінге
дейін өтірікпен
шындықты
Индустрияландыру
жаңа
ажырата
алмай қағазенгізудің
бетін шимайлап
жатқандар
технологияларды
көшбасшысына
жеткілікті.
айналуы тиіс

Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен***
деген 2014-2015 жылдардағы
дағдарыста негізгі
Қазіргі қазақ әдебиеті
әлі оңы
солын
тұрақтандырушы
факторлардың
бірімен
болды.
Сол
танымай
тұр. Қазақстан
Жазушылар
одағының
себепті жоғары
еңбек өнімділігі
бар қайта
өңдеу
кейбір
басшыларын
әлі социализмді
азажоқ.
тұтып,
секторына
деген бағдарымыз
өзгерген
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
52
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құрал-

іштей
жоқтауда.
«Социализм
– деген
дардыөксіп
әзірлеп,
сыннан өткізу
қажет. Бұлар,
бірінқасиетті
сезім»
дейтіндер
болғанына
ші кезекте, технологиялардың трансфертін таңынтатамаша
қаласың.
ландыруға
тиіс. Бұл кешегі сана, ХХ ғасыр.
БүгінЕліміздің
тәуелсіз қазақ
елі. Тәуелсіздік социализмді
бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
маңсұқ
еткен
сана,
саясат емес пе? Ендеше,
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
неге тұлыпқа мөңіреу таусылмайды деген ойға
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
келесің. Шимай – шындық бұл социалистік
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімқоғам, коммунистік режимнің бет пернесі. Олай
дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
болса, қазақ әдебиетін екі дәуірге бөлу қажет.
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Бірі – қазақ советтік әдебиет.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
Екіншісі – қазақ әдебиеті.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
Қазақ әдебиетіне Абай, Шәкәрім, Мағжан
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
және
т.б. айтсақ, қазақ совет әдебиетіне Сәбит
орталықтардың
төңірешимайшылар.
гінде қалыптасуға
тиіс.
Мұқанов
бастаған
Тәуелсіз
«Алатау»
инновациялық
технологиялар
парқазақтарға қазақ әдебиеті қажет. Осы әлі
кінің
қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
сараланып, әдеби орта санасы жаңғырмай
қарау қажет.
Нақты сектордың жаңа технологитұрғаны
өкінішті.
яларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың
жеке нарығының
***
қызметі
инновациялық
экожүйе
Кей ақындардың том-том өлеңдержетістіктерінің
жинағынан
негізгі
факторлары
үшін
ауызға ілігерлік
бір болып
өлең саналады.
таппайсың,Бұл
сонда
тиісті
заңнама
қажет.
бұл не шимай демесіне амалың жоқ. Жұмекен
Бұдан бөлек,бір
IT және
қызмет
Нәжімеденовтің
өлеңі инжинирингтік
жоқ ақын дейтіні
көрсетуді
дамыту
ерекше
маңызға
ие
болып
осындайдан емес пе?
отыр.
Экономиканы
цифрландыру
табыс
әкелАбайымыз,
Мағжандарымыз,
генімен,
жұмыс
күшінің
көптеп
босап
қалу
қаупін
Мұқағалиларымыз бола тұра кім көрінгеннің
де тудырады.
Босайтын
күшін белгісі?
еңбекпен
өлең
жазып далбаса
халгежұмыс
түсуі ненің
қамту
үшін
келісілген
саясатты
алдын
ала тияАқындық деген адамның өзімен бірге дүниеге
нақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
коммуникация
енетін керемет құбылыс. Жазып жаттығу,
мен стандарттау
салаларын
жаңа индустрияланақылмен
құрастыру
поэзия емес.
Өлең сөздің
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажеткелмек.
болады. Сөз
патшасы, ол кімнің қолынан
2018
жылы
«цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
қапатшасы деген биік ұғым. Абай өлеңнің қандай
лыптастыруға
арналған
болатынын
әбден
түсініктіиндустрияландырудың
етіп айтып өткен.
үшінші
бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу
керек.
Сол
түсінікті
түсіну, түйсінуде
осал
іс еместігіне
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күнде куә болып жүрміз. Ұйқас деген поэзияға
ЕКІНШІ.
жол емес,
әсіресе, қазіргі дәуір поэзиясына көрРесурстық
жерді
өлеңгеәлеуетті
айналдыру – бейшаралық. Өлең
деген
өртеп шығатын – өнер. Ақындық
оданөзегіңді
әрі дамыту
дегенХХІ
қосалқы
емес,ресурстарға
ақынның өмір
ғасырдамамандық
әлемнің табиғи
деген
сүру
тәртібі. Ақын
тек ақын
болып
қана ғұмыр
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһанкешеді.
Ол басқа адам
бола
алмайды.
Ақындық
дық экономиканы
және
еліміздің
экономикасын
әлемнің
Олерекше
әлем үні.
Ол үн
дамыту символы.
барысында
маңызға
ие әркімге
болады.
тиесілі
емес.
Әлеминдустрияларын
үнімен сөз айтушыны
ақын
Бірақ
шикізат
ұйымдастыру
дегеніміз
Поэзиябасқаруға
ой өрнегі.
Поэзия
ісін, табиғиабзал.
ресурстарды
қатысты
ұстаболмағанда
ойшылдық
жоқ.қайта
Ойшылдық
нымдарды сыни
тұрғыдан
пысықтауқуаты
керек.
– Кешенді
метафора,
ол метафора болса поэзия
тілі.
ақпараттық-технологиялық
платформаҚұран
– поэзия.
Ол өзіне
әуенді,
әуезді
лардытілі
белсенді
түрде
енгізутән
қажет.
Кәсіпорынқажет
етеді.
Оны майталман
Құран
оқушыларды
дардың
энергия
тиімділігі мен
энергия
үнемдеуге,
тыңдағанда
көзіңіз жетеді.
Өлең ерекше
әуезді
сондай-ақ энергия
өндірушілердің
өз жұмыстаталап
етпесе,
ол поэзия
емес, әншейін
шимай.
рының
экологиялық
тазалығы
мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Әуез сөздердің
ырғағынан
аңғарылады.
Болжам
бойынша,табиғи
2050 жылға
қарай бұл
көрсетОрынсыз
келген
сөз,
тек
сөз
арасын
ғана былғап
кіш 80 процентке жетеді.
қоймайды,
әуез қарай
үнін бұзады.
Абайдың
бөтен
Біз 2030 жылға
Қазақстандағы
баламасөзбен
былғанса
сөз
арасы
деп
қайғы
тұтқаны,
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
поэзия тазалығы хақындағы ой еді.
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Бөтен сөзбен былғанбаса әуезді үннен
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
әділеттілік туады. Әділеттілік деген таза
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
сөз, мағынасы терең ой. Қалай болса, солай
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өнқолданылған сөздерден тек әділетсіздік, қиянат
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
туындайды. Сөздің мағынасын бұзу – қылмыс.
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Ақынмын деген жұрттың бір парасы осы
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
әділетсіздік өрісінде деуге негіз бар. Сәбиге
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
таза сөзді сіңдіру тәрбие басы. Сәби сезіміне
қалдықтарды заман талабына сай утилизациябылғанған сөздерді ұсыну – қылмыс. Тәрбиеші
лау
өңдеу шарт.
үшін шаралар
қабылдау
тіліжәне
өте қайта
таза болуы
Ата-ана сөздері
тау
керек.
Осы
және
басқа
да
шаралар
заңнамаға,
бұлағындай мөлдір болу – табиғи жағдай. Олай
соның
ішінде Экологиялық
кодекске
өзгерістер
болмағанда
әділетсіздік сәби
санасына
егіле
енгізуді
талап
етеді.
бермек. Бұл «балалар жазушысы» деген қауымға,

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кожай, ол түрінде
большевиктер
саясатын
қабылдамаған
оператив
жұмыс істеуіне
жан-жақты
қоладам.
Осы
жағдайды
түсінген
большевизмнің
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
өкілдеріөнімді
Шәкәрімді
жау деп
атаған.
Өйткені,
отандық
халықаралық
нарыққа
шығарудың
большевиктер
саясаты
адамның
болмысына,
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
табиғатына
кереғар еді. Осы ілімде қателік
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
бар
ма,
жоқ
па дегенге Шәкәрім тура жауап
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
берді, ол «Ғылым деп у-ды жегізген» – дейді.
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
Яғни, бұл ғылым емес – у. Бұл у болғанда
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтәнді емес, сананы улайтын мәселе. Сананы
түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмулағаннан кейін сен басқа адамға айналасың.
кіндік береді.
Басқа табиғатқа кетесің. Сөйтіп адасасың. Сана
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеуланғанын, жұрттың адасқанын Шәкәрім өзі
ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
өмір сүрген кезде толық білмеген де шығар,
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субоның тұсында социализмнің нышандары ғана
сидияларды
ауыл
шаруашылығы
кешені
субъекбелгілі бола
бастаған
еді, нағыз
бет-бейнесін
тілеріне
арналған
банк
несиелерін
арзандатуға
біздер білдік, санамыз уланып өмір сүрдік.
қайта
бағыттау
қажет.
5 жыл заманды
ішінде агроөнеркәсіп
Біз сана,
сезім
уланған
басымыздан
кешеніндегі
еңбек
өнімділігін
және өңделген
ауыл
өткердік. Шәкәрімнің сол кезде
айтып отырған
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше,
кем
«тәрбиешілер» деген жұртқа қойылатын ең сөзі көрегендік еді, оны әлеуметтік тәжірибеде
ҮШІНШІ.
«
дегенде
2,5
есеге
арттыруды
тапсырамын.
басты талап.
дәлелденгеніне куә болдық.
Ақылды
- агроөнеркәсіп
Жиі технологиялар»
айтатын «Рух» деген
сөзден тәрбиеден
«Улама ондай у-ды жеп,
кешенін
дамыту
мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
бастау қарқынды
алады. Сәбидің
алғашқы
сөзі ана (оны
Шатаққа сатпа шыныңды» –
Аграрлық
саясат әке
еңбек
өнімділігін
«мама»
– дейміз),
(оны
«папа» –түбегейдейміз), Көлік-логистика
(Шәкәрім. инфрақұрылымының
Шығармалары.
Алматы
ліүлкендерге
арттыруға болса
және ата,
өңделген
өнімнің
экспортын
тиімділігін
арттыру
әже. Міне, сәбидің алғашқы «Жазушы»,
1988. 345 б.) дейді ақын. Осы мәселеге
ұлғайтуға
бағытталуы
егіп,
дәнді
Бүгінде
арқылыбір
бірнеше
транұстаздары.
Ана дегенкерек.
– рух, Біз
әкеегін
деген
– рух,
ата орай
бізде Қазақстан
теріс қалыптасқан
түсінік туралы
дақылдарды
өсіруді
үйрендік.
Оны
мақтан
тұтасконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл
туралы
деген – рух, әже деген – рух. Сәби бұл сөздерді айтсам, оның мәнісі маркстік-лениндік көп
ілім,
мыз.
Алайда,
қазір ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
Жалпы,
Қазақстан
өткен
жүк
рухтанып
айтады.
Себебі,
бұл ең
алғашқықайтаза, айтылды.
большевизм
Қазақстанға
енеарқылы
бастағанда
түсініп,
тамөлдір,
өңдеудімағыналы
қамтамасыз
етіп, әлемдік
нарықтарға
2017 жылы 17көзақараспен
процентке өсіп,
17 милсөздер.
Осы сөздермен
сәби транзиті
оны сыншылдық
ақ-қарасын
жоғары
сапалы
дайын
өніммен
шығуымыз
қажет.
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
әлемге ене бастайды, оны қазақ «баланың тілі теріп алатын бізде зиялы қауым болған жоқжыл
деу.
Бұл бастайды»
мәселені шешуге
аграрлық
ке- сайынғы
2020ел
жылы
миллиард
долшыға
– дейді. барлық
Рас. Шындық.
Сәбидің
Соның табысты
нәтижесінде
лап 5етіп,
социалистік
шеннің
түбегейлі
бет Бұл
бұруы
Аграрлық
міндеті
тұр. Бұл
инфрақұрылымға
тілі шыға
бастады.
анамаңызды.
тілі. Рух деген
– ана ларға
қоғамжеткізу
құруға
белсенді
түрде
араласып кетті
ғылымды
дамыту
мәселесі
басты
назарда
божұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада
қайтатілі. Ендігі жерде сәбидің рух әлемін кеңейтетін деушілер болған. Бұл теріс түсінік.
Міне
көріп
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
руға
мүмкіндік
береді.
– поэзия. Балаға керегі поэзия, оны «тақпақ» отырсыз, мәселенің ақ-қарасын Шәкәрімнің
трансферттеумен
және
отандық
жағдайЖүк қозғалысын
дейміз. Тақпақтың
әр оларды
сөзі баланы
рухтандыруы
өзі-ақ
ашып беріпонлайн
отыр. режімінде
Шәкәрім бақылап,
өлеңдерін
ғақажет.
бейімдеумен
қажет. дүниеге енесің, олардың
тасымалдануы
үшін және
Сөздің айналысуы
қысқасы өлеңмен
түсінетінкедергісіз
адамдар болды,
тіпті аз болған
жоқ,
Осыған көрге
орай кіресің,
аграрлық
университеттердің
операцияларды
жеңілдету
өлеңмен
басқа
жол жоқ. Сөздің кедендік
бірақ олар
осындай түсініктері
үшінмақсатымен
большевизм
рөлін
қайта қарау
керек. Құран
Олар диплом
беріп қана
сияқты
цифрлық технологиялардың
соңынан
оқылатын
дұғасының
тілі– блокчейн
тарапынан
қатаң жазаланды.
Жаппай жазалаудан
қоймай,
шаруашылығы
кешенінде
түрдеанық
енгізілуін
қамтамасыз
ету қажет.
поэзия.ауыл
Түйіндеп
айтқанда поэзия
дегеннақты
жақсы ауқымды
сөз мәнісін
түсінетін
аман қалған
азынжұмыс
істейтін
ғылыммен
Заманауи
шешімдер
логистиканың
барлық
сөз. Жақсы
сөзнемесе
– жарым
ырыс. айналысатын
аулақ
қана зиялы
қауым
болды. Мылтықтың
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының
өзара байланысын
ұйымдастыруға
күшімен, зорлықпен
енген социализм,
маркстік
***
идеология
ғұмыры
ұзаққа
бармады,
Бұл жоғары оқу орындарынан
оқу бағдар- мүмкіндік
береді.
«Үлкен
деректерді»
(Big ақыры
data)
Ойшыл жаңартып,
болу бір мәселе.
Ал, сыншылдық
құрыды. Оны
Шәкәрім
көрген
жоқ, біз көрдік,
ламаларын
агроөнеркәсіп
кешенін- пайдалану
сапалы
талдауды
қамтамасыз
етуге,
болса
ойшылдық
одан әрі тереңдетпек.
басымыздан
Өтіріктің
өрісі
қысқа,
дегі
озық
білім менқуатын
үздік тәжірибені
тарататын өсімнің
резервінкештік.
анықтауға
және артық
шығынды
Сыншыл адамды
айламен
жолға
түсіру азайтуға
ол ғасырға
жетпей
қирады.
жылы үшін
қазақ
орталықтарға
айналу
талап теріс
етіледі.
Мысалы,
жағдай
туғызады.
Осы1991
мақсаттар
қиын.
Сондықтан,
Шәкәрімнің
социалистік
елінде Тәуелсіздік
ел атанды.
егін
егу мен
астық жинаудың
оңтайлы
уақытын Интеллектуалды
көлікорнады,
жүйесінегеменді
енгізу қажет.
қоғамды, оны «ақылды
құрушы большевиктер
әрекетін Ойлаймын,
Тәуелсіздіктің
болжамдаудың,
суарудың», минералБұл жүйе көлік
ағынын тиімдібасталуы
басқаруға әулиежәне
қабылдамағаны
түсінікті.зиянкестермен
Ол осы ілімдердің
білгіштердің айтқан
қателігін
анықтаудың
саяси
ды
тыңайтқыш себудің,
және инфрақұрылымды
одан
әрі дамыту
қажеттігін
терістігін, қателігін
сезді, жүйелері
содан бұл анықтауға
жеңісі, бірақ
Шәкәрім
көрген жоқ.
арамшөппен
күресудің жанымен
интеллектуалды
жол мұның
ашады.бәрін
Ішкі өңірлік
қатынастарды
саясатқа
іштей қарсы
болды.есе
Шәкәрімнің
баласы
Тәуелсіздік
деген: Шындық,
Ақиқат.
арқылы
өнімділікті
бірнеше
арттыруға
бо- жақсарту
үшін автожолдардың
жергілікті желісін
Ахат Жүргізушісі
жазған өмірбаянынан
белгілі
болған жөндеу
Тәуелсіздік
таза
сана.
Тұныққаржы
су. көлемін
Бұлтсыз
лады.
жоқ техника адами
факторды
мен қайта
салуға
арналған
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
53
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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4

Құрметті
отандастар!саясат деп
ашық күн, сәулелі
түн. Тәуелсіздік
Біз
әлем
елдерінің
мен құрметіне
тану мәселенің бер жағы,сенімі
тәуелсіздік
– қазақ
бөленіп,
брендке
айналған
тәуелсіз
Қазақстанхалқының асыл қасиеті, құндылығы, ол
шимай
ды құрдық.
2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
тақырыбы
емес.
Кеңесінің
тұрақты
емес мүшесі мәдени
болды. 2018
жылТәуелсіздік
халқымыздың
мұрасы,
дың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
байлығы, баяны. Қалыпты тұрмыс салты.
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
Бабалардың
орындалған
арманы.
Ол келешекке
көрмесін
өткізу
үшін
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
сенім кепілі. Өмір, өнер сансыз ұрпақтың тарихиалған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасынмәдени өрісі. Қазақ атанудың – субстанциясы.
дағы бірінші
болдық.
таТәуелсіздік
елмемлекет
құты. Елдің
құтынҚазақстанда
қашырмау әр
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконоұрпақтың, әр азаматтың борышы.
мика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік
дағдарыстың қо***
лайсыз
салдарын
еңсеріп,пәнінің
сенімдіоқытушысы
өсу жолына
Студентпін.
Философия
қайта түсті.Москвада
Жыл қорытындысы
ішкі
Ленинград,
оқып, білімбойынша
алып, сол
жалпығылым
өнімніңкандидаты
өсуі 4 процент
ал өнержақта
болыпболып,
елге оралған
кәсіптік өнімнің
өсуі 7 проценттен
асты.тым
Бұл
азамат.
Философияны
аңызға, әрі
саясаттандырып
дәріс жалпы
оқитын.
Бұл жағдайға
орайда, өнеркәсіптің
көлемінде
өңдеуші
қарамастан,
одан40
әріпроценттен
мардымдыасып
ақпарат
сектордың үлесі
түсті. жоқ,
тіптен
сабақтарынқолайлы
да толық
жүргізбей,
бізді
Қазақстанның
дамуы
орта таптың
қоя
беретін. Философияға
ынталы
болып,
қалыптасуына
мүмкіндік берді.
Кедейшілік
13 өз
есе
бетіммен
туралы
талай4,9
кітаптарды
қысқарып,философия
жұмыссыздық
деңгейі
процентке
оқыдым.
Бұл пәнге
ынта әлеуметтік-экономиарта берді. Мені
дейін төмендеді.
Еліміздің
таңдандырған
схоластика,
софистер
калық табыстарының
негізі әсіресе
- біздің басты
құнболды.
Күдікшілер
(скептицизм)
де жеткілікті
дылықтарымыз
ретінде
қала беретін
азаматтық
екен.
Содан бері
(1967 жылдан)
философиямен
бейбітшілік,
ұлтаралық
және конфессияаралық
айналысуды
өмірімнің мәнісіне айналдырдым.
келісім.
1970Дегенмен,
жылы Қазақстанның
филология факультетін
үздік
жетістіктері сенімді
аяқтап,
Семей педагогикалық
тірек саналады,
бірақ ол ертеңгіинститутының
табыстарымыфилософия
қызметке
здың кепілікафедрасына
емес екеніноқытушылық
жақсы сезінуіміз
керек.
орналастым.
Сол кезде Алматыда
диалектикалық
«Көл-көсір мұнайдың»
дәуірі аяқталып
келеді.
ойлау
жүйесін
қалыптастырған
болды. Біздің
Елімізге
дамудың
жаңа сапасытоп
қажет.
философтарды
орталық
Москва
тани
бастады.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай,
ол,
Философия
кеңес
заманында
элитарлық
білімге
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
айналды.
Философияны
коммунистік
партия
элементтерін
кеңінен енгізуге
негізделуі тиіс.
Мұмейлінше
қолдады.
Мен
кейде
өзіме
негеде
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері
философияны
коммунисттер соншама бағалауда
бар.
деп Жаңа
қоямын.
түйіннің бір шеті
Аққу
әлемОсы
көшбасшыларының
қатарына
қоселосында
әкемнің
отбасында
ашылғандай
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
болды.
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндетӘкем
дінгежұмылуымыз
берік, намаз,
оразасын қаза
терді
шешуге
керек.

1

қылмаған тақуа. Інісі де екінші дүниежүзілік
соғыстан
мүгедек болып қайтқан, бірақ, ол
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
кісіге Құраннан басқа құндылық жоқ, тым тақуа.
технологияларды енгізудің көшбасшысына
Ол кісі қуыршақ дегенді балтамен шабатын,
айналуы тиіс
қабырғаға сурет ілінсе қирататын, орысша,
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төменқазақша кітаптарды отқа жағатын. Біз, ол кісіден
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
әбден қаймығып қалғанбыз.
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
Философия
пәнінің
оқытушысымын,
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
жазғы
каникулда үйге келсем, әкем әлгі айтқан

секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
54
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің інісімен
экспортқа
шығуын
көздейтін жаңа
құрал«тақуа»
шәй
ішіп әңгіме-дүкен
құруда.
дарды
әзірлеп,
сыннан
өткізу
қажет.
Бұлар,
Сәлемдескеннен кейін, әңгіме маған ауды. бірінші –кезекте,
ынтаАғасы технологиялардың
деді әкемнің інісітрансфертін
кекесін үнмен,
ландыруға
тиіс.
мына балаңызды мақтайсыз, деп мені нұсқап,
Еліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік
білесіз
бе, бұның
қандай
қызмет кәсіпорнын
атқарып
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
жүргенін? Әкем мен туралы жағымды
сөз бола
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
ма деген ниетпен:
Цифрлық
басқа
да инновациялық
шешім– Иә, және
айтшы
қандай
қызмет атқаруда.
дерді
әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
Әкемнің інісі келтесінен кетті.
аса
мәселеге
айналып
келеді.
– маңызды
Бұ, бұл ма,
нағыз кәпір.
Оның
фәлсафасы
Ол
біздің
Назарбаев
Университеті,
«Астана»
(дәл осылай деді) Құдайға, Құранға қарсы,
сіздің
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
ұстаған оразаңыз, оқыған намазыңыз – харам
халықаралық
технопаркі
сияқты
инновациялық
деді,
мені жеп қоярдай
жалғыз
сау көзімен
оқтай
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
атып.
«Алатау»
инновациялық
технологиялар парӘкем
де тура
кетті.
кінің– қызметін
ұйымдастыруды
Кет ит, шық
үйден меніңтүбегейлі
оразам қайта
мен
қарау қажет.харам
Нақтыболатынын
сектордыңайтатын
жаңа технологинамазымның
сен бе,
бәрін
бір Алла
біледі –ынталандыруы
деді булығып. Інісі
яларға
дегентағала
сұранысты
және
шойнаңдап
еді) шығып кетті.
венчурлық (ақсақ
қаржыландырудың
жеке нарығының
Әкем мейірімді
жан экожүйе
еді, ашуыжетістіктерінің
тез тарап,
қызметі
инновациялық
әңгіме
арнаға ауып,
оқиға
ұмыт болғандай
негізгіөзге
факторлары
болып
саналады.
Бұл үшін
болды.
Кейінірек
аңғардым «тосын оқиға» әкем
тиісті заңнама
қажет.
үшінБұдан
де, менбөлек,
үшін де
Көп қызмет
кейін
IT ұмыт
және болмапты.
инжинирингтік
әкем:
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
– Балам,
анау ағаңның
сен туралы
айтқаны
отыр.
Экономиканы
цифрландыру
табыс
әкелрас
па – жұмыс
деді. Мен
мәселені
түсіндірген
генімен,
күшінің
көптепұзақ
босап
қалу қаупін
болдым,
байқаймын
әкем
толық
де тудырады.
Босайтын
жұмыс
күшінқанаға¬теңбекпен
танбағандай
қамту үшін сыңайлы.
келісілген саясатты алдын ала тияӨзім керек.
ше? Өзім
неберу
ойдажүйесін,
болдым.коммуникация
Философия
нақтау
Білім
Жаратушы,
яғни, Құдай
дегенді
мойындамайтын
мен стандарттау
салаларын
жаңа
индустрияланзайырлы
білім. Философия,
әсіресе
біздер
дыру талаптарына
бейімдеу қажет
болады.
айтып
диалектикалық
тарихи
2018жүрген
жылы «цифрлық
дәуір» және
өнеркәсібін
қаматериализмде
Жаратушыға
орын
жоқ.
Бәрі-бәрі
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
өздігінен
болған, мұнда
әкемнің
жиікерек.
айтатын
үшінші бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу
«Алла әмірі» деген түсінік жоқ.
Осы
күдік санама ұялай берді. Бүгінде
ЕКІНШІ.
зерделесем,
қарабайыр, тұрпайы
Ресурстықфилософияның
әлеуетті
түрін
«кәсіп»
қылып
ұзақ
жүріп
қалыппын. Карл
одан әрі дамыту
Маркс,
Фридрих
Энгельс,
Владимир
Ленин
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға
деген
теориялық
негіз
деп
алған
«Неміс
классикалық
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанфилософиясы»
мұсылманға
жат ойлау
жүйесі
дық экономиканы
және еліміздің
экономикасын
екен.
Бұл
философиялық
жүйенің
шимай
екенін
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
енді Бірақ
түсініп,
ілгеріде
«Ебелек
философия»
деген
шикізат индустрияларын ұйымдастыру
көлемді мақала жазып, сонда өз дәлелдерімді
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстакелтірдім.
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Айтылған мақалаға қоса айтарым, Абсолютке
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформақатысты сөз. Мұсылман теологиясында
ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорын(Мұсылманда философия жоқ – Ғ.Е.) Алла
дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
тағала дегенде «Тағала» абсолют деген ұғымды
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстабілдіреді.
Сонда абсолют – Алла. Ол тумаған,
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рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейтуылмаған,
мәңгі – абсолют. Оның көркем
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
есімдері бар. Сол есімдері арқылы біз Абсолютты
ұлғайтуға
бағытталуы керек.
Біз егін егіп,ашамыз.
дәнді
тануға ынталымыз
және мүмкіндік
дақылдарды
өсіруді
үйрендік.
Оны
мақтан
тұтаАбсолют есімдері, оны танудағы мүмкіндік.
мыз.
Алайда,
қазір
ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайАбсолюттің (Қасиетті Есімнің) бірінші – Алла,
таодан
өңдеуді
қамтамасыз
етіп,
әлемдік
нарықтарға
кейін көптеген көркем есімдері бар.
жоғары
сапалы дайын
өніммен шығуымыз
Гегельдің
жаңалығы
сол, ол қажет.
ислам
Бұл
мәселені
шешуге
барлық
теологиясынан Алла тағаланыаграрлық
алып, кеоны
шеннің
түбегейліидея
бет бұруы
Абсолюттік
деп маңызды.
ұсынған. Аграрлық
Кеңестік
ғылымды
мәселесі басты
назарда
бозаманда дамыту
араб философиясы,
ислам
теологиясы
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
дегендерді оқу болмады, бола қалғанда теріс
трансферттеумен
және олардышимайлар
отандық жағдайдәрістелді. Философиялық
болды.
ғаКоммунистердің
бейімдеумен айналысуы
қажет. дәріптеуі, бұл
философияны
Осыған
орайқате
аграрлық
университеттердің
білім
олардың
құрған социалистік
қоғамын
рөлін
қайта
қарау керек.
Олар
диплом беріп
қана
«ғажап
қоғам»,
әлемдегі
«әділетті
қоғам»
деп
қоймай,
ауыл шаруашылығы
кешенінде
дәлелдеулері
үшін қажет болды.
Оны нақты
Ленин
жұмыс
істейтін
немесе ғылыммен
айналысатын
бір сөзбен:
«диалектика
– Марксизмнің
жаны»,
мамандарды
тиіс. Маркстік-лениндік
деді. Рас. дайындауға
Диалектикасыз
Бұл жоғары
оқу орындарынан
оқуемес-ті.
бағдарбағыттағы
философия
болуы мүмкін
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік ***
тәжірибені тарататын
орталықтарға
айналу
талапжетті.
етіледі.Социалистік
Мысалы,
Тәуелсіздік
жеңіске
егін
егу мен
астық Марксизм
жинаудың оңтайлы
қоғам
қирады.
«архивтікуақытын
ілімге»
болжамдаудың,
суарудың»,
минералайналды. Енді, «ақылды
оның жаны
диалектикада
өз мәндымағынасын
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
және
жойды.
Жағдайдың
осылай түбінде
арамшөппен
интеллектуалды
жүйелері
болатынын күресудің
сезген кеңес
философтары
Гегель
арқылы
бірнеше есе арттыруға
боіліміне өнімділікті
сүйеніп, «Диалектикалық
логика» деген
лады.
Жүргізушісі
адами
пән ойлап
тапқан.жоқ
Ол техника
схоластика
менфакторды
софизмнен
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
құрылған қолдан жасалған «философия».
тиімділігін арттыру
Диалектикалық логиканы жақтаушылар,
Бүгінде Қазақстан
арқылы
бірнеше ілімнің
трананығында
«философия»
деген зайырлы
сконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл
туралы
көп
тамырына балта шабушылар. Коммунистайтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
өткен
жүк
философтар ойлап тапқан (Фридрих Энгельс
транзиті
жылыдиалектикалық
17 процентке өсіп,
17 миліліміне 2017
сүйеніп)
материализм
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
жыл
және тарихи материализм деген теріс ілімдер
сайынғы
табысты
2020
жылы
5
миллиард
долбүгінде пән ретінде оқылмайды, олар жойылған.
ларға
жеткізу бірге
міндеті«архивке»
тұр. Бұл инфрақұрылымға
Солармен
«диалектикалық
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
логикада» кетуі табиғи жағдайтез
еді,арада
біраққайтаескіше
руға
мүмкіндік
береді.
ойлап, коммунистік санадан шыға алмай
Жүк қозғалысын
онлайналмай)
режімінде
бақылап,
(тәуелсіздікті
қабылдай
жүрген
кеңес
олардың
кедергісіз
тасымалдануы
және
заманында
философияны
ғылым депүшін
танып,
сол
кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
таптаурынды
санадан арыла
алмай
жүргендер
блокчейн
сияқтыт.б.цифрлық
Кант, Гегель
(Европатехнологиялардың
ұмыта бастаған)
ауқымды
түрдеілімінің
енгізілуіншашбауын
қамтамасыз
ету қажет.
философтар
көтеріп,
жаңа
Заманауи
логистиканыңрефлексия
барлық
заманға
тың,шешімдер
жаңа философиялық
буынының
өзара
байланысын
ұйымдастыруға
қажеттілігін
түсінбей
жүргендерді
адасушылар,
мүмкіндік
береді.
«Үлкен деректерді»
(Big
data)
яғни, шимай
философтар
деуден өзге
айтарым
пайдалану
сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
жоқ.
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады.
Осы мақсаттар үшін
***
Интеллектуалды
көлік қайта
жүйесін
енгізу қажет.
Сәби шимайына
оралсақ,
ақ қағаздың
Бұл жүйе
көлік ағынын
тиімді басқаруға
және
бетінде
көлбеу-көлбеу
сызбалар
пайда болғанын
инфрақұрылымды
одан әрі дамыту
қажеттігін
көреміз. Осы сызбаларды
сақтап қою
қажет.
анықтауға
жол ашады.
Ішкі келешек
өңірлік қатынастарды
Ол сызбалар
сәбидің
тағдырының
жақсарту
үшін автожолдардың
символдары,
әлде басқадай жергілікті
көзқарас желісін
бар ма
жөндеу
қайта салуға арналған қаржы көлемін
қадірлімен
оқырман!
көбейту керек.
55
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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ҚАСИЕТТІ ҚАЗАҚСТАН
Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінбөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтады құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешімалған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың
қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
Әуезхан ШАШАЕВ
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді М.Х.
өсу жолына
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
Дулати атындағы
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша
ішкі
«Алатау»
инновациялық технологиялар парТараз мемелекеттік
университетінің
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып,
ал
өнеркінің
қызметін
ұйымдастыруды
оқытушысы,тарих ғылымдарының
кандидаты түбегейлі қайта
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиорайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелбейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиятірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустриялан«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаЖаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
бар.
Ресурстық әлеуетті
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһантерді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұсталбасы
«Болашаққа әрбір
өркениеттің
баршаға
қасиетті
айналуы
тиіс Н.Назарбаевтың
нымдарды
сыни тұрғыдан
қайтаортақ
пысықтау
керек.
бағдар:
рухани
жаңғыру»
мақаласында
жерлері
болады,
оны
сол
халықтың
әрбір
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық платформа«Қазақстанның
қасиетті
біледі. Бұл
– рухани
дәстүрдің
басты
дегенайтылған:
2014-2015бізге
жылдардағы
дағдарыста
негізгі азаматы
ларды белсенді
түрде
енгізу қажет.
Кәсіпорынрухани
құндылықтары»
немесе
ғалымдар
негіздерінің
бірі.
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
айтқандай
«Қазақстанның
жерлері
Қазақ халқы
үшін
бұл аса маңызды.
Біз –
себепті жоғары
еңбек өнімділігікиелі
бар қайта
өңдеу сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз жұмыстагеографиясы»
жобасы
керек.
Әрбір
халықтың,
ұлан-ғайыр
жері
мен
аса
бай
рухани
тарихы
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
56
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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КИЕЛІ ЖЕРЛЕРГЕ
КЕНДЕ ЕМЕСПІЗ

Е

1

2

барбірі
елміз.
Ұлы даланың
көз көздеріне
жеткізгісізтиесілі.
аумағы
тен
жаңартылатын
энергия
тарихта
түрлі
рөл
атқарған.
Бірақ
осынау
рухани
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсетгеографиялық
белдеуді
мекен
еткен
халықтың
кіш 80 процентке жетеді.
тонның
бауындай
байланысы баламаешқашан
Біз 2030ішкі
жылға
қарай Қазақстандағы
үзілмеген.
Біз
тарихымызда
осынау
көркем,
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
рухани,
қастерлі
жерлеріміздің
біртұтас
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336желісін
МВт
бұрын-соңды
жасаған емеспіз.
Мәселе
еліміздегі
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
ескерткіштерді,
ғимараттар мен2017
көнежылы
қалаларды
нысаны
жұмыс істейді.Соларда
1,1
қалпына киловатт-сағат
келтіруде тұрған
жоқ. Идеяның
миллиард
«жасыл»
энергия түпкі
өнтөркіні
Ұлытау
төріндегі
жәдігерлер
кешенін,
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
Қожа
мавзолейін,
Тараздың
салу
үшінАхмет
бизнестіЯссауи
ынталандыру
маңызды.
ежелгі
ескерткіштерін,
Бекет
ата
кесенесін,
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Алтайдағы кеңінен
көне қорымдар
мен Жетісудың
субъектілерін
тартып, тұрмыстық
қатты
киелі
мекендерін
және
басқа
да
жерлерді
өзара
қалдықтарды заман талабына сай утилизациясабақтастыра
отырып,
ұлт
жадында
біртұтас
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
кешенОсы
ретінде
меңзейді.
Мұның
керек.
және орнықтыруды
басқа да шаралар
заңнамаға,
бәрі
тұтаса
келгенде
халқымыздың
ұлттық
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
бірегейлігінің
мызғымас
негізін
құрайды.
Біз
енгізуді талап етеді.

крите-рийлерінің
жаднамасы
жасалды.
шейтеді.
Ауыл шаруашылығы
субъектілерінің
коОсы
уақытқа
дейін
белгілі
бір
серпіліс
оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты
қолсоңғы
ғасырлардағы
тарихи,
мәдени
және
дау
көрсету
керек. Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
археологиялық
мұраларды
зерттеуде
ғана
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
байқалады,
ол
–
ғылыми
зерттеулер,
танымал
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
ғылыми-танымдық
жұмыстар,
Ауыл шаруашылығын
қарқындыархеология,
дамыту
тарих,
сәулет
ескерткіштерінің
мен
өнімнің сапасы мен экологиялықтізімдері
тазалығын
материалдар
жинағынан
көрініс
тапты.
Сондайсақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
ақ қасиетті
жерлерді зерттеуде
үрдіс
танылатын
«Қазақстанда
жасалған» мұндай
табиғи азықбелгілі
бір
уақыт
аралығында
ғылыми
дәстүр
түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмретінде
қалыптасып қалды. Жобада көрсетілген
кіндік
береді.
Қазақстанның
Сонымен қатаркиелі
жердіжерлері
барыншагеографиясын
тиімді игезерттеу
–
белгілі
бір
тарихи
бар, халық
ретіндерді ынталандырып, ал маңызы
дұрыс пайдалана
киелі
деп
санайтын
шағын
көлемдегі
болсын,
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз
субүлкен
көлемдегі
болсын
мекендерді
зерттеу,
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекболашақарналған
үшін асабанк
маңызды.
тілеріне
несиелерін арзандатуға
Киелі
жерлер
аталмыш
қайта бағыттау қажет. 5географиясының
жыл ішінде агроөнеркәсіп
нысандарының
барлығы
–
үлкен
көлемдегі
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
жат идеологиялардың әсері туралы айтқанда, шаруашылығы
таным мен зерттеу
әдістерін қолдануды, оның
өнімінің экспортын, тиісінше, кем
олардың
артында
басқа
халықтардың
белгілі
ішінде
жазбаша
ақпарат
көздерін, тарихи және
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
бір құндылықтары мен мәдени символдары өлкетану әдебиеттерін, көптеген мұрағаттық
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
тұрғанын есте ұстауымыз керек. Тиісінше, куәліктерді, мерзімдік басылымдар мен ауызша
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
оларға өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз мәліметтерді іздестіру мен талдауды, негізгі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
арқылы ғана төтеп бере аламыз. Қазақстанның тұжырымдарды айқындау мен саралауды әрі
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
қасиетті жерлерінің мәдени-географиялық киелі орындар туралы білімімізді жаңарту
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транбелдеуі – неше ғасыр өтсе де бізді кез келген және далалық зерттеу жұмыстарын жүргізуді,
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
рухани жұтаңдықтан сақтап, аман алып нысанды суретке түсіруді, елді мекеннен
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
шығатын символдық қалқанымыз әрі ұлттық қашықтығы мен жол жағдайын анықтауды
тамақтанышымыздың
өңдеуді қамтамасызқайнар
етіп, әлемдік
процентке
өсіп,
17 милбұлағы.нарықтарға транзиті
қажет 2017
етеді.жылы
Бұл 17
үшін
тізбедегі
нысандарға
жоғары
сапалы
дайын
өніммен
шығуымыз
қажет.
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
жыл
Ол – ұлттық бірегейлік негіздерінің басты ғалымдардан жасақталған арнайы экспедиция
Бұл
мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кесайынғы
табысты
2020
жылы
5
миллиард
долэлементтерінің бірі. Сондықтан мыңжылдық іссапарға қысқа мерзімге аттандырылды.
шеннің
түбегейлібіз
бет
бұруырет
маңызды.
жеткізу
міндетіөте
тұр.
Бұл екенін
инфрақұрылымға
тарихымызда
алғаш
осындайАграрлық
ауқымды ларға
Еліміздің
аумағы
үлкен
және оның
ғылымды
дамыту
мәселесі
басты
назарда
божұмсалған
мемлекет
қаражатын
арада
қайтажобаны жасап, жүзеге асыруға тиіспіз» деген табиғат нысандары мен киелітездеп
саналатын
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
руға
мүмкіндік
береді.
ұсынысы алынды. Киелі жерлер географиясына ескерткіштерінің көптігін ескеретін болсақ,
трансферттеумен
және оларды
отандық
жағдайЖүк қозғалысын
режімінде бақылап,
көп көңіл бөліп,
оны кең
мағынасында
мұндай
жұмыстар онлайн
жақын болашақта
жалғасын
ғатануымызға
бейімдеумен айналысуы
кедергісізжылдар
тасымалдануы
үшін және
жобаның қажет.
тигізер көмегі өте олардың
тауып, көптеген
бойы жүргізілуі
тиіс
Осыған
орай қатар
аграрлық
жеңілдету мақсатымен
зор.
Сонымен
жоба университеттердің
жүзеге асырылуы кедендік
екендігіоперацияларды
айқын.
рөлін
қайта қарау
керек.тұжырымдар:
Олар дипломтұрғылықты
беріп қана блокчейн
сияқтымұндай
цифрлық
технологиялардың
барысында
алынатын
Болашақта
жұмыстың
нәтижесінде,
қоймай,
ауыл мекендеп
шаруашылығы
кешенінде
нақты ауқымды
түрде
енгізілуін қамтамасыз
ету қажет.
халықтың
отырған
экологиялық
көп томдық
анықтамалық
және энциклопедиялық
жұмыс
істейтін
немесе
ғылыммен
айналысатын
Заманауи басылымдар,
шешімдер логистиканың
ортасын
қорғау
талабына
сай келетіндігі
туралы сипаттағы
толыққанды барлық
ғылыми
мамандарды
дайындауға тиіс.және азаматтардың буынының
байланысынкөптеген
ұйымдастыруға
түсінігін қалыптастыруға
зерттеулерөзара
дайындалып,
ерекше
Бұл жоғарыбілімі
оқу мен
орындарынан
бағдар- мүмкіндік
«Үлкен
(Big data)
экологиялық
тарихи жәнеоқу
экологиялық
мәтіндер,береді.
құжаттар
мендеректерді»
бейнелі басылымдар
ламаларын
агроөнеркәсіп
кешенінсапалы
талдауды
қамтамасыз
етуге,
туризмнің жаңартып,
дамуына, ел
азаматтарының
тиісті пайдалану
жариялануы
қажет.
Бастысы,
Қазақстанның
дегі
озық білімпсихологиясын
мен үздік тәжірибені
тарататын
анықтауға және
артық шығынды
мінез-құлық
қалыптастыру
және өсімнің
киелі резервін
жерлері географиясы
бойынша
жиналған
орталықтарға
айналупатриотизмді
талап етіледі.
Мысалы, азайтуға
жағдайөсіп
туғызады.
мақсаттар
үшін
жаңа қазақстандық
жандандыруға
мәліметтер
келе Осы
жатқан
ұрпақты
егін
егу ментигізеді.
астық жинаудың
уақытын Интеллектуалды
көлік жүйесін
енгізу
қажет.
ықпалын
Маңызды оңтайлы
мәселе, «Мәңгілік
тәрбиелеуге пайдасын
тигізеді,
тарихи-мәдени
болжамдаудың,
«ақылдыжүзеге
суарудың»,
Бұл жүйе
көлік
ағынын тиімдідеген
басқаруға
және
ел» ұлттық идеясын
асыруминералеліміздің және
табиғи
құндылықтарға
құрмет
пен
ды
тыңайтқыш
зиянкестермен
және инфрақұрылымды
одан әрі табиғат
дамыту пен
қажеттігін
киелі
жерлерінесебудің,
кеңінен зерттеуді
талап етеді.
сүйіспеншілікті оятады,
оның
арамшөппен
жүйелері
ашады.
Ішкікөмектеседі,
өңірлік қатынастарды
Жобаныкүресудің
жүзеге интеллектуалды
асырар алдында,
«Киелі анықтауға
байлығынжол
қорғау
ісінде
ішкі және
арқылы
бірнешежобасына
есе арттыруға
бо- жақсарту
үшін автожолдардың
жергілікті желісін
жерлерөнімділікті
географиясы»
енгізілетін
сыртқы туризм
мен туристік инфрақұрылымның
лады.
Жүргізушісі
жоқ техника
адами негізделген
факторды жөндеу
менсептігін
қайта салуға
арналған қаржы көлемін
нысандарды
іріктеудің
ғылыми
дамуына
тигізеді.
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
57
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз омалақ
әлем елдерінің
сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан
қажет. Бұлар,
бірінана кесенесі
шілтен»өткізу
– Төлеби
ауданынан
бөленіп,
брендке
айналған
тәуелсіз
Қазақстанші
кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынта– Али Сыланқызы
Қазығұрт
тауына
қарай
ды құрдық.
2017 жылы
біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс. кететін жол бойындағы Әңгір
Нуриланың
мазарының
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше
өнеркәсіптік кәсіпорнын
ата
ауылының
маңында
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
орналасқан.
Бұл киелі
жерге
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
байланысты мынадай да діни
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешімжорамалдар бар: әулиеліктің
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
жеті сатысы бар: ең жоғарғысы
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
– құтып, Университеті,
одан кейін – әруақуль
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық
эконо-есімі Ол
біздің Назарбаев
«Астана»
ананың шын
– Айшамуқаддас,
үшінші
сатысы –
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
бибі, ол Мұсаның қызы Ғайып ерен, қырық шілтен
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі
сияқты инновациялық
болған. Түріктер арасында
саналады
екен. Қырық
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың болып
төңірегінде
қалыптасуға
тиіс.
кең
таралған
Қарашаш
анаға
шілтеннің
құрамында
қырық
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар
парсыйынып
келушілер
емес. ұйымдастыруды
әулие болады. түбегейлі
Шілтер қайта
ата
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып,
ал өнеркінің азқызметін
Сайрам
ауданында
орналасқан.
кәсіптік өнімнің
өсуі Қаратау
7 проценттен
асты.
Бұл қарау
қажет. Нақты
сектордың
жаңа
үстіне
салынған.
әулиеде
үш бұлақ
бар:технологишұрық
Оңтүстіктегі
орайда, өнеркәсіптің
деген сұранысты
және
бөктерінде
Балабөген жалпы
өзенініңкөлемінде өңдеуші яларға киелі
бастау (суыынталандыруы
құлаққа ем), өңеш
орындардың
бірі венчурлық
– Бәйдібек
сектордың
үлесі 40 проценттен
түсті.
қаржыландырудың
жеке нарығының
бойында
орналасқан.
Домалақ асып
бастау (суы тыныс
жолдары
ауданындағы
«Ақмешіт»
қолайлы
дамуы
орта таптың қызметі
инновациялық
экожүйе
жетістіктерінің
ана Қазақстанның
Байдібек атаның
кенже
мен кеңірдекке
шипа)
және көз
үңгірі.
Әктасты
тау
жыныстары
қалыптасуына
мүмкіндік
берді.
Кедейшілік
13
есе
негізгі
факторлары
болып
саналады.
Бұл үшін
әйелі болған. XI-XV ғасырлары
бастау (суы жанарға дәру).
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі
4,9
процентке
тиісті
заңнама
қажет.
бірнеше рет жөнделіп, 1966
Қазығұрт
тауының
дейін төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
жылы
ақ тастардан
қайта
етегінде Қожа Ахмет Яссауидің
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
қаланған.
замандасы, сондай-ақ шәкірті
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелболған Ақбура әулие жатыр.
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиятірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустриялан«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
қабатындағы ойық 2018
үңгірдің
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаұзындығы
–
120
метр,
ені
–
60- арналған индустрияландырудың
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға
80
метр,
биіктігі
шамамен
–
35
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын
әзірлеуге кірісу керек.
метрге
жетсе,
төбесі
күмбезге
элементтерін
енгізуге негізделуі тиіс. МұИбрагимкеңінен
ата кесенесі
ұқсас. Ал 60-70
бұрын Шын есімі – Ақтамберді. Өз
өзіндік сын-қатерлері
де, мүмкіндіктері
де жыл
ЕКІНШІ.
–ның Сайрамның
солтүстікұзындығы
бар.
Ресурстық
әлеуетті
шығысында
орын тепкен. «Ақмешіт» үңгірінің
заманында ақ бураға мініп,
Жаңа
әлем
көшбасшыларының
қатарына
қоодан
әрі
дамыту
–
200
метрдей
болған
екен.
Бұл
Ибрагим – Ахмет Яссауидің
зікір салған адам болған екен.
сылу үшін
Қазақстанда
қажетті нәрсенің
бар аяғы
ХХІүзілген
ғасырда әлемнің
табиғи
ресурстарға
деген
үңгірге бәрі
келушілер
әкесі.
Алғашқы
құрылысы
Сол үшін
халық
арасында
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай
міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанемес
XII- XIV ғасырларға жатады.
Ақбура атанып кеткен
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы
және еліміздің экономикасын
«Ғайып
ерен,
қырық
Дегенмен,
кесене
көпке
Созақ ауданы, Созақ
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
шыдамай
құлап
қалған,
қазіргі
ауылында
Қарабура
әулие
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын
ұйымдастыру
үлгісі
XIX
ғасырға
жатады.
кесенесі
бар.
Бұл
ескерткіш
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаҚарашаш
ана
ғасырда
тұрғызылып,
айналуы
тиіс
нымдарды сыниХІV
тұрғыдан
қайта пысықтау
керек.
кесенесінің
алғашқы мұнай
нұсқасы
ХХ ғасырдың соңында
толық
Оның нәтижелері
бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық
платформаXIII
Ал дағдарыста негізгі ларды белсендіжөндеуден
өткен.
ақ
деген ғасырға
2014-2015жатады.
жылдардағы
түрде енгізу
қажет.Кесене
Кәсіпорынқазіргі
кесене XIX
ғасырда бірі болды. Сол дардың энергиякірпіштен
қаланған,
әрқайсысы
тұрақтандырушы
факторлардың
тиімділігі мен
энергия
үнемдеуге,
бой
сегізөндірушілердің
қырлы қос өзбөлмеден
себептікөтерген.
жоғары еңбекҚарашаш
өнімділігі бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия
жұмыстасекторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
58
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коБолжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсет- оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолкіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1 сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өн- танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықдірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып,
ілгерілетуге
тарихи кесене
салынған.мүмБұл
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік береді.
кесененің бірінші құрылысы
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатарXIV-XV
жерді барынша
игеғасыр тиімді
аралығына
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
жатса, XVIII ғасырда көне
тұрады. Төбесі күмбезді болып
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара
қолдануорнына
керек. жаңа
Тиімсіз
субмазардың
ерекше
келеді, бірінші бөлмесі 100
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъеккүмбездер орнатылды. Өткен
шаршы метр, ал екінші бөлмеде
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
ғасырдың 70 жылдары ғимарат
ескі
кесене
бар.
Қарабура
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
үйлі
болып
келеді.
Баба
түкті
қиратылып,
бүгінгі
нұсқасы
әулиенің
зираты
енгізуді
талап
етеді.ескі кесенеде
кешеніндегі еңбек өнімділігін
және
өңделген
ауыл
Шашты
Әзіз
–
мұсылмандар
бой көтерген
болатын.
жатыр
шаруашылығы өнімінің
экспортын,
тиісінше,Халық
кем
атанған.2,5 есеге арттыруды
арасында «Арыстан
бабқа түне,
Жылаған
ата үңгірі арасында әулиедегенде
ҮШІНШІ.
«
тапсырамын.
Үкаша ата зираты – Қожа Ахметтен тіле» деген сөз
– Түркістан
қаласынан
80
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
Оңтүстік
Қазақстан
облысы, бар
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Түркістан қаласындағы
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
Ахмет Яссауи ғимараты – XII
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан
арқылы
ғасырда
ғұмырбірнеше
кешкен транәйгілі
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор
өтеді.ақыны,
Бұл туралы
көп
көне түркі
софизмді
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, уағыздаушы
Қазақстан арқылы
өткен
жүк
Ахмет Яссауидің
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы
17 процентке
17 милбейітінің
басынаөсіп,
орнатылған.
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады.
Транзиттен
түсетін
Ескерткішті ХІV ғасырдажыл
аты
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты көпшілікке
2020 жылы 5мәшһүр
миллиардболған
долшеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
Әмір Темір салдырған. Бұл
шақырымдай жерде. Үңгір
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтакесенемен қатар, Үлкен қылует
аузының
биіктігі
3-4
метр
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
(жер асты мешіті, XII ғ.), Сегіз
болса,
ені
9
метрге
жете-қабыл,
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
Түркістан
қаласынан
60
қырлы
кесене (XIV-XVI
ғғ.),
50 - 60айналысуы
метрді құрайды.
ғатереңдігі
бейімдеумен
қажет.
олардың кедергісіз
тасымалдануы
үшін және
шақырымдай
жырақта
Ұлықбектің
қызы,мақсатымен
Әбілхайыр
Бұл
үңгір орай
тау жартастарының
Осыған
аграрлық университеттердің кедендік операцияларды
жеңілдету
орналасқан.
Аңыз
бойынша,
ханның
зайыбы
Рабиға
Сұлтан
құлауынан
пайда
болған.
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
Үкаша
ата
сахаба
Мұхаммед
Бегім
кесенесі
(XV
ғ.),
Шығыс
Шатқалдан
төменірек
өзеннің
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
(с.ғ.с) пайғамбардың
сенімді
моншасы
(XVI-XVII
ғ.),
жұмыс
істейтін немесе
ғылыммен
Заманауи
шешімдер
логистиканың
барлық
сол жағасында
биіктігі
10-12 айналысатын
серігі
әрі
күзетшісі
болған.
кесенелері
бар.
мамандарды
дайындауға
тиіс.
буынының өзара Есімхан
байланысын
ұйымдастыруға
метр жартаста
диаметрі
15 –
адамның
жоғары оқу
орындарынан
оқу бағдармүмкіндікниетіне
береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
18Бұл
см қуыстан
оқтын-оқтын
су Мұнда
ламаларын
жаңартып, агроөнеркәсіп
кешенінпайдалану
талдауды қамтамасыз етуге,
қарай
су берілетін
құдық сапалы
бар.
атқылап тұрады.
дегі озық
білім
мен
үздік
тәжірибені
тарататын
өсімнің
резервін
анықтауға
және артық шығынды
Келушілер
осы
құдықтан
Баба түкті Шашты
орталықтарға
айналу
талап
етіледі.
Мысалы,
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы мақсаттар үшін
бұйырған
суын
алып
кетеді.
Әзіз
кесенесі
–
Созақ
егін
егу
мен
астық
жинаудың
оңтайлы
уақытын
Интеллектуалды
көлік
жүйесін
енгізу қажет.
ауданы,
Құмкент
ауылы Құдық тік емес, спираль
болжамдаудың, «ақылды суарудың»,
минералБұл
жүйе
көлік
ағынын
тиімді
басқаруға және
маңында орналасқан. Кесене тәрізді.
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестерменҚожа
және Ахметтің
инфрақұрылымды
одан
әрі
дамыту
қажеттігін
ұстазы
мазар
үстіне
күйдірілген
арамшөппен күресудің интеллектуалды
жүйелері
анықтауға
жол
ашады.
Ішкі
өңірлік
қатынастарды
болған
Арыстан
бабтың
кірпіштен
қаланған.
Қасбеттік
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
құрметіне Отырар жерінде
композицияға
лады.
Жүргізушісі құрылған
жоқ техникабір
адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
59
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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م .ح .دۋال

مەمەلەكەتتىك ۋنيۆە
تاراز
قاسيەتتى قازاقستان

قازاقستان
قاسيەتتى
قازاقستان
قاسيەتتى
شاشايەۆ شاشايەۆ
Құрметтіاۋەزحان
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құрал! отандастарاۋەزحان
Біз әлем
сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінاتىنداعى
 елдерініңدۋالتي
ح.
م .ح .م.
اتىنداعى
دۋالتي
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаۋنيۆەرسيتەتىنىڭ
تاراز تاراز مەمەلەكەتتىك
ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ
ды құрдық.
مەمەلەكەتتىك 2017 жылы
біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
كانديداتىكانديداتى
عىلىمدارىنىڭ
وقىتۋشىسى،
عىلىمدارىنىڭ
تاريح
وقىتۋشىسى،
Кеңесінің
тұрақты
تاريحемес
мүшесі
болды.
2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
جەرلەرگە كەندە
ەمەسپىزەمەسپىز
جەرلەرگە كەندە
كيەلى كيەلى
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешімكيەلى جەر
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
جت»
تتاڭعىرۋ
تتاني جت
رۋحت
تتدار:
باعت
«تتاققا
بوالشت
асаتتڭ «
نازاربايەۆتىت
 айналып келеді.ەلباستتتى
дағы
бірінші
мемлекет
болдық.
Қазақстанда
тамаңызды
мәселеге
تتاڭعىرۋ»
تتاني
رۋحت
تتدار:
باعت
تتاققا
بوالشت
نازاربايەۆتىتتتڭ
ن.تتى ن.
ەلباست
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконоОл
біздің
Назарбаев
»Университеті, «Астана
قۇندىلىق-تارى»
قاسرۋحاني
يەتتى
قازاقستان-نىڭ
بىزگە «
ايتىلعان:
قۇندىلىق-تارى»
يەتتى رۋحاني
قاسنىڭ
قازاقستان-
بىزگە «
ايتىلعان:
سىندا-سىندا
ماقاال-ماقاال
мика
моделі
қалыптасты.
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
تتى ن .نازاربايەۆتىتتتڭ
نەمەسە عالىمدار ايتقانداي « قازاقستاننىڭ كيەلى جەرلەرى گەوگرافياسى»ەلباست
جوباسى
جوباسى
»
گەوگرافياسى
جەرلەرى
كيەلى
قازاقستاننىڭ
«
ايتقانداي
عالىمدار
نەمەسە
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
جەرلەرى
ورتتاق
بارشتاعا
ءاربىر
حالىقتىڭ،
كەرەك.
ايتىلعان :بىزگە « قاز
قاستيەتتى-سىندا
ماقاال
лайсыз
еңсеріп,
сенімді
وركەنيەتتىڭ өсу
жолына
төңіре
гінде қалыптасуға тиіс.
 салдарынجەرلەرى
قاستيەتتى
ورتتاق
بارشتاعا
وركەنيەتتىڭ
 орталықтардыңءاربىر
حالىقتىڭ،
ءاربىر ءاربىر
كەرەك.
تۇردىتڭ
ءداس
رۋحتاني
–
بۇل
بىلەدى.
ازاماتى
ءاربىر
حالىقتىڭ
سول
ونى
بوالدى،
қайта
түсті.
Жыл
қорытындысы
бойынша
ішкі
»«Алатау
инновациялық
технологиялар парتۇردىتڭ
رۋحتاني ءداس-
بوالدى ،ونى سول
ايتقانداي « قازاقس
عالىمدار
қызметінحالىقتىڭ ءاربىر ازاماتى بىلەدى .بۇل –نەمەسە
ءبىرىжалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің.
ұйымдастыруды
түбегейлі қайта
نەگىزدەرىنىڭ
باستى
نەگىزدەرىنىڭ
باستى
ءاربىر кәсіптік
өнімнің
ءبىرىөсуі 7 проценттен асты. Бұл.
қарау
қажет. Нақты
сектордың жаңа технологиحالىقتىڭ ،ءاربىر ورك
كەرەك.
قازاق حالقى ءۇشىن بۇل اسا ماڭىزدى .ءبىز – ۇالن -عايىر جەرى مەن استا
 өнеркәсіптіңمەن استا
 -жалпыعايىر جەرى
 – көлеміндеۇالن
ماڭىزدى .ءبىز
 яларғаبۇل اسا
حالقى ءۇشىن
قازاق
орайда,
өңдеуші
деген
сұранысты ынталандыруы және
تاري.تتا
اۋمتاعى
جەتكىزگىستىز
كتوز
венчурлықۇلى داالنىڭ
تاري.ى بار ەلمىز.
باي رۋحاني
حالىقتىڭ ءاربىر
سول
ونى
بوالدى،
сектордың
үлесі
40
проценттен
асып
түсті.
қаржыландырудың
жеке нарығының
باي رۋحاني تاري.ى بار ەلمىز .ۇلى داالنىڭ كتوز جەتكىزگىستىز اۋمتاعى تاري.تتا
Қазақстанның
қолайлы
رۋحانيорта
таптың
қызметі
инновациялық
экожүйе жетістіктерінің
مەكەن ەتكەن
 дамуыبەلدەۋدى
گەوگرافيالىق
وسىناۋ
اتقارعان .ءبىراق
ءتۇرلى ءرول
نەگىزدەرىنىڭ ءبىرى.
ءتۇرلى ءرول اتقارعان .ءبىراق وسىناۋ رۋحاني گەوگرافيالىقباستى
بەلدەۋدى مەكەن ەتكەن
қалыптасуына
мүмкіндік берді.
Кедейшілік
باۋىنتتداي 13
есе негізгі
факторлары
болып саналады. Бұл үшін
ۇزىلتتمەگەن .ءبىتتز
ەشقاشتتان
بايالنىستتى
ىشتتكى
حالىقتىتتڭ توننىتتڭ
ءبىتتز
ۇزىلتتمەگەن.
ەشقاشتتان
بايالنىستتى
ىشتتكى باۋىنتتداي
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі
4,9 процентке
توننىتتڭтиісті
حالىقتىتتڭзаңнама
қажет.
ءۇشىن بۇل اسا م
حالقى
قازاق
تاري-حى-مىز-دا وسىناۋ كوركەم ،رۋحاني ،قاس-تەر-لى جەرلەرىمىزدىڭ ءبىرتۇتتاس
дейін
төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономи-бөлек,داБұдан
және инжинирингтік қызмет
ءبىرتۇتتاس
جەرلەرىمىزدىڭ
تەر-لى
وسىناۋ كوركەم ،رۋحاني ،قاس-
-ITحى-مىز
تاري
 калықبار ەلمىز .ۇلى
تاري.ى
باي رۋحاني
ەلىمىزدەگتتى
ماستتەلە
ەمەس-
جاستتاعان
بتتۇرىن-
ерекшеستتىن
 маңызға ие болыпجەلتتى-
табыстарының
پىتتزнегізі .
- біздің
басты
ستتوڭدى құн-
көрсетуді
дамыту
جەلتتى-ستتىن بتتۇرىن -ستتوڭدى جاستتاعان ەمەس-پىتتز .ماستتەلە ەلىمىزدەگتتى
дылықтарымыз
ретінде қала
беретін
азаматтық
Экономиканы
цифрландыру табыс әкелتۇرعتان
قالپىنتا
قتاالالردى
 отыр.مەن كتونە
عيماراتتار
ەسكەرت-كىش-تەردى،
اتقارعان .ءبىراق وسىنا
كەلتىترۋدە ءرول
ءتۇرلى
كەلتىترۋدە تۇرعتان
жәнеقالپىنتا
قتاالالردى
عيماراتتار مەن كتونە
تەردى،
ەسكەرت-كىش-
бейбітшілік,
ұлтаралық
конфессияаралық
генімен,
жұмыс
күшінің
көптеп босап қалу қаупін
جوق .يدەيانىڭ تۇپكى توركىنى ۇلىتاۋ تورىنتدەگى جتادىگەرلەر كەشتەنىن ،قوجتا
де
тудырады.
Босайтын
 келісім.ىشتتكى باۋىنتت
توننىتتڭ
حالىقتىتتڭ
 жұмыс күшін еңбекпенجوق .يدەيانىڭ تۇپكى توركىنى ۇلىتاۋ تورىنتدەگى جتادىگەرلەر كەشتەنىن ،قوجتا
احمەت ياسستاۋي متاۆزولەيىن ،تارازدىتڭ ەجەلگتى ەسكەرتكىشتتەرىن ،بەكەت اتتا
ەجەلگتى Қазақстанның
жетістіктері
сенімді
қамту үшін
келісілген
Дегенмен,اتتا
بەكەت
ەسكەرتكىشتتەرىن،
تارازدىتڭ
ياسستاۋي
 саясатты алдын ала тияاحمەتوسىناۋ كوركەم ،رۋ
دا
مىز
حى-
-бірақ
كيەلتى олتاري
جتانە
مەكەنتدەرىن
جەتىستۋدىڭ
متاۆزولەيىن ،مەن
قورىمدار
 керек.كونە
التايداعى
كەسەنەسىن،
тірек саналады,
ертеңгі
табыстарымынақтау
Білім
беру жүйесін, коммуникация
 кепіліجتانە
مەكەنتدەرىن
كيەلتى
جەتىستۋدىڭ
مەن
قورىمدار
كونە
التايداعى
كەسەنەسىن،
здың
емес
екенін
жақсы
сезінуіміз
керек.
мен
стандарттау
салаларын
جەلتتى-كەشتەن
 жаңа индустрияланباسقا دا جەرلەر-دى ءوزارا ساباقتاستىرا وتى-رىپ ،ۇلت جادىندا ءبىرتۇتاسستتىن بتتۇرىن -ستتوڭدى ج
«Көл-көсір
»мұнайдың
аяқталып
келеді.
дыру
бейім
деу қажет болады.
ءبىرتۇتاس كەشتەن
جادىندا
رىپ ،ۇلت
ساباقتاستىرا وتى-
 талаптарынаءوزارا
جەرلەر-دى
باسقا دا
قتى-مىزدىتڭ
 дәуіріحتال-
كەلگەندە
تۇتاسا
ءبارى
مەڭزەيدى .مۇنىڭ
ورنىقتىرۋدى
رەتىندە
Елімізге
дамудың
жаңа
сапасы
қажет.
2018
жылы
«цифрлық
дәуір» өнеркәсібін қаتەردى ،عيماراتتار مە
كىش-
ەسكەرت-
مىزدىتڭ
تتات-
حتالج-تقتى
كەلگەندە
تۇتاسا
ءبارى
مەڭزەيدى.
رەتىندە
ءبىتتتز
قۇرايتتتدى.
تتزىن
مۇنىڭ نەگىت
مىزعىمتتاس
ورنىقتىرۋدى-نىتتتڭ
بىرەگەيلتتتى-گتتتى
ۇلتتىتتق
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
يدەيانىڭجتتتات
تتز
ءبىت
تتدى.
قۇرايت
تتزىن
نەگىت
تتى-نىت
تتى-گت
بىرەگەيل
әзірлеугеۇلتتىتتق
تۇپكى توركىنى ۇلى
جوق.
تڭ
حالىقتاردىت
باستتقا
تدا
مىزعىمتتاسارتىنت
والردىتتڭ
تتڭتدا،
ايتقانت
تۋرالى
تەرىت تت
تدەولوگياالردىڭ است
يت
бірінші
кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
үшінші
бесжылдығын
кірісу керек.
تڭ
ت
حالىقتاردى
تقا
ت
باس
تدا
ت
ارتىن
تڭ
ت
والردى
تدا،
ت
ايتقان
تۋرالى
ت
ت
تەرى
ت
اس
تدەولوگياالردىڭ
ت
ي
элементтерін
кеңінен
енгізуге
негізделуі
тиіс.
Мұۇستتاۋىمىز
ەستە
تۇرعانىن
سيمۆولدارى
مادەني
مەن
تارى
لىق
قۇندى
ءبىر
بەلگىلى
احمەت ياسستاۋي متاۆزولەيىن ،تارا
ның
өзіндік
сын-қатерлері
де, мүмкіндіктері
де
ۇستتاۋىمىز
ەستە
تۇرعانىن
مادەني
ءوزىمىزدىڭمەن
ЕКІНШІ.لىق-تارى
قۇندى-
بەلگىلى ءبىر
تتوتەپ
عانا
سيمۆولدارى ارقىلى
قۇندىلىقتارىمىز
ۇلتتىق
تيىسىنشە ،والرعا
كەرەك.
التايداعى كونە قورىمد
كەسەنەسىن،
бар.
Ресурстық әлеуетті
عانا تتوتەپ
ارقىلى
قۇندىلىقتارىمىز
ۇلتتىق
ءوزىمىزدىڭ
والرعا
تيىسىنشە،
كەرەك.
بەرە االمىز .قازاقستاننىڭ قاسيەتتى جەرلەرىنىڭ مادەني -گەوگرافيالىق
بەلتدەۋىЖаңа
әлем көшбасшыларының
қатарына қо- одан әрі дамыту
сылуءوزارا ساباقتاس
جەرلەر-دى
دا
جۇتاڭدىقتان-باسقا
امتان
ستاقتاپ،
 бәріرۋحا-ني
كەلگەن
ءبىزدى
وتسە
عاسىر
табиғиنەشە
–
بەلتدەۋى
گەوگرافيالىق
جەرلەرىنىڭ مادەني
قاسيەتتى
االمىز.
بەرە
үшін Қазақстанда
қажетті
нәрсенің
قازاقستاننىڭكەزбар
دە ХХІ
ғасырда
әлемнің
ресурстарға деген
екеніне
сенімдімін.
Бұл
үшін
мынадай
міндетмұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһанقاينتار
دىتڭ
مىتز
ماقتانىشى
ۇلتتىق
ءارى
مىز
نى
قالقا
سيمۆولدىق
شىعاتىن
الىپ
امتان
ستاقتاپ،
جۇتاڭدىقتان
ني
رۋحا
كەلگەن
كەز
ءبىزدى
دە
وتسە
عاسىر
نەشە
–
رەتىندە ورنىقتىرۋدى مەڭزەيدى .مۇ
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және
еліміздің
экономикасын
بۇالعى.
ۇلتتىتتق بىرەگەيلتتتى-گتتتى-نىتتتڭ م
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
ول – ۇلتتىتتق بىرەگەيلىتتك نەگىزدەرىنىتتڭ باستتتى ەلەمەنتتەرىنىتتڭ ءبىتترى.
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
технологиялардыتتەرى تتتۋرالى اي
تدەولوگياالردىڭ اس
وستىنداي يت
اۋقىمتدى جوبتانى
تاري.ىمىزدا ءبىز العتاش رەت
جىلدىق
سوندىقتان مى
енгізудің
көшбасшысына
ісін, табиғи
ресурстарды
басқаруға қатысты ұстаайналуы
тиіс
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта пысықтау керек.
جەرلەر
تى
ت
كيەل
تدى.
ت
الىن
تى
ت
ۇسىنىس
دەگەن
»
تپىز
ت
تيىس
ء
تىرۋعا
ت
اس
تۇزەگە
ت
ج
تاپ،
ت
جاس
بەلگىلى ءبىر قۇندى-لىق-تارى مەن
جوبانىتڭОның
нәтижелері
мұнай
бағасы
күрт
төменКешенді
ақпараттық-технологиялық
платформаگەوگرافياسىنا كوپ كوڭىل ءبولىپ ،ونى كەڭ ماعى-نا-سىندا تانۋىمىزعا
дегенوالرعا ءوزىمىزد
تيىسىنشە،
كەرەك.
2014-2015
жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынبتارى-ستىن-دا
جۇزەگە اسىرىلۋى
Солقاتار
سونىمەن
وتە زور.
كومەگى
تي-گى-زەر
тұрақтандырушы
факторлардың
جوباбірі
болды.
дардың
энергия
тиімділігі
мен энергия үнемдеуге,
قازاقستاننىڭ قاسيەتتى
االمىز.
بەرە
ەكولوگيتالىق
عتان
مەكەنتدەپ وتىتر-
حالىقتىتڭ
تۇجىرىمدار :تۇرعى-
الىناتىن
себепті жоғары
еңбек
өнімділігі
бар қайта
لىقتى өңдеу
сондай-ақ
энергия өндірушілердің
өз жұмыстасекторына
деген
бағдарымыз
өзгерген
жоқ.
рының
экологиялық
тазалығы
мен
тиімділігіне
قالىپتاستتىرۋعا
عاسىر وتسە دە ءبىزدى كەز
ورتاسىن قورعاۋ تاالبىنا ساي كەلەتىنتدىگى تتۋرالى تۇستىنىگىن– نەشە
Сонымен
қатар
индустрияландыру
4.0
жаңа
қойылатын
талаптарды
арттыру
керек.
جتتانە ازاماتتاردىتتڭ ەكولوگيتتالىق ءبىلىمتتى مەن تتتاري.ي جتتانە ەكولوگيتتالىق
60
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаقۇلىتتتق
2018تتتنەز-
مى
تتڭ ءتيىستتتتى
ازامتتتات-تتتتا-رى-نىت
دامۋىنتتتا،
ءتۋريزمنىتتتڭ
ТУҒАН
ТІЛ
/отырып,
)№3(36
пайдалана
мейлінше
инновациялық
»«тазаەلлы,
энергия
саласындағы дамудың қанتدى
ت
ءپاتريوتيزم
ق
تتاندى
ت
قازاقس
تا
ت
جاڭ
تانە
ت
ج
تتىرۋ
ت
قالىپتاس
تىن
ت
گياس
تو
екенінتو-لت
көрсетті. Бүгінде әлемپستتي-حت
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды
жаңғыртуға
және
бағытталған,
ىقپالىنбойынша
өндірілетін
электр энергиясының төртۇلتتىتق
цифрландыруғаەل»
ماستەلە « ،ماڭگىلىتك
تيگىتزەدى .متاڭىزدى
جانداندىرۋعا
8
يدەياسىن جۇزەگە اسىرۋ ەلىمىزدىڭ كيەلى جەرلەرىتنە كەڭىتنەن زەرتتتەۋدى تتاالپ
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وقىتۋشىسى ،تاريح عىلىمدارىنىڭ

كيەلى جەرلەرگە كەندە ەمەسپىز

ستتتى ن .نازاربايەۆتىتتتڭ « بوالشتتتاققا باعتتتدار :رۋحتتتاني ج

ندا ايتىلعان :بىزگە « قازاقستان-نىڭ قاسيەتتى رۋحاني قۇند

الىمدار ايتقانداي « قازاقستاننىڭ كيەلى جەرلەرى گەوگرافياس

ربىر حالىقتىڭ ،ءاربىر وركەنيەتتىڭ بارشتاعا ورتتاق قاستيەت

نى سول حالىقتىڭ ءاربىر ازاماتى بىلەدى .بۇل – رۋحتاني ءد

گىزدەرىنىڭ ءبىرى.

ق حالقى ءۇشىن بۇل اسا ماڭىزدى .ءبىز – ۇالن -عايىر جەر

2

ني تاري.ى بار ەلمىز .ۇلى داالنىڭ كتوز جەتكىزگىستىز اۋمتا

ول اتقارعان .ءبىراق وسىناۋ رۋحاني گەوگرافيالىق بەلدەۋدى م

1

ڭ توننىتتڭ ىشتتكى باۋىنتتداي بايالنىستتى ەشقاشتتان ۇزىلتتمە

مىز-دا وسىناۋ كوركەم ،رۋحاني ،قاس-تەر-لى جەرلەرىمىزدىڭ

تتىن بتتۇرىن -ستتوڭدى جاستتاعان ەمەس-پىتتز .ماستتەلە ە

كىش-تەردى ،عيماراتتار مەن كتونە قتاالالردى قالپىنتا كەلتىتر

ەيانىڭ تۇپكى توركىنى ۇلىتاۋ تورىنتدەگى جتادىگەرلەر كەشتە

سستاۋي متاۆزولەيىن ،تارازدىتڭ ەجەلگتى ەسكەرتكىشتتەرىن،

ىمىزدا ءبىز العتاش رەت وستىنداي اۋقىمتدى جوبتانى.سوندىقتان مى جىلدىق تاري
 كيەلتتى جەرلەر. جتتۇزەگە استتىرۋعا ءتيىستتپىز» دەگەن ۇسىنىستتى الىنتتدى،جاستتاپ
سىندا تانۋىمىزعا جوبانىتڭ-نا- ونى كەڭ ماعى،گەوگرافياسىنا كوپ كوڭىل ءبولىپ
دا-ستىن- سونىمەن قاتار جوبا جۇزەگە اسىرىلۋى بتارى.زەر كومەگى وتە زور-گى-تي
عتان ەكولوگيتالىق-لىقتى حالىقتىتڭ مەكەنتدەپ وتىتر- تۇرعى:الىناتىن تۇجىرىمدار
ورتاسىن قورعاۋ تاالبىنا ساي كەلەتىنتدىگى تتۋرالى تۇستىنىگىن قالىپتاستتىرۋعا
ي جتتانە.تتتاري
 ءبىلىمتتىАуыл
ەكولوگيتتالىق
ازاماتتاردىتتڭ
جتتانە
тен бірі жаңартылатынەكولوگيتتالىق
энергия көздеріне
тиесілі.مەنшейтеді.
шаруашылығы
субъектілерінің
коБолжам бойынша, 2050
жылға
оператив
түрінде
істеуіне
жан-жақты қолتتق
 قۇلىت-қарай
مىتتتنەزбұл
تتتىкөрсетنىتتتڭ ءتيىست
-رى-تتتتا-تتات
ەل ازامتжұмыс
،دامۋىنتتتا
ءتۋريزمنىتتتڭ
кіш 80 процентке жетеді.
дауتانە
көрсету
جاڭتتا قازاقستتتاندىق ءپاتريوتيزمتتدى
تتتىرۋ جتкерек.
قالىپتاسМемлекет
گياستتىن-توбизнеспен
لت-حتتو- پستتيбірлесіп,
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
 « ماڭگىلىتك ەل» ۇلتتىتق، متاڭىزدى ماستەلە.جانداندىرۋعا ىقپالىن تيگىتزەدى
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
 تتاالپқуаттылығы
كەڭىتنەن زەرتتتەۋدى
جەرلەرىتنەАуыл
ەلىمىزدىڭ كيەلى
جۇزەگە اسىرۋ
 يدەياسىنдамыту
қойдық. Қазір бізде жалпы
336 МВт
шаруашылығын
қарқынды
. ەتەدى
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық
тазалығын
нысаны жұмыс істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
сақтай
отырып
жүргізілуі
қажет.
Бұл
бүкіл
әлемге
 « كيەلى جەرلەر گەوگرافياسى» جوباستىنا،دا-ن-جوبانى جۇزەگە اسىرار الدى
миллиард киловатт-сағат
«жасыл»
энергия
өнтанылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи
азықريلەرىنىتتڭ-ەنگىتتزىلەتىن نىستانداردى ىرىكتەۋدىتتڭ عىلىمتتي نەگىتتزدەلگەن كتتريتە
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмستەرپىلىس ستوڭعى
لتى ءبىتر-بەلگتى
دەيىن
 وسى ۋاقىتقا.دى--جادناماسى جاسال
салу үшін бизнесті ынталандыру
маңызды.
кіндік
береді.
زەرتتتەۋدە
لىتق-گيتا-ارحەولو
 جانەқатар
 مادەنيжерді
،ي.تاريбарынша
داعى-عاسىرالر
Өңірлердің әкімдеріعانتا
шағын
және متۇراالردى
орта бизнес
Сонымен
тиімді игесубъектілерін кеңінен دىق
тартып,
тұрмыстық
қатты
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
 تانىمتت-متتال عىلىمتتي- تتتانى، ول – عىلىمتتي زەرتتتتەۋلەر،الدى-قتتا-بتتاي
қалдықтарды заман талабына
сай كىشتەرىنىڭ
утилизацияалмайтындарға
қолдану
субتىزىمدەرى مەن
-ەسكەرت
لەت- ساۋ، تاريحшара
،ارحەولوگيا
،تارкерек.
---مىس-Тиімсіз
جۇ
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекدى-لەر- اق قاستتيەتتى جەر- ستونداي.ريالتدار جيناعىنتتان كتورىنىس تتتاپتى-متاتە
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
رەتىنتدەкодекске
عىلىمي ءداستۇر
ارالىعىنداқайта
ۋاقىتбағыттау
بەلگىلى ءبىر
ءۇردىس
مۇنداي
زەرتتەۋدە
соның ішінде Экологиялық
өзгерістер
қажет.
5 жыл
ішінде
агроөнеркәсіп
енгізуді талап етеді. گەن قازاقستتتتاننىڭ كيەلتتتى جەرلەرى
кешеніндегі
өнімділігін
және
өңделген ауыл
كورستتتەتىلеңбек
جوبتتتادا
.تتىپ قالتتتدى
قالىپتاست
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше, кем
 حالىق كيەلتى دەپ،ي ماڭىزى بار.تاري
لى ءبىر-گى-بەل
– زەرتتەۋ
گەوگرافياسىن
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
ستىن مەكەنتدەردى- ۇلكەن كولەمتدەگى بتول،دەگى بولسىن-سانايتىن شاعىن كولەم
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
.شاق ءۇشىن اسا ماڭىزدى- بوال،زەرتتەۋ
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
– ۇلتكەن
اندارىنىڭ بتارلىعى
نىستКөлік-логистика
مىش-گەوگرافياسىنىڭ اتال
كيەلى جەرلەر
Аграрлық саясат еңбек
өнімділігін
түбегейинфрақұрылымының
лі арттыруға және өңделген
тиімділігін
арттыру
 جازباشتاөнімнің
دە- ىشتىنэкспортын
 ونىتڭ،قولتدانۋدى
ادىستتەرىن
تەۋ-كولەمدەگى تانىم مەن زەرت
ұлғайтуға бағытталуы مۇراعتاتتىق
керек. Біз كتوپتەگەن
егін егіп,،رىتن
дәнді
Бүгінде
тран-تە-ادەبيەت
ولكەتانۋҚазақстан
ي جانە. تاريарқылы
، كوزدەرىنбірнеше
اقپارات
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
ىزدەستتىرۋ مەن
مالىمەتتەردى
باسىلىمدار مەن
،دىарқылы
-تەر-كۋالىكөткен жүк
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз.
Шикізатты
қай-اۋىزشا
айтылды.
Жалпы,مەرزىمدىك
Қазақстан
ءارى كيەلتى
مەن ستاراالۋدى
ايقىنتداۋ2017
تۇجىرىمتداردى
،تالداۋدى
та өңдеуді қамтамасызورىنتدار
етіп, әлемдік
нарықтарға
транзиті
жылы 17نەگىزگتى
процентке
өсіп, 17 милжоғары сапалы дайын ،جتۇرگىزۋدى
өніммен шығуымыз
қажет.زەرتتەۋ
лионدااللىق
тоннаға
Транзиттен
түсетін жыл
رىتن-تتا-جۇمىس
جانەжуықтады.
تۋ-ءبىلىمىمىزدى جاڭار
تۋرالى
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард дол ەلتدى مەكەنتنەن قاشتىقتىعى مەن جتول جاعتدايىن،نىساندى سۋرەتكە ءتۇسىرۋدى
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
عالىمتتداردان
ارعتتا
د-ستتان-تتىбоتىزبەدەگتتى ن
ءۇشتتىن
 بتتۇل.ەتەدى
تاۋدى قتتاجەت
ғылымды дамыту мәселесі
басты
назарда
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тезانىقتت
арада қайта.اتتاندىرىلتدى
ءىسساپارعا قىستقا مەرزىمتگە
ەكسپەديتسيا
луға тиіс. Ол ең алдымен
жаңа технологияларды
руға мүмкіндік
береді.عان ارنايى-تال-جاساق
трансферттеумен жәнеكيەلتى
оларды
Жүк
режімінде
 مەنотандық
نىستاندارىжағдайونىتڭ تابيعتات
جانەқозғалысын
 ۇلكەن ەكەنىنонлайн
اۋماعى وتە
 ەلىمىزدىڭбақылап,
ға бейімдеумен айналысуы
қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
داي- متۇن،نىڭ كوپتىگىن ەستكەرەتىن بولستاق--تەرى-دەپ ساناالتىن ەسكەرتكىش
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
تويى
دار بت-диплом
توپتەگەن جىتتل
،تاۋىتتپблокчейн
 جالعاستتىنсияқты
تتا-شتتاق-توال
 جتتاقىن بتтехнологиялардың
جۇمىستتتار
рөлін қайта қарау керек.
Олар
беріпكتқана
цифрлық
ەكەندىگى ايقىن
جۇرگىزىلۋى
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды .түрде
енгізілуінءتيىس
қамтамасыз
ету қажет.
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
تامالىق- كوپ تومدىق انىق،بوالشاقتا مۇنداي جۇمىستىڭ ناتيجەسىندە
мамандарды дайындауға
тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
عىلىمي زەرتتەۋلەر
ەنتسيكلوپەديالىق
(جانەBig data)
Бұл жоғары оқу орындарынан
оқуتولىققاندى
бағдар- ،باسىلىمدار
мүмкіндік سيپاتتاعى
береді. «Үлкен
деректерді»
ламаларын жаңартып,باسىلىمدار
агроөнеркәсіп
пайдалану
қамтамасыз етуге,
 بەينەلىкешенінقۇجاتتار مەن
، ماتىندەرсапалы
 ەرەكشەталдауды
 كوپتەگەن،دايىندالىپ
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
ستاننىڭ كيەلى جەرلەرى گەوگرافياسى- قازاق، باستىسى.جارياالنۋى قاجەت
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
 پايداسىنоңтайлы
 تاربيەلەۋگەуақытын
تى-پاق-جاتقان ۇر
مالىمەتتەر ءوسىپ كەلە
جينالعان
بويىنشا
егін егу мен астық жинаудың
Интеллектуалды
көлік жүйесін
енгізу
қажет.
болжамдаудың, «ақылды
суарудың»,
минералБұл
жүйе
көлік
ағынын
тиімді
басқаруға
және
مەت پەن- مادەني جانە تابيعي قۇندىلىقتارعا دەگەن قۇر-ي. تاري،زەدى-تيگى
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
لىعىن قورعاۋ ىسىندە- تابيعات پەن ونىڭ باي،سۇيىسپەنشىلىكتى وياتادى
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
منىڭ-لىесе
-راقۇرى
-تۋريستىك ينە
سىرتقى تۋريزم
 ىشكى جانە،تەسەدى
- كومەكжелісін
арқылы өнімділікті бірнеше
арттыруға
бо- مەن
жақсарту
үшін автожолдардың
жергілікті
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта
салуға
арналған
қаржы көлемін
.دامۋىنا سەپتىگىن تيگىزەدى
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
61
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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كيەلى جەر

التي ستىالن قىتزى نۋريالنىتڭ
– كەسەنەسى
Құрметті
отандастар! دوماالق انا
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралكيەلى جەر
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне

дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірін-

ۇستتىنە
مازارىنىتڭ
نۋريالنىتڭ
 قىتزى.سالىنعان
ستىالنшіالتي
– كەسەنەسى
دوماالق انا
وزەنىنىڭ بويىندا ور
باالبوگەن
بوكتەرىندە
قاراتاۋ
бөленіп,
брендке
айналған
тәуелсіз
Қазақстанкезекте,
технологиялардың
трансфертін ынта-

құрдық.
2017 жылы
ел
БҰҰ Қауіпсіздік
ландыруға
тиіс.
انا
.ورناالسقان
بويىندا
وزەنىنىڭ
باالبوگەن
بوكتەرىندە
 قاراتاۋ.سالىنعان
عاست. XI- ды
XV
دوماالقتان
بولعت
تى
ايەلتбіздің
كەنتتجە
اتانىتتڭ
تدىبەك
بايت
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын

عاستتىرالرى بىرنەشتتە رەت. XI- XV تتجە ايەلتتى بولعتتانжөніндегі
اتانىتتڭ كەن
بايتتدىبەك
пилоттық жобаны іске
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
асырып, бұл
тәжірибені
тарату керек.
.تاستاردان قايتا قاالنعان
جىلى اق
-1966 кеңінен
،جوندەلىپ

дыңقايتا
қаңтарتاستاردان
айында оғанاق
төрағалық
цифрландыру
.قاالنعان
جىلى-етудеміз.
1966 ،جوندەلىپ

көрмесін
өткізу үшін әлемдік
қоғамдастық
Цифрлық және басқа да инновациялық
 شىع-سولتۇستىك
سايرامنىڭ
– كەسەنەسى
اتاтаңдап
يبراگيم
.تەپكەن
شىعىسىندا ورىن
-سولتۇستىك
يبراگيم اتا كەسەنەسى – سايرامنىڭ

шешімалған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
العاشتتقى قۇرىلдағы
.اكەستتى
تاۋيدىڭ
ءياسست
احتتمەت
تراگيم
يبت
бірінші
мемлекет
болдық. Қазақстанда
таасаتاۋيدىڭ
маңызды
мәселеге
айналып
келеді.
XII-XIV
قۇرىلىستتى
–العاشتتقى.اكەستتى
ءياسست
احتتمەت
– تراگيم
يبت
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
قتازىرگى
،قالعتان
 قتۇالپ.جاتادى
كوپكە شىداماي
كەسەنە
، دەگەنمەن.عاسىرالرعا جاتادى
شىداماي قتۇالмика
كوپكە
كەسەنە
،دەگەنمەن
عاسىرالرعا
моделі
қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық
сияқты
инновациялық
 عاسىرعاXIX
ۇلگىسى
. عاسىرعا جاتادىXIX  ۇلگىسى. جاتادىтехнопаркі
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
 ال. عاستىرعا جاتتادىXIII قاراشاش انتا كەسەنەستىنىڭ العاشتقى نۇسقاستى
қайта العاشتقى
түсті. Жылكەسەنەستىنىڭ
қорытындысы бойынша
ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар пар عXIII نۇسقاستى
قاراشاش انتا
жалпы –
өнімнің
өсуі
4 процент
өнер- кінің
түбегейлі қайта
ەستىمى
شتىن
 انانىتڭболып,
قاراشاشал.كوتەرگەن
بويқызметін
 عاسىرداұйымдастыруды
XIX قازىرگى كەسەنە
өнімнің
өсуі
7 проценттен
асты. Бұлقازىرگى
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологи قاراشاش انانкәсіптік
.كوتەرگەن
بوي
عاسىردا
XIX
كەسەنە
 تتتۇرىكتەر اراستتىندا كەڭ تارالعتتان. ول مۇستتانىڭ قىتتزى بولعتتان، ءبيبتتى-ايشتتا
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
 تتتۇرىكتەر اراсектордың
.بولعتتانүлесі
تزى
ت40
 قىпроценттен
اۋدانىنداتتانىڭ
مۇسасып
سايرامول
،ءبيبتتى
-تا
.ورناالسقان
.ەمەس
ايشتاز
كەلۋشىلەر
قاراشاش اناعا سىيىنىپ
түсті.
венчурлық
қаржыландырудың
жеке нарығының
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
« اۋدانىنتتداعى
بايتتدىبەك
– ءبىتترى
ورىنتتداردىڭ
وڭتۇستتتىكتەگى كيەلتتى
سايرام اۋدانىندқалыптасуына
.ەمەس
كەلۋشىلەر از
سىيىنىپ
اناعا
قاراشاش
мүмкіндік берді.
Кедейшілік
13 есе
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
ۇڭگىردىتتڭ
تداعى ويىتتق
قاباتىنت
 جىنىستتتارىтиісті
تتى تتتاۋ
 اكتاستқажет.
.اقمەشتتىت» ۇڭگىتترى
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі
4,9 процентке
заңнама
ءبىتترى – بايتتد
 وڭتۇستتتىكتەگى كيەلتتى ورىنتتداردىڭБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономи مەتترگە35 –  بيىكتىگى شامامەن، مەتر80-60 –  ەنى، مەتر120 – ۇزىندىعى
калық
табыстарының
негізі - .ترى
біздің
басты»құнкөрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
اقمەشتتىت
تتارى قاباتىنتتدا
جىنىست
تتى تتتاۋ
اكتاست
ۇڭگىت
»اقمەشتتىت
« بتتۇرىن
-60  ال.ۇقستتاس
توبەستتى كتتۇمبەزگە
،جەتستتە
дылықтарымыз
ретінде
қала جىتتل
беретін70азаматтық
отыр. Экономиканы
цифрландыру
табыс әкелбейбітшілік,
ұлтаралық
және
конфессияаралық
генімен,
жұмыс
күшінің
көптеп
босап
 بيىكتىگى شا،كەلۋشتىلەرمەتر
80-60 گە
–ۇڭگىتر
 ەنى،مەتر
120 بولعتان
– ۇزىندىعى
 بتۇل.ەكەن
 مەتردەي200 – ۇڭگىرىنىڭ ۇزىندىعىқалу қаупін
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
ەمەسсаясатты
 ۇزىلگەنалдын
 اياعىала тия جىتتل ب70-60 Дегенмен,
 ال.ۇقستتاس
كتتۇمبەزگە
توبەستتى
،جەتستتە
Қазақстанның
жетістік
тері сенімді
қамту үшін келісілген
тірек саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымынақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
قتاراي
 تاۋىنتا200
قتازىعۇرت
تتولەبي اۋدانىنتان
– » قىرىق شىلتەن،« عايىپ ەرەنкоммуникация
 بتۇل.بولعتان ەكەن
مەتردەي
– ۇزىندىعى
ۇڭگىرىنىڭ
здың кепілі
емес екенін
жақсы
сезінуіміз керек.
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланكيەلتى
 بتۇل.ورناالستقان
 ماڭىنتداкеледі.
اۋىلىنىتڭдыру
 اتتاталаптарына
بويىنداعى اڭگىتر
جولқажет
كەتەتىن
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі аяқталып
бейімдеу
болады.
اياعى ۇزىلگەن ەمەس
Елімізге
дамудың
жаңа
сапасы
қажет.
2018
жылы
«цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
қа اۋليەلىكتىتڭ جەتتى ساتىستى:جەرگە بايالنىستى مىناداي دا ءدىني جورامالدار بار
Жаһандық
көрсетіп
отырғандай,
ол, лыптастыруға
индустрияландырудың
تتولەبي اۋدانىنتان قتاز
–трендтер
»شىلتەن
قىرىق
،ەرەن
عايىپ
« ،– قۇتىتپарналған
،مۋقتادداس
ارۋاقتۋل
كەيىتن – ء
ودان
جوعارعىستى
:بارкерек.
біріншіءۇشىنشتى
кезекте, Төртінші
өнеркәсіптік
революция
үшінші
бесжылдығын
әзірлеугеەڭ
кірісу
кеңінен
енгізуге
негізделуі
тиіс.
Мұ ماڭىنتدا ورناэлементтерін
اۋىلىنىتڭ
اڭگىتر
بويىنداعى
جول
كەتەتىن
اتتاقىرىتتق
.ەكەن
ستتاناالدى
بولىتتپ
شتتىلتەن
 قىرىتتق،ساتىستتى – عايىتتپ ەرەن
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
:بتۇالق بتار
 شتىلتەر.بوالدى
قىرىق اۋليە
شىلتەننىڭ قۇرامىندا
 اۋليەلىك: بارбар.
جورامالدار
ءۇشءدىني
اۋلتيەدە دا
بايالنىستىاتتامىناداي
جەرگە
Ресурстық
әлеуетті
Жаңа
көшбасшыларының
қатарына
қо- одан
дамыту
مەنәлем
جولتدارى
(ستۋى–تىتنىس
وڭەش باستتاۋ
، )ەمәрі
قۇالققتا
شۇرىق باستتاۋ (ستۋى
– ءارۋاقتۋل مсылу
كەيىتن
،قۇتىتپ
جوعارعىستى
үшін ودان
Қазақстанда
қажетті нәрсенің
бәрі бар ەڭ:بار
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
)جانارعا ءدارۋ
(سۋى
كوز باستاۋжалғасуда.
شيپا) جانەОлар
كەڭىردەككە
екеніне сенімдімін. Бұл үшін .мынадай
міндетмұқтаждығы
болашақта жаһанبولىتتپ ستتاناтерді
شتتىلتەن
قىرىتتق
،ەرەن
عايىتتپ
–
ساتىستتى
шешуге
жұмылуымыз
керек.
дық
экономиканы
және
еліміздің
- سونداي، قازىعۇرت تاۋىنىڭ ەتەگىندە قوجا احمەت ءياسساۋيدىڭ زامانداسىэкономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
 شتىلتەر اتتا اۋلتي.بوالدى
اۋليە
قۇرامىندا قىرىق
شىلتەننىڭ
زامانىندا
 ءوز.اقتامبەردى
–
شىن ەسىمى
اۋليە
 اقبۋراиндустрияларын
 شاكىرتى بولعانұйымдастыру
اق
.جاتىر
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа
Бірақ
шикізат
технологияларды
енгізудің
ісін, سالعان
табиғи ресурстарды
басқаруға
ұстаباستتاۋ (ستۋى ت
وڭەش
، )ەم
قۇالققتا
(ستۋى
باستتاۋ
اراستىندا
حالىق
ءۇشىنкөшбасшысына
 سول.ەكەن
شۇرىقبولعان
ادام
 زىكىر،ءمىنىپ
 بۋراعاқатысты
اق
айналуы тиіс
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
اقبۋرا اتانىپ كەتكەن
Оның
нәтижелері
бағасы)شيپا
күрт төменКешенді ақпараттық-технологиялық
платформа.)جانارعا ءدارۋ
(سۋى
باستاۋмұнай
جانە كوز
كەڭىردەككە
деген 2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
Кәсіпорын بتتۇل. ستتوزاق اۋىلىنتتدا قتتارابۋرا اۋلتتيە كەسەنەستتى بتتار،ستتوزاق اۋدانتتى
ءياسساۋيدىڭ ز
احمەت
 قوجاфакторлардың
تاۋىنىڭ ەتەگىندە
قازىعۇرت
тұрақтандырушы
бірі болды.
Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
توڭىندا تولىت
عاستتىردىڭ
،تۇرعىزىلىتتپ
تىرداэнергия
 عاستXIV
ەستتكەرتكىش
себептіتق
жоғары
еңбекست
өнімділігі
бар XX
қайта өңдеу
сондай-ақ
өндірушілердің
өз жұмыстаەسىمى – اقتامсекторына
 شىن.جاتىر
اقبۋرا اۋليە
بولعان
 اقэкологиялық тазалығы мен тиімділігіне
деген бағдарымыз
өзгерген
жоқ.شاكىرتى
рының
Сонымен
қатар
индустрияландыру
4.0 жаңа
қойылатын
талаптарды арттыру керек.
 سول ءۇ.ەكەن62 بولعان
ادام
سالعان
 زىكىر،ءمىنىپ
بۋراعا
اق
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейліншеكەتكەن
инновациялық
лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қанاقبۋرا اتانىپ
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға
және цифрландыруға
бағытталған,
تارابۋرا اۋلتتيە كە
اۋىلىنتتدا قت
 ستتوزاق،اۋدانتتى
ستتوزاقбойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
عاستتىردXX ТУҒАН
،تۇرعىزىلىتتپ
تتىردا/عاس
ەستتكەرتكىش
ТІЛ - ТҰҒЫРЫМ
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2018

1

2

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коБолжам бойынша,
2050 жылға
қарай бұл،قاالنعتان
көрсет- оператив
түрінде
жұмыс істеуіне
ستەگىز قىرلتى
ءارقايسىستى
كىرپىشتەن
كەسەنە اق
. وتكەنжан-жақты
جوندەۋدەنқолкіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
100
بولمەستى
 ءبىرىنشى،لەدى
بولىپ كەотандық
كۇمبەزدى
توبەسى
.تۇرادىнарыққа
بولمەدەن
قوس
Біз 2030
жылға
қарай Қазақстандағы
баламаөнімді
халықаралық
шығарудың
лы энергия
үлесінاۋليەنىتڭ
30 процентке
жеткізу
міндетін
стратегиялық
жолын
тауып,ال
ілгерілетуге
тиіс.
زيراتتى
قتارابۋرا
.بتار
كەسەنە
بولمەدە ەسكى
ەكىنشى
،شارشى مەتر
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
 كەسەنەدەтазалығын
ەسكى
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы менجاتىر
экологиялық
нысаны жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
сақтай
отырып
жүргізілуі
қажет.
Бұл
бүкіл
 ۇڭگىتر. شتاقىرىمداي جەردە80  جىالعان اتا ۇڭگىرى – تۇركىستان قاالسىنانәлемге
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өн- танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықتەرەڭتدىگى
، قابىتل-جەتە
 مەتترگە9 түлік
 ەنى،بولسا
4-3 بيىكتىگى
اۋزىنىڭмүмдірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
брендін مەتر
қалыптастырып,
ілгерілетуге
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік береді.
.تاۋ جارتاستارىنىڭ قۇالۋىنان پايدا بولعانСонымен
بۇل ۇڭگىر
. مەتردى قۇرايدى60- 50
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
қатар жерді барынша тиімді игесубъектілерін
кеңіненمەتر
тартып,
қатты
ретіндерді
ынталандырып,
ал дұрыс
пайдалана
جارتاستتا
12-тұрмыстық
10 بيىكتىگى
جاعاسىندا
سول
تومەنىرەك وزەننىڭ
شاتقالدان
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз суб.تۇرادى
اتقىالپ
وقتىن سۋ
-قۋىستان وقتىن
 سم18 – 15кешені
ديامەترى
лау және қайта өңдеу үшін
шаралар
қабылдау
сидияларды
ауыл шаруашылығы
субъеккерек. Осы
жәнеقۇمكەنتت
басқа да шаралар
арналған
несиелерін
كەستەنەس
اۋىلتى
، اۋدانتىзаңнамаға,
ى – ستوزاقтілеріне
 ءازىتزбанк
شاشتتى
 تۇكتىарзандатуға
بابا
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
.قاالنعتان
متازار
كەسەنە
.ورناالسقان
ماڭىنداауыл
енгізуді талап
етеді. ۇستتىنە كۇيتدىرىلگەن كىرپىشتتەن
кешеніндегі
еңбек
өнімділігін
және өңделген
экспортын,قاسبەتتىك
тиісінше, кем
 بابا تۇكتى شاشتى.ءۇيلى بولىپ كەلەدىшаруашылығы
قۇرىلعان ءبىرөнімінің
كومپوزيتسياعا
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
.ءازىز – مۇسىلماندار اراسىندا اۋليە اتانعان
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
60  تۇركىستتان قاالستىنان،قازاقستان وبلىسى
ۇكاشا اتا زيراتى – وڭتۇستىك
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
مۇحتاممەد
 ستاحاباөнімнің
ۇكاشتا اتتا
،بويىنشتا
 اڭىز. арттыру
شاقىرىمداي جىراقتا ورناالسقان
лі арттыруға
және өңделген
экспортын
тиімділігін
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше тран مۇنتدا. س) پايعامباردىڭ سەنىمدى ستەرىگى ءارى كۇزەتشىستى بولعتان. ع.(س
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
мыз. Алайда,
қазір ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
айтылды.
Жалпы,
арқылыادامنىڭ
өткен жүк
قۇدىقتتان
وستى
كەلۋشتىلەر
. بتارқайقۇدىتق
بەرىلەتىتن
 ستۋҚазақстан
نيەتىتنە قتاراي
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 мил.ءتارىزدى
سپيرالқажет.
،ەمەسлион
تىكтоннаға
 قۇدىق.تەدى
الىپ كە
بۇيىرعان سۋىن
жоғары сапалы дайын өніммен
шығуымыз
жуықтады.
Транзиттен
түсетін жыл
Бұл мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кесайынғы
табысты
2020
жылы
5
миллиард
 قوجا احمەتتىڭ ۇستازى بولعان ارىستتان بابتىتڭ قتۇرمەتىنە وتىترار جەرىنتدەдолшеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
قۇرىلىسى
ءبىرىنشى
 بۇل.سالىنعان
كەسەنە
ي.تاري
ғылымды عاسىر
дамытуXIV-XV
мәселесі басты
назарда
бо- كەسەنەنىڭ
жұмсалған мемлекет
қаражатын
тез арада
қайталуға тиіс. كتۇمبەزدەر
Ол ең алдымен
жаңа
технологияларды
руға
мүмкіндік
береді.
عاسىردا كونە مازاردىڭ ورنىنا جاڭا ەرەكشتەXVIII ،ارالىعىنا جاتسا
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
تۇگىنگى
بت
،تپ
قيراتىلىت
تارات
عيمت
تدارى
جىلت
-70 кедергісіз
عاستتىردىڭтасымалдануы
 وتتتكەن.ناتىلتتدى
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың
үшін ور
және
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
 قوجتا، حالىق اراستىندا « ارىستتان بابقتا تتۇنە.نۇسقاسى بوي كوتەرگەن بوالتىن
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде
қамтамасыз
ету қажет.
 بارенгізілуін
دەگەن ءسوز
»احمەتتەن تىلە
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
 – عاستىردا عتۇمىرXII ياسستاۋي عيمتاراتى
تۇركىستان قاالسىنداعى احتمەت
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
Бұл жоғары
оқу орындарынан
оқу бағдармүмкіндік
береді.
«Үлкен
(Big data)
ءياسستاۋيدىڭ
ۋاعىزداۋشى احمەت
ءسوفيزمدى
،اقىنى
تۇركى
كونەдеректерді»
كەشكەن ايگىلى
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
اتتى
عاستىرداтарататын
XIV ەسكەرتكىشتتى
.ورناتىلعتان
بەيىتىنىڭ
дегі озық كوپشتىلىككە
білім мен үздік
тәжірибені
өсімнің резервін
анықтауғаباسىنا
және артық
шығынды
орталықтарға
айналу
талап
етіледі.
Мысалы,
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы
мақсаттар
 ۇلتكەن قىلتۋەت، بۇل كەستەنەمەن قاتتار.ءماشھۇر بولعان ءامىر تەمىر سالدىرعانүшін
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
,).)«عتتақылды
(XIV-XVI
كەستەنە
ستەگىز قىرلتتى
,).ع
XII ағынын
،مەشتىتى
(جەرжәне
болжамдаудың,
суарудың»,
минералБұл жүйе
көлік
тиімді استتى
басқаруға
ды тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
және زايىبى
инфрақұрылымды
одан ،قىزى
әрі дамыту
қажеттігін
كەسەنەستى
بەگىتم
رابيعتا ستۇلتان
ايىر حاننىڭ.ءابىل
ۇلىقبەكتىڭ
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
. بارбірнеше
كەسەنەلەرى
شىعىسжергілікті
,).(عXV
арқылы өнімділікті
есе ان.ەسىم
арттыруға,).ع
бо- (XVI-XVII
жақсарту үшінمونشاسى
автожолдардың
желісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
63
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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QASIETTІ QAZAQSTAN
Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінSHASHAEV
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- Áýezhan
ші кезекте,
технологиялардың трансфертін ынтаM.H. Dýlatıтиіс.
atyndaǵy
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға
memelekettіk
ýnıversıtetіnіń
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жыл- Taraz
Еліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік кәсіпорнын
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі
пилоттық
жобаны іске
oqytýshysy,tarıh
ǵylymdarynyń
kandıdaty
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешімалған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар паржалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиорайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелбейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиятірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустриялан«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаЖаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
lbasy
N.Nazarbaevtyń
dástúrdіń basty negіzderіnіń bіrі.
бар.
Ресурстық әлеуетті
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына
қо- одан әрі
дамыту
«Bolashaqqa
baǵdar:
Qazaq halqy úshіn bul asa
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің
бәрі бар
ХХІ
ғасырда mańyzdy.
әлемнің табиғи
rýhanı
jańǵyrý»
Bіz –ресурстарға
ulan-ǵaıyr деген
jerі
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай
міндетмұқтаждығы
болашақта
maqalasynda
aıtylǵan:
bіzgeжалғасуда.
men asa Олар
baı rýhanı
tarıhyжаһанbar
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық
экономиканы
және
еліміздің
экономикасын
«Qazaqstannyń qasıettі rýhanı elmіz. Uly dalanyń kóz jetkіzgіsіz
дамыту
барысында
ерекше
маңызға
болады.
qundylyqtary» nemese
ǵalymdar
aýmaǵy
tarıhta
túrlі rólиеatqarǵan.
БІРІНШІ. Индустрияландыруaıtqandaı
жаңа
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
«Qazaqstannyń kıelі Bіraq osynaý rýhanı geografııalyq
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи
ресурстарды
қатысты
ұстаjerlerі
geografııasy»
jobasy
beldeýdі басқаруға
meken etken
halyqtyń
айналуы тиіс
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
kerek. Árbіr halyqtyń, árbіr tonnyń іshkі baýyndaı baılanysy
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаórkenıettіń barshaǵa ortaq qasıettі eshqashan
úzіlmegen.
Bіz
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынjerlerі
bolady,
ony
sol
halyqtyń
tarıhymyzda
osynaý
kórkem,
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
azamaty
bіledі.сондай-ақ
Bul – rýhanı
rýhanı,
qasterlі jerlerіmіzdіń
себепті жоғары еңбек өнімділігі árbіr
бар қайта
өңдеу
энергия
өндірушілердің
өз жұмыстасекторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
64
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коbіrtutas jelіsіn buryn-sońdy joba júzege asyrylýy barysynda – úlken kólemdegі tanym men
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсет- оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолjasaǵan
emespіz.
turǵylyqty
ádіsterіn
qoldanýdy,
onyń
кіш
80 процентке
жетеді. Másele alynatyn tujyrymdar:
дау көрсету
керек. zertteý
Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
elіmіzdegі
eskertkіshterdі,
halyqtyń
mekendep
otyrǵan
іshіnde
jazbasha
aqparat
kózderіn,
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
ǵımarattar
men kóne
qalalardyжеткізу
ekologııalyq
qorǵaý
tarıhı
jáneілгерілетуге
ólketaný ádebıetterіn,
лы
энергия үлесін
30 процентке
міндетін ortasyn
стратегиялық
жолын
тауып,
тиіс.
qalpynaҚазір
keltіrýde
turǵan қуаттылығы
joq. talabyna
saı keletіndіgі
kóptegen muraǵattyq
қойдық.
бізде жалпы
336 МВт
Ауыл týraly
шаруашылығын
қарқынды kýálіkterdі,
дамыту
Ideıanyńжаңартылатын
túpkі tórkіnі энергия
Ulytaý көздерінің
túsіnіgіn 55
qalyptastyrýǵa
jáne мен
merzіmdіk
basylymdar
болатын
өнімнің сапасы
экологиялық тазалығын
tórіndegі
jádіgerler
keshenіn, 2017
azamattardyń
bіlіmіжүргізілуі
men қажет.
aýyzsha
málіmetterdі
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
жылы 1,1 ekologııalyq
сақтай отырып
Бұл бүкіл
әлемге
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл»men
энергия
өн- jáne
танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи negіzgі
азықQoja Ahmet
Iassaýı mavzoleıіn,
tarıhı
ekologııalyq
іzdestіrý
men taldaýdy,
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
Tarazdyń ejelgі eskertkіshterіn, týrızmnіń
damýyna,
el tujyrymdardy aıqyndaý мүмmen
салу
үшін
бизнесті
ынталандыру
маңызды.
кіндік
береді.
Beket ata kesenesіn, Altaıdaǵy azamattarynyń tıіstі mіnez-qulyq saralaýdy árі kıelі oryndar týraly
Өңірлердің
әкімдері
жәнеpsıhologııasyn
орта бизнес qalyptastyrý
Соныменjáne
қатарbіlіmіmіzdі
жерді барынша
игеkóne
qorymdar
men шағын
Jetіsýdyń
jańartý тиімді
jáne dalalyq
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
kıelі mekenderіn jáne basqa jańa qazaqstandyq patrıotızmdі zertteý jumystaryn júrgіzýdі,
қалдықтарды
утилизация- yqpalyn
алмайтындарға
қолдану
керек. túsіrýdі,
Тиімсіз субda jerlerdі заман
ózara талабына
sabaqtastyraсай jandandyrýǵa
tıgіzedі. шара
nysandy
sýretke
eldі
лау
және
қайта
өңдеу
үшін
шаралар
қабылдау
сидияларды
ауыл
шаруашылығы
кешені
otyryp, ult jadynda bіrtutas Mańyzdy másele, «Máńgіlіk mekennen qashyqtyǵy субъекmen jol
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
keshen retіnde ornyqtyrýdy el» ulttyq ıdeıasyn júzege asyrý jaǵdaıyn anyqtaýdy qajet etedі.
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
meńzeıdі. Munyń bárі tutasa elіmіzdіń kıelі jerlerіne keńіnen Bul úshіn tіzbedegі nysandarǵa
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
kelgende halqymyzdyń ulttyq zertteýdі talap etedі.
ǵalymdardan
jasaqtalǵan
шаруашылығы өнімінің
экспортын,
тиісінше,arnaıy
кем
bіregeılіgіnіń
myzǵymas
negіzіn
Jobany
júzege
asyrar
ekspedıtsııa
іssaparǵa
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын. qysqa
quraıdy. технологиялар»
Bіz jat ıdeologııalardyń
aldynda,
«Kıelі
jerler merzіmge attandyryldy. Elіmіzdіń
Ақылды
- агроөнеркәсіп
áserі
týraly
aıtqanda,
olardyń
geografııasy»
jobasyna
aýmaǵy óte úlken ekenіn jáne
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
artynda
halyqtardyń
engіzіletіn
nysandardy
іrіkteýdіń инфрақұрылымының
onyń tabıǵat nysandary men kıelі
Аграрлық basqa
саясат еңбек
өнімділігін
түбегейКөлік-логистика
bіr және
qundylyqtary
ǵylymı
negіzdelgen
dep sanalatyn eskertkіshterіnіń
ліbelgіlі
арттыруға
өңделгенmen
өнімнің
экспортын
тиімділігінkrıteарттыру
ұлғайтуға
Біз егін
егіп, дәнді
Қазақстан
арқылы
бірнеше
транmádenı бағытталуы
sımvoldary керек.
turǵanyn
rıılerіnіń
jadnamasyБүгінде
jasaldy. Osy
kóptіgіn
eskeretіn
bolsaq, mundaı
дақылдарды
өсіруді үйрендік.
Оны ýaqytqa
мақтан тұтасконтиненталды
Бұл туралы
көп
este
ustaýymyz
kerek.
deıіn belgіlі
bіr serpіlіs коридор
jumystarөтеді.jaqyn
bolashaqta
мыз.
Алайда,
қазір
ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайайтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
өткен
жүк
Tıіsіnshe, olarǵa ózіmіzdіń sońǵy ǵasyrlardaǵy tarıhı, mádenı jalǵasyn taýyp, kóptegen jyldar
таulttyq
өңдеуді қамтамасыз
етіп, әлемдікjáne
нарықтарға
транзиті
2017 жылы
17júrgіzіlýі
процентке
17 милqundylyqtarymyz
arheologııalyq
muralardy
boıy
tıіs өсіп,
ekendіgі
aıqyn.
жоғары
сапалы
дайын
өніммен
шығуымыз
қажет.
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
жыл
arqyly ǵana tótep bere alamyz. zertteýde ǵana baıqalady, ol
Bolashaqta
mundaı
Бұл
мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кесайынғы
табысты
2020
жылы
5
миллиард
долQazaqstannyń qasıettі jerlerіnіń – ǵylymı zertteýler, tanymal jumystyń
nátıjesіnde,
kóp
шеннің
түбегейлі
бет
бұруы
маңызды.
Аграрлық
ларға
жеткізу
міндеті
тұр.
Бұл
инфрақұрылымға
mádenı-geografııalyq
beldeýі ǵylymı-tanymdyq
jumystar, tomdyq
anyqtamalyq
jáne
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайта– neshe ǵasyr ótse de bіzdі arheologııa,
tarıh,
sáýlet entsıklopedııalyq
sıpattaǵy
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
kez kelgen rýhanı jutańdyqtan eskertkіshterіnіń tіzіmderі men basylymdar, tolyqqandy ǵylymı
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
saqtap,
aman
alyp
shyǵatyn
materıaldar
jınaǵynan
zertteýler
daıyndalyp,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың kórіnіs
кедергісіз
тасымалдануы
үшінkóptegen
және
sımvoldyq
árі ulttyq
tapty. Sondaıaq кедендік
qasıettі jerlerdі
erekshe жеңілдету
mátіnder, мақсатымен
qujattar men
Осыған qalqanymyz
орай аграрлық
университеттердің
операцияларды
maqtanyshymyz-dyń
qaınar
zertteýde
mundaı
úrdіs belgіlі
basylymdar
jarııalanýy
рөлін
қайта қарау керек. Олар
диплом
беріп қана
блокчейн
сияқты beınelі
цифрлық
технологиялардың
bulaǵy.
bіr
ýaqyt
aralyǵynda
ǵylymı
qajet.
Bastysy,
Qazaqstannyń
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Ol – немесе
ulttyq ғылыммен
bіregeılіk айналысатын
dástúr retіnde qalyptasyp
qaldy.
kıelі jerlerі
geografııasy boıynsha
жұмыс істейтін
Заманауи
шешімдер
логистиканың
барлық
negіzderіnіńдайындауға
basty elementterіnіń
Jobada kórsetіlgen
Qazaqstannyń
málіmetter
ósіp kele
мамандарды
тиіс.
буынының
өзара jınalǵan
байланысын
ұйымдастыруға
Бұл жоғары
оқу орындарынан
оқу jerlerі
бағдармүмкіндік zertteý
береді. «Үлкен
(Big
data)
bіrі.
Sondyqtan
myńjyldyq kıelі
geografııasyn
jatqan деректерді»
urpaqty
tárbıeleýge
ламаларын
агроөнеркәсіп
кешенінсапалыpaıdasyn
талдаудыtıgіzedі,
қамтамасыз
етуге,
tarıhymyzdaжаңартып,
bіz alǵash
ret – belgіlі
bіr пайдалану
tarıhı mańyzy
tarıhı-mádenı
дегі
озық білім
мен үздік jobany
тәжірибені
және
артық шығынды
osyndaı
aýqymdy
bar,тарататын
halyq kıelіөсімнің
dep резервін
sanaıtyn анықтауға
jáne tabıǵı
qundylyqtarǵa
degen
орталықтарға
айналу
талап
етіледі.
Мысалы,
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы
мақсаттар
үшін
jasap, júzege asyrýǵa tıіspіz» shaǵyn kólemdegі bolsyn, úlken qurmet
pen
súıіspenshіlіktі
егін
егу мен
астық alyndy.
жинаудың
оңтайлы
уақытынbolsyn
Интеллектуалды
жүйесін
енгізу
қажет.
degen
usynysy
Kıelі
kólemdegі
mekenderdі көлік
oıatady,
tabıǵat
pen onyń
baılyǵyn
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минералБұл
жүйе
көлік
ағынын
тиімді
басқаруға
jerler geografııasyna kóp kóńіl zertteý, bolahaq úshіn asa qorǵaý іsіnde kómektesedі,және
іshkі
ды
тыңайтқыш
зиянкестермен
оданsyrtqy
әрі дамыту
қажеттігін
bólіp,
ony keńсебудің,
maǵynasynda
mańyzdy.және инфрақұрылымды jáne
týrızm men
týrıstіk
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
tanýymyzǵa jobanyń tıgіzer
Kıelі jerler geografııasynyń ınfraqurylymnyń
damýyna
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
kómegі óte zor. Sonymen qatar atalmysh nysandarynyń barlyǵy septіgіn tıgіzedі.
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
65
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз omalaq
әлем елдерінің
сенімі– Alı
мен Sylanqyzy
құрметіне
ana kesenesі
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз ҚазақстанNýrılanyń mazarynyń ústіne salynǵan.
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Qarataý bókterіnde Balabógen ózenіnіń
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылboıynda
ornalasqan.
ana Baıdіbek
atanyń
дың қаңтар
айындаDomalaq
оған төрағалық
етудеміз.
kenjeБізáıelі
bolǵan. XI-XV
ǵasyrlary
bіrneshe ret
дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз
қала qaıta
беретін
азаматтық
jóndelіp,
1966 jylyретінде
aq tastardan
qalanǵan.
бейбітшілік,
ұлтаралық
және
конфессияаралық
Ibragım ata kesenesі – Saıramnyń soltústіkкелісім.
shyǵysynda oryn tepken. Ibragım – Ahmet Iassaýıdіń
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
ákesі.
Alǵashqy qurylysy
XIV
ǵasyrlarǵa
тірек саналады,
бірақ ол XIIертеңгі
табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
jatady.
Degenmen,
kesene kópke shydamaı qulap
айналуы
тиіс
qalǵan,
qazіrgі
úlgіsі XIX
ǵasyrǵa
jatady.
Оның
нәтижелері
мұнай
бағасы
күрт төмендегенQarashash
2014-2015 жылдардағы
дағдарыста
негізгі
ana kesenesіnіń
alǵashqy
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі
болды.
Сол
nusqasy XIII ǵasyrǵa jatady. Al qazіrgі kesene XIX
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
ǵasyrda boı kótergen. Qarashash ananyń shyn esіmі
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
66
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар парқызметін
түбегейлі
қайта
–кінің
Aısha-bıbі,
ol ұйымдастыруды
Musanyń qyzy bolǵan.
Túrіkter
қарау
қажет.
Нақты
сектордың
жаңа
технологиarasynda keń taralǵan Qarashash anaǵa syıynyp
яларға деген сұранысты ынталандыруы және
kelýshіler
az emes. Saıram aýdanynda ornalasqan.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
Ońtústіktegі
kıelі oryndardyń
– Báıdіbek
қызметі
инновациялық
экожүйе bіrі
жетістіктерінің
aýdanyndaǵy
«Aqmeshіt»
úńgіrі.
Áktasty
taý
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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jynystary
qabatyndaǵy oıyq úńgіrdіń uzyndyǵy –
ЕКІНШІ.
120
metr,
enіәлеуетті
– 60-80 metr, bıіktіgі shamamen –
Ресурстық
одан
әрі дамыту
35
metrge
jetse, tóbesі kúmbezge uqsas. Al 60-70
ХХІ ғасырда
әлемнің
табиғи ресурстарға
jyl buryn
«Aqmeshіt»
úńgіrіnіń
uzyndyǵy – деген
200
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһанmetrdeı bolǵan eken. Bul úńgіrge kelýshіler aıaǵy
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
úzіlgen emes
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
«Ǵaıyp
eren,
qyryq shіlten»
– Tólebı
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
aýdanynan
Qazyǵurt
taýyna
qaraı
ketetіn
jol
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаboıyndaǵy
Áńgіr
aýylynyńқайта
mańynda
ornalasqan.
нымдарды
сыниata
тұрғыдан
пысықтау
керек.
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
Bul
kıelі jerge
baılanysty mynadaı da dіnıплатформаjoramaldar
ларды
белсенді
түрде bar:
енгізу
қажет. Кәсіпорынbar:
áýlıelіktіń
jetі satysy
eń joǵarǵysy
– qutyp,
дардың
энергия
тиімділігі
мен
энергия
үнемдеуге,
odan keıіn – árýaqýl mýqaddas, úshіnshі
satysy
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыста– Ǵaıyp eren, qyryq shіlten bolyp sanalady eken.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизацияQyryq shіltennіń quramynda qyryq áýlıe bolady.
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
ShіlterОсы
ata және
áýlıede
úsh да
bulaq
bar: shuryq
bastaý
керек.
басқа
шаралар
заңнамаға,
(sýy qulaqqa
óńesh bastaý
(sýy tynys
joldary
соның
ішінде em),
Экологиялық
кодекске
өзгерістер
men
keńіrdekke
shıpa)
jáne
kóz
bastaý
(sýy
janarǵa
енгізуді талап етеді.

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі
еңбек jerde.
өнімділігін
өңделген
ауыл
80 shaqyrymdaı
Úńgіrжәне
aýzynyń
bıіktіgі
3-4
шаруашылығы
экспортын,
тиісінше,
кем50
dárý).
metr bolsa, enіөнімінің
9 metrge
jete-qabyl,
tereńdіgі
ҮШІНШІ.
«
2,5 есеге
арттыруды
тапсырамын.
Qazyǵurt
taýynyń etegіnde Qoja Ahmet дегенде
- 60 metrdі
quraıdy.
Bul úńgіr
taý jartastarynyń
Ақылды
технологиялар»
агроөнеркәсіп
Iassaýıdіń zamandasy, sondaı-aq shákіrtі bolǵan qulaýynan paıda bolǵan. Shatqaldan tómenіrek
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трандақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милжоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долшеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайталуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Осығанáýlıe
орай
аграрлық
университеттердің
жеңілдету мақсатымен
Aqbýra
jatyr.
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– Aqtamberdі. Óz кедендік
ózennіń операцияларды
sol jaǵasynda bıіktіgі
10-12 metr jartasta
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
zamanynda aq býraǵa mіnіp, zіkіr salǵan adam dıametrі 15 – 18 sm qýystan oqtyn-oqtyn sý atqylap
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
bolǵanістейтін
eken. Sol
úshіn
halyq arasynda
Aqbýra turady.
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túktі Shashty Ázіz –
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
segіz qyrly qos bólmeden turady. Tóbesі kúmbezdі musylmandar arasynda áýlıe atanǵan.
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
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жол ашады.
Ішкі өңірлік
қатынастарды
zıraty eskі
kesenedeбірнеше
jatyr
арқылы
өнімділікті
есе арттыруға бо- жақсарту
үшінAńyz
автожолдардың
жергілікті
ornalasqan.
boıynsha, Úkasha
ataжелісін
sahaba
лады. Жүргізушісі
техника
адами факторды
мен
қайта
салуға
арналған
қаржы
көлемін
Jylaǵan ataжоқ
úńgіrі
– Túrkіstan
qalasynan жөндеу
Muhammed (s.ǵ.s) paıǵambardyń senіmdі serіgі
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
67
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиárі
kúzetshіsі
bolǵan. Munda
adamnyń
калық
табыстарының
негізі
- біздіңnıetіne
бастыqaraı
құнsýдылықтарымыз
berіletіn qudyqретінде
bar. Kelýshіler
osy
qudyqtan
қала беретін азаматтық
buıyrǵan
sýyn ұлтаралық
alyp ketedі. және
Qudyqконфессияаралық
tіk emes, spıral
бейбітшілік,
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды
енгізудің көшбасшысына
tárіzdі.
айналуы
тиіс
Qoja Ahmettіń ustazy bolǵan Arystan
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төменbabtyń qurmetіne Otyrar jerіnde tarıhı kesene
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
salynǵan.
Bul kesenenіń
bіrіnshі qurylysy
XIV-XV
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі болды.
Сол
ǵasyr
aralyǵyna
jatsa,
XVIII
ǵasyrdaбар
kóneқайта
mazardyń
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
68
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдардыjańa
әзірлеп,
сыннан
өткізу қажет.
Бұлар,
бірінornyna
erekshe
kúmbezder
ornatyldy.
Ótken
ші
кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынтаǵasyrdyń 70 jyldary ǵımarat qıratylyp, búgіngі
ландыруға тиіс.
nusqasy boı kótergen bolatyn. Halyq arasynda
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген
сұранысты
ынталандыруы
және
«Arystan
babqa túne,
Qoja Ahmetten
tіle» degen
венчурлық
қаржыландырудың
жеке
нарығының
sóz bar
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
Túrkіstan qalasyndaǵy Ahmet Iassaýı
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
ǵımaraty
– XIIқажет.
ǵasyrda ǵumyr keshken áıgіlі
тиісті заңнама
kóneБұдан
túrkі бөлек,
aqyny, IT
sofızmdі
ýaǵyzdaýshy Ahmet
және инжинирингтік
қызмет
Iassaýıdіń
ornatylǵan.
Eskertkіshtі
көрсетудіbeıіtіnіń
дамытуbasyna
ерекше
маңызға
ие болып
отыр.ǵasyrda
Экономиканы
цифрландыру
табыс
әкелHIV
aty kópshіlіkke
máshһúr
bolǵan
генімен,
жұмыс
күшінің
көптеп
босап
қалу
қаупін
Ámіr Temіr saldyrǵan. Bul kesenemen qatar,
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
Úlken
qylýet (jer asty meshіtі, XII ǵ.), Segіz qyrly
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияkesene
(XIV-XVI ǵǵ.), Ulyqbektіń qyzy, Ábіlhaıyr
нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
hannyń
zaıyby Rabıǵa
Sultan Begіm
kesenesі (XV
мен стандарттау
салаларын
жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
ǵ.),
Shyǵysақпараттық-технологиялық
monshasy (XVI-XVII ǵ.),платформаEsіmhan
Кешенді
kesenelerі
bar.
ларды белсенді
түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

ЖЫР ДЕСТЕ

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатарСайлаубай
жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
ТОЙЛЫБАЕВ
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
1951 жылы
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
Алматы облысы
кешеніндегі еңбек өнімділігін
және өңделген ауыл
Ескелді
ауданының
шаруашылығы өнімінің
экспортын,
тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды
«Жетісу»тапсырамын.
ауылында

ӨМІР-АЙ, ӨМІР,
ТӘТТІСІҢ!..
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
дүниеге келген. Бірнеше
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
жинақтың авторы.
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
Қазақстан Жазушылар
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
одағы
мен Қазақстан
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан
арқылы
бірнеше транЖурналистер
одағының
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор
өтеді. Бұл
туралы көп
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, мүшесі.
Қазақстан
арқылы өткен жүк
Алматы
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы
17 процентке
өсіп, 17 милоблысының
Құрметті
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
азаматы. «Ерен еңбегі
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долүшін»
иегері.
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті
тұр. медалінің
Бұл инфрақұрылымға
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайталуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
ҚЫЗ – КӨКТЕМ
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
қайтып
қыстың да қарайды
кектенбей,
Осыған орай Ызғары
аграрлық
университеттердің
кедендіктіптен
операцияларды
жеңілдету мақсатымен
рөлін қайта қарау керек.
Олар
диплом
беріп қана
блокчейн
сияқты
цифрлық технологиялардың
Бусанып
қалың
құрсаудан
көктемім
келді
өктемдей.
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Ақ қардың шеті сетінеп, сөгіліп жатыр, па, шіркін,
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
Көктемнің
басып жеткендей.
мамандарды дайындауға
тиіс. лебі қырларға асыға
буынының
өзара байланысын ұйымдастыруға
Көшенің
кіріп сәні
бүршігін
жарған
жас «Үлкен
тал да,деректерді» (Big data)
Бұл жоғары оқу
орындарынан
оқуерте
бағдармүмкіндік
береді.
ламаларын жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенін-жарасып
пайдалану
сапалы
талдауды
Махаббат
сырын ақтарып
жүр
ме жастар
да.қамтамасыз етуге,
дегі озық білім мен
үздік
тәжірибені
тарататын
өсімнің
резервін
анықтауға
және
артық шығынды
Сағынтып келген алғашқы сандуғаштарым секілді,
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Бір керемет күй онда жаңадан ғана басталды ә…
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Қарашысуарудың»,
мынау әлемге
құшағын ашқан
шуақ-нұр,
болжамдаудың, «ақылды
минералБұл жүйе
көлік ағынын тиімді басқаруға және
ды тыңайтқыш себудің,
зиянкестермен
жәнеқозы-лағымен
инфрақұрылымды
одан әрі дамыту қажеттігін
Жанданып
сірә, кеткендей
қырат-қыр.
арамшөппен күресудің
интеллектуалды
жүйелері
анықтауға
жол
ашады.
Еріген қардың көбесі көл-көсір тасып жеткенде, Ішкі өңірлік қатынастарды
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
69
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Өзен мен
көлдің арнасы әзер дегенде
тұр.шығуын көздейтін жаңа құралҚұрметті
отандастар!
өнімніңшыдап
экспортқа
Біз әлем елдерінің
сенімі
мен
құрметіне
дарды
әзірлеп,
сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінДаланы қайта түлеткен еңбектің күйі құлақта,
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаСырларын шертіп жатқандай сыбызғы-сырнай бұлақ та.
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
Шалқытып
да тегіл бірнеше
ақтарар,өнеркәсіптік кәсіпорнын
Кеңесінің тұрақты
емес мүшесікелген
болды.шабытты
2018 жыл- ағылЕліміздің
Көктемнің
ерке сұлуы
көңлімдецифрландыру
жыр боп тұрақта.
дың қаңтар айында
оған төрағалық
етудеміз.
жөніндегі пилоттық жобаны іске
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен тарату керек.
Аққу-қаз қонып көліңе қанатын еркін тарайды,
көрмесін өткізу үшін
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
Цифрлық
және
басқа
да
инновациялық
шешімБәйшешек түзеп бойларын нұрланып көкке қарайды.
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
Есігін ашқан айқара ақ көңіл сәби бұл көктем,
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Құдіретімен
осынау
тебірентіп
өткен
талайды.
бысты жұмыс істеп
келе жатқанкүшті
нарықтық
эконоОл біздің
Назарбаев
Университеті, «Астана»
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- 2халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
Жалындап тұрған жанымды махаббатымен елітті,
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар парКөркімен
сұлуболып,
қараңдар
көктемім
көрікті.
жалпы өнімнің өсуі
4 процент
ал өнеркініңқандай
қызметін
ұйымдастыруды түбегейлі қайта
көктен тым
асқақ
сәулесін
арай сектордың
күн,
кәсіптік өнімнің Көгілдір
өсуі 7 проценттен
асты.
Бұл
қараушашқан
қажет. Нақты
жаңа технологиорайда, өнеркәсіптің
жалпықалған
көлемінде
өңдеуші
яларға
сұранысты ынталандыруы және
Тоң болып
жерімді
жібіту
үшіндеген
келіпті.
сектордың үлесі Қараймын
40 проценттен
асып
түсті.өзімнен-өзім
венчурлық
қаржыландырудың жеке нарығының
сенің
көгіңе
тамсанып,
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
Құстарың
жетті
алыстан
таңдайын
қағып, ән салып.
қалыптасуына мүмкіндік
берді.
Кедейшілік
13 есе
негізгі факторлары
болып саналады. Бұл үшін
Күй болып
менің4,9
кеудемнен
күмбірлеп
жырым
төгілсе,
қысқарып, жұмыссыздық
деңгейі
процентке
тиісті заңнама
қажет.
дейін төмендеді.Сарғайған
Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан аңсадық.
бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
сағынышыммен өзіңді қанша
калық табыстарының
негізі
біздің
басты
құнкөрсетуді
дамыту
ерекше маңызға ие болып
Көктемнің тыныс-тірлігін өлшеусіз тіптен
сеземін,
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелСүюге құмар жаным бар көгілдір көктем кезеңін.
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
Бозарып атқан шығыстың арайлы
сұлу таңымен,
келісім.
де тудырады.
Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
Дегенмен, Қазақстанның
тіктері
сенімді
үшін
келісілген
саясатты алдын ала тияТамылжып жетіс
жатыр
ерекше
кең қамту
байтақ
менің
өз елім!
тірек саналады, Кезіңді
бірақ олкөріп
ертеңгі
табыстарымынақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін, коммуникация
құлпырған мен де бір алға талпынам,
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланШаттығым қанша өзіңде ән болып көкте шалқыған.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
бойын
түзетіп, құлпырып2018
шыға
келгенде,
Елімізге дамудыңСұлудай
жаңа сапасы
қажет.
жылы
«цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаҚырмызы
гүлдің
исін-ай,
даламда
шіркін,
аңқыған!
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
бірінші кезекте, Төртінші
өнеркәсіптік
революция
үшінші
Сәнбі тал
сәнді көркімен
сәукеле
киіп бесжылдығын
жарасқан, әзірлеуге кірісу керек.
элементтерін кеңінен
енгізуге
негізделуі
тиіс.
МұҚыраулы қысың қытымыр қыз-көктем үшін таласқан.
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
Мерейі үстем сол күннің өзінде Ресурстық
тіпті, япырым-ау,
бар.
әлеуетті
Көгілдір тартып қатарына
бара ма тұңғиық
бар аспан.
Жаңа әлем көшбасшыларының
қо- одантүпсіз
әрі дамыту
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- 3мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһантерді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
Қарсы алу үшін шығайын көрінсең
сонау белестен,
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бұлдырап
тұрған
алдымда
бұлыңғыр
сағым
емес
пе ең?
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
Тербетіп
өткен
жанымды сұлулығымен
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
ісін, табиғисондағы,
ресурстарды басқаруға қатысты ұстаайналуы тиіс Көктемім сенсің аяулы алдымнан
нымдарды
сыниескен.
тұрғыдан қайта пысықтау керек.
самал жел
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаҒажайып далам осынау көңілді сәтті аңсаған,
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынжауған
жаңбырыңды
да қарсы
алам.
тұрақтандырушыСіркіреп
факторлардың
біріалғашқы
болды. Сол
дардың энергия
тиімділігі
мен энергия үнемдеуге,
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстасекторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
70
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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Жадырап
күліп
даламатиесілі.
көктемім
келсе ақ
пейіл,
тен бірі жаңартылатын
энергия
көздеріне
шейтеді.
Ауыл
шаруашылығы субъектілерінің коБолжам бойынша,
2050
жылға
қарай
бұл
көрсетоператив
түрінде
жұмыс істеуіне жан-жақты қолҚуанғанымнан бәріңе шын ниетімменен жар салам.
кіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
Жар салам жапан далама жанданып жатқан тірлікпен,
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
Төсіңде
шаттық
күй болып,
думан дүрліккен!
лы энергия үлесін
30 процентке
жеткізу
міндетінтөсіңде
стратегиялық
жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Бақытты
байтақ елімнің
жасампаз
ортақ
тілегін,
қойдық. Қазір бізде
жалпы қуаттылығы
336 МВт
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды дамыту
болатын жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
тазалығын
Көремін қазір керемет жұптасып жатқан бірліктен!
нысаны жұмыс Шым-шымдап
істейді.Соларда шуақ
2017 жылы
1,1
сақтай
отырып
жүргізілуі
қажет.
Бұл
бүкіл
әлемге
нұрларын төгетін еді шашып күн,
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өн- танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықАлқызыл көйлек киінген қыз-көктем үшін асықтым.
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмСағынып
жеткен
алғашқы махаббатым
менің секілді,
салу үшін бизнесті
ынталандыру
маңызды.
кіндік береді.
Өңірлердің әкімдері
шағын
және
орта
бизнес
Сонымен
қатар жерді барынша тиімді игеКөктемім, саған осынау шын пейілімменен ғашықпын!
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз сублау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекШАБЫНДЫҚТА
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
Ерекше ме былтырдан,
Бетегелі
белеңді,
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі
еңбек
өнімділігін және өңделген ауыл
Биыл қалай далам нәр.
Белден ассаң
көресің.
шаруашылығы
өнімінің
экспортын, тиісінше, кем
ҮШІНШІ. « Айналаға құлпырған,
дегенде
2,5 есеге арттыруды
тапсырамын.
Балдырларын
құрақтың,
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
Қараңдаршы адамдар!
Шалшық судан байқағам.
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Саздың
шөбіөнімділігін
сазданып,түбегей- Көлік-логистика
Таң қурайыинфрақұрылымының
қыраттың,
Аграрлық саясат
еңбек
Тым өңделген
жасықтау
өскендей.
Желмен
басын шайқаған.
лі арттыруға және
өнімнің
экспортын тиімділігін
арттыру
ұлғайтуға бағытталуы
егін егіп, дәнді
Бүгінде
арқылы бірнеше транҚырдыңкерек.
шөбіБіз
жанданып,
АқселеуҚазақстан
мен жалбызың,
дақылдарды өсіруді
үйрендік.
Оны
мақтан
тұтасконтиненталды
коридор
өтеді. Бұл туралы көп
Қырға қарай көшкендей.
Күн нұрымен оңғандай.
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
Ойдың шөбі аса бір,
Жапырағы андыздың,
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милқонғандай.
жоғары сапалыТамсандырар
дайын өнімменшапқанда.
шығуымыз қажет. лион Ойпаңдарға
тоннаға жуықтады.
Транзиттен түсетін жыл
Бұл мәселені
шешуге
барлық
ке- сайынғы
жылы
Таудың
шөбі
шашааграрлық
гүл,
Мүктабысты
пен изен2020
өскен
бе, 5 миллиард долшеннің түбегейлі
бет
бұруы
маңызды.
Аграрлық
ларға
жеткізу
міндеті
тұр.
Бұл инфрақұрылымға
Аунап-қунап жатқанға.
Қара жерден нәр алып.
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаҚара жерің күш тілеп,
Қына тасқа көшкенде,
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
Қайтармайды
Сұлуланар
таралып.
трансферттеумен
және олардыбетіңді.
отандық жағдайЖүк
қозғалысын
онлайн режімінде бақылап,
Дала
шөбі
күштірек,
Көз
алдыңда
ойнайды
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Осыған орай
аграрлық
университеттердің кедендік
операцияларды
Құт,
береке, өтімді.
Үлбіреген
гүл өңдер.жеңілдету мақсатымен
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
Жусан исі қолқаңды,
Жайқалады, жайнайды,
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
да тұрады.
Түрлі-түсті
кілемдер.
жұмыс істейтінҚабады
немесе ғылыммен
айналысатын
Заманауи
шешімдер
логистиканың барлық
Садақ
көде
сортаңды,
Тілерсектен
қайрандап,
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
Бұл жоғарыТабады
оқу орындарынан
«Үлкен
(Big data)
да тұрады. оқу бағдар- мүмкіндік
Шөпбереді.
соқтыра
атқадеректерді»
мін.
ламаларын жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенінпайдалану
сапалы
талдауды
қамтамасыз
етуге,
Боз көдені жұтымыр,
Шалғыныңда сайрандап,
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
Бозамықсың демейсің.
Аунап-қунап жатқамын.
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Итсигекті
қытымыр,
Шалғы жүзі
сүйінген,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды
көлік
жүйесін енгізу қажет.
болжамдаудың,Қырдың
«ақылдышөбі
суарудың»,
Бұл
жүйе
көлік ағынын
тиімді
дегейсің.минералКөк
құраққа
жетпей
құр.басқаруға және
ды тыңайтқышСазда
себудің,
зиянкестермен
және
инфрақұрылымды
одан
әрі
өсетін өлеңді,
Сіңіп қалған киімнен, дамыту қажеттігін
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
Саздауыттан өресің.
Шөптің исі кетпей тұр.
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
71
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті
отандастар!
өнімнің
экспортқа ӨМІР,
шығуынТӘТТІСІҢ…
көздейтін жаңа құралАВТОҚАЛАМ
ӨМІР-АЙ,
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінбөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаЖурналист
достарыма
өмір,
ды құрдық. 2017
жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік Өмір-ай,
ландыруға
тиіс.тәттісің,
Сүйір
қалам,
сүйкімді,
сия қалам,
қанша
жатты
сын.
Кеңесінің
тұрақты
емес мүшесі
болды. 2018 жыл- Алдымда
Еліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
дың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
Мен өзіңді жаныммен сүйе де алам.
Тағдырдың тауқыметі де,
Біз
дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
Саған деген сенімнен әр уақыт,
Жаныма талай батты шын.
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешімЖүрегімде
ұялаған.
өмір, тәттісің!
алған ТМД жылылық
және Шығыс
Еуропа елдері арасын- Сонда
дерді да,
әзірлеушілердің
өз экожүйесін дамытуы
Сүйке
қалам,мемлекет
сырласым,
сүйір қалам,
өмір,мәселеге
тәттісің,
дағы бірінші
болдық.
Қазақстанда та- Өмір-ай,
аса маңызды
айналып келеді.
бысты жұмысқайтесің
істеп келеүйір
жатқан
нарықтық эконо- Ақ қанат
Ол біздің
Назарбаев
Университеті, «Астана»
Өлең-жырға
балаң.
асыл
пәк құсым.
мика
моделі
қалыптасты.
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
Толқын атқан ойымды тоғыстырып,
Біреулерге бақпысың,
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
Буырқанбай,
бұлданбай, бұйыр маған!
Біреулерге жатпысың.
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
Өлең-жырдан
өзгертпей
бағытымды,
өмір, тәттісің!
қайта түсті. Жыл
қорытындысы
бойынша ішкі Бәрібір
«Алатау»
инновациялық технологиялар парКөмейімнен
жыр
ағытылды.
өмір, тәттісің,
жалпы өнімнің
өсуібұлақ
4 процент
болып, ал өнер- Өмір-ай,
кінің қызметін
ұйымдастыруды түбегейлі қайта
кәсіптік өнімнің
өсуі
7 проценттен
асты. Бұл Қуанам
қарау қажет.
жаңа технологиҚиялымды
көрейін
ұшырып
бір,
болсаНақты
сәттісектордың
ісім.
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
Кетем десең жетелеп шабытымды.
Өмірдің жолы сан тарау,
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
Қиялармен,
өрлермен
қиырлаған,
сыйлар
саған тәттісін?
Қазақстанның
қолайлы
дамуы орта таптың Кім
қызметі
инновациялық
экожүйе жетістіктерінің
Бір
орнымда ізмүмкіндік
тастапберді.
шиырламан.
өмір, тәттісің!
қалыптасуына
Кедейшілік 13 есе Бәрібір
негізгі факторлары
болып саналады. Бұл үшін
қысқарып,
жұмыссыздық
4,9 процентке Өмір-ай,
тиісті заңнама
Жыр
жолдарын
көгендепдеңгейі
алайыншы,
өмір, қажет.
тәттісің,
дейін
төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономиБұдан
бөлек,
IT және инжинирингтік қызмет
Жүйткі, жүйткі содан соң сүйір қалам!
Бұйыртар кімге сәттісін?
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
бар болсаң,
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық Алуға
отыр.сондай
Экономиканы
цифрландыру табыс әкелбірақ
қаттысың.
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық Беруге
генімен,
жұмыс
күшінің көптеп босап қалу қаупін
келісім.
де тудырады.
жұмыс күшін еңбекпен
Сонда
да өмір,Босайтын
тәттісің!
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиятірек саналады, бірақ ол ертеңгі
табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
ҰЯЛДЫМ…
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустриялан«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
Шабыттың мынау шалқып бір тұрған шақтары,
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаБозамықтанып
мүлгиді
түндер,
бақ
та
әлі.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
қағаз Төртінші
бетін шыймайлауменен
әйтеуір,үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
біріншіАқ
кезекте,
өнеркәсіптік революция
элементтерін
кеңінен
негізделуі
тиіс.
МұӨткіздім
сеніенгізуге
арманның
сұлу ақ
таңы.
ның өзіндік
сын-қатерлері
де,
мүмкіндіктері
де қанық,
ЕКІНШІ.
Өзіңде мүмкін, ашылмай жатқан сыр
бар.
Ресурстық әлеуетті
Қараймын
неге сыртыңнанқатарына
сенің ұрланып?
Жаңа
әлем көшбасшыларының
қо- одан әрі дамыту
Алғашқы
менің
сезімім
құсап
етіп, ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсеніңжарқ
бәрі бар
екенінеАқсенімдімін.
Бұл үшін
мынадай
міндетмұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһантаңым атты,
сәулесін
шашып
нұрланып.
терді шешуге
жұмылуымыз
керек.
дық
экономиканы және еліміздің экономикасын
Бұл да бір менің қауырт шақ, қатал кезім
бе?
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Мұң жатты қанша, сыр жатты мынау төзімде?
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
Ақ таңмен енгізудің
бірге алаулап
жатып жыр-шабыт,
технологияларды
көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаҰласып
айналуы
тиіс кетсе жақсы еді-ау тәтті сезімге.
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Оның
нәтижелері
мұнай
бағасы
күрт
төменКешенді ақпараттық-технологиялық платформаМаужырап қана балқиды шаттық қиял-мұң,
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. КәсіпорынӨзіңнің бәлкім сағынышыңа сиярмын.
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
келген
шабытты
жырдан
себептіЖалындап
жоғары еңбек
өнімділігі
бар қайта
өңдеуқысылып,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстаАқ қағаз
шыймайлағаным
секторына
дегенбетін
бағдарымыз
өзгерген жоқ.үшін ұялдым…
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
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технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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ҚОС БҰРЫМ

ҚАЗАҚ

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.

ҚЫЗЫНЫҢ
ШАШЫНДАҒЫ

ҚАСИЕТ
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды
дамыту
мүмкіндігі - 1997 жылыТӨРТІНШІ.
Нұрбол
МҰРАТБЕКҰЛЫ
Аграрлық саясат
еңбек
өнімділігін
түбегей-туған.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
ҚХР Жанболат
жайлауында
лі арттыруға және
өңделген
өнімнің
экспортын
тиімділігін арттыру
Абай атындағы ҚазҰПУ-дың студенті.
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транРеспубликалық Ә.Нұршайықов атындағы
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
арнайы степендия иегері. Республикалық,
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
облыстық
мүшәйралардың
жүлдегері
та өңдеуді қамтамасыз
етіп,
әлемдік нарықтарға
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милжоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долшеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
арихтан бізге жеткен көп аңыздың қызғанышын қозғаған, сағынышын оятқан қос
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтабірінде, Қожа Ахмет Яссауи кесенесін бұрым туралы өлең өрмеген ақын да кемде-кем
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
салуға алдырған сәулетші Ақсақ Темір шығар.
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
ханның сұлу бәйбішесінің жер сызған
«Батырларды матап байлап тастауға,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
қос бұрымына көзін қадаса керек-ті. Қаһарына
Жетіп жатыр қара шаштың бір талы», - деп
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
мінген
қатал
хан
бәйбішесінің
қос
бұрымымен
Қадыр
Мырза Әлі жырлағандай, адамның жан
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
сәулетшіні
буындырып
өлтіріпті.
Сол
себепті
дүниесін
сан алапат сезімге салатын шаштағы
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
кесенеістейтін
құрылысы
аяқталмай
қалған қасиетке
таңдай
қақпай тұра
алмайсың. барлық
жұмыс
немесетолық
ғылыммен
айналысатын
Заманауи
шешімдер
логистиканың
дейді-мыс.
Ел
тарихы
мен
ұлттық
тәрбиенің
тереңінен
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
Ал,
бүгінгі
қазақ
поэзиясындағы
абыз
сыр
шертетін
қос
бұрымның
қай
кезден
келе
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
ақындардың
бірі
Жәркен
Бөдештің
«Туған
жатқанын
болжап
айту
әрине
қиын.
Десе
де,
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
жер»
атты
бір
өлеңі:
Қазақстандағы
қола
дәуірі
ескерткіштерінің
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
«Туған жердің
қар-мұзы,
зерттелужағдай
тарихына
назар аударсаңыз,
патшалық
орталықтарға
айналу
талап етіледі. Мысалы, азайтуға
туғызады.
Осы мақсаттар
үшін
Аязыңмен
жуындыр.
Ресей
тұсындағы,
кеңес
үкіметі
тұсындағы,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Туған жердің«ақылды
бал қызы,
Тәуелсіздік
жылдарындағы
бәрі
болжамдаудың,
суарудың», минералБұл жүйе көлік
ағынын тиімдізерттелудің
басқаруға және
Бұрымыңменсебудің,
буындыр»,
- деп басталады.
де жерлеу орнынан
алқа,қажеттігін
моншақ,
ды тыңайтқыш
зиянкестермен
және инфрақұрылымды
одантабылған
әрі дамыту
Ғасырлар керуенінің
көшімен жеткенжүйелері
аңыз бен анықтауға
шашбау, жол
шолпы
қатарлы
сәндікқатынастарды
бұйымдардың
арамшөппен
күресудің интеллектуалды
ашады.
Ішкі өңірлік
ақиқаттың
арасындағы
адамғабо-ой жақсарту
табылғанын
дәлелдеп келеді.
арқылы
өнімділікті
бірнешебайланыс
есе арттыруға
үшіннақты
автожолдардың
жергілікті желісін
туғызары
анық. Біреудің
махаббатын
маздатып, жөндеу
Қазақстанда
қола арналған
дәуірін яғни
лады.
Жүргізушісі
жоқ техника
адами факторды
мен қайта салуға
қаржыАндронов
көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
73
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!

мәдениетін зерттеу 1926 – 1928 жылдары Батыс
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
Қазақстандағы М.П.Грязнов пен Оңтүстік
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз ҚазақстанОралдағы
Б.Н.Граков зерттеулерінен бастау
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
алған.
1982
жылы
А.Н.Марьяшев
бастаған
Кеңесінің тұрақты
емес
мүшесі болды. 2018
жылархеологиялық
экспедициясы
Алматы
облысы
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Жамбыл
ауданы Тамғалы
1-3
Біз дүниежүзілік
ЭКСПОшатқалындағы
мамандандырылған
қорымынан
қыш
ыдыстар,
сырға,
моншақ,
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
шаштеңге
тапқан.
қаларлығы,
ғалымдардың
алған ТМД
және Таң
Шығыс
Еуропа елдері
арасынсараптамасы
бойынша
кешен
б.з.б 14-12
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда
тажататынын
көрсетті.
бысты жұмыс
істеп келе жатқан нарықтық эконо1990моделі
жылы
Қазақстан археологиясының
мика
қалыптасты.
дамуымен
қатар
көпәлемдік
өңірлерде
далалық
2017 жылы еліміз
дағдарыстың
қоізденістер
өз
жалғасын
тапты.
1997-1999
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
жылдары
К.А.Ақышев
жетекшілігінде
қайта түсті.
Жыл қорытындысы
бойыншаЕсіл
ішкі
археологиялық
экспедициясы
Ақмола
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, облысы
ал өнераумағына
зерттеулер
түрліасты.
тарихи
кәсіптік өнімнің
өсуі жүргізіп,
7 проценттен
Бұл
дәуірлерге
жататын
ескерткіштер
кешенін
ашты.
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
Соның
бірі,үлесі
Степногорск
қаласынан
солтүстік
сектордың
40 проценттен
асып түсті.
батысқа
қарай 6 шақырым
өзенінің
Қазақстанның
қолайлыжерден
дамуыАқсу
орта
таптың
сол
жақ жағалауындағы
Шоңдыңқора
қорымы
қалыптасуына
мүмкіндік берді.
Кедейшілік
13 есе
еді.
Қорымнан
қоладан, деңгейі
алтынан
қысқарып,
жұмыссыздық
4,9 жасалған
процентке
дейін төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономибілезік,
сақина, алқа
қалдықтарымен
бірге бас
калық
табыстарының
негізі - біздің
басты құнкиім
және
шашбаулар табылған.
Зерттеушілер
дылықтарымыз
қала беретін
азаматтық
қорымды
Алакөлретінде
мәдениетіне
жатқызады
да,
бейбітшілік,
ұлтаралық жәнеүшінші
конфессияаралық
б.з.б
екінші мыңжылдықтың
ширегімен
келісім.
белгілейді.
Осыдан-ақ, халқымыздың бұрым
тіктері сенімді
қою Дегенмен,
дәстүрініңҚазақстанның
өте ертеденжетіс
жалғасып
келе
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымыжатқанын болжап айта аламыз.
здың
кепілі еместағы
екенін
жақсыжауһарларының
сезінуіміз керек.
Халқымыздың
бір құнды
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
бірі – ғашықтық жырлары. Қыз бен жігіттің
Елімізге
дамудың
жаңа
сапасы
қажет.
кіршіксіз, қалтқысыз, мөлдір махаббатын белді
Жаһандық
трендтер
көрсетіп
отырғандай,
ол,
арқау
еткен асыл
қазынамызда
әділетсіз,
қатыгез
бірінші кезекте,
Төртінші өнеркәсіптік
революция
заманның
жауыздығынан
азап шеккен,
құрбан
элементтерін
кеңінен енгізуге
негізделуі
Мұболған
ғашықтардың
зар-мұңы
мен тиіс.
қайғының
өзіндік
сын-қатерлері
де,
мүмкіндіктері
қасіреті және тығырықтан жол таппақ болғанде
бар. тілегі жырланған. Сол жырларды оқып
арман
Жаңа әлем
көшбасшыларының
қатарына
қоотырсаңыз,
құлай
сүйген ғашығының
сипатын
сылу
үшін
Қазақстанда
қажетті
нәрсенің
бәрі
бар
қыздың тәтті қылығымен және сұлу бұрымымен
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндетсуреттейді.
Қыз Жібек жырында көштің соңынан
терді шешуге жұмылуымыз керек.
қуған Төлеген кездескен қыздардың сұлулығын
бұрымымен байланыстырып отырады. Мысалы,
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
«Жез құмандай тамағы,
технологияларды енгізудің көшбасшысына
Жүзген қаздай иіліп.
айналуы тиіс
Беліне
түскен қос бұрым,
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төменҚынай
белі үзіліп»
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
немесе
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
«Өзі он
бес жасында,
себепті
жоғары
еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
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секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
74
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралАлтынды шашбау басында.
дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінТанадай көзі жалтылдап,
ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаАқ маңдайы жарқылдап» деп жеткізеді.
ландыруға тиіс.
Ақыры
Қыз Жібектің
сұлу
Еліміздің
бірнеше күймесіне
өнеркәсіптікжетіп,
кәсіпорнын
дидарын
көргенде
де:
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
«Жүзінен
нұры
тамып тұр,
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен тарату керек.
Дүрия
жауһар
сырғасын,
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімКөтере
алмай құлағы, өз экожүйесін дамытуы
дерді
әзірлеушілердің
Шашбауы
шалқып
тұр» деп
тамсанады.
аса маңыздыжелде
мәселеге
айналып
келеді.
Жырдағы
қыздың сипатын
Ол біздің кездескен
Назарбаевсұлу
Университеті,
«Астана»
тарих
жүлгесімен
хандығы
халықаралық
қаржы қуалап,
орталығы,Қазақ
IT-стартаптардың
тұсындағы
қоғамдық
өмірден
кездестіре
халықаралық
технопаркі
сияқтыдеинновациялық
аламыз.
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһан(Орамалдағы Бөкейұлы Жәңгір ханның қызы
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
Зылиха. Ал жанындағы Зылиханың қызы.)
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Тәукенің «Жеті жарғы» заңнамасының
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
үшінші тағаны «кек пен жаза» деп аталады.
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаӘдет-ғұрып заңдарының бір тармағы ретінде әр
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
түрлі
қылмысқа қатысты жазалардың ішінде ең
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаауыры–өлім
жазасы. Бірақ, өлім жазасынан кем
ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынсоқпайтын
түрлері
де баршылық,
солардың
бірі,
дардың энергия тиімділігі
мен энергия
үнемдеуге,
мойнына
құрым
іліп,
бетіне
күйе
жағу
(ауыл
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
ішіндегі
тәртіп пен
имандылықты
Болжам
бойынша,
2050
жылға қарай бұзғандарға)
бұл көрсетболған.
Бұл
жаза
билер
кіш 80 процентке жетеді. емес, ауыл тентектерін
«тектеп»
отыратын
ақсақалдар шешімімен
Біз 2030 жылға
қарай Қазақстандағы
баламаболады.
Сол
жазаның
тағыжеткізу
бірі–бұрымын
лы энергия үлесін 30 процентке
міндетін
кесу. Нәпсіқорлыққа
байланысты
қолға
қойдық.
Қазір бізде жалпы
қуаттылығы
336түскен
МВт
еркектіңжаңартылатын
атының құйрығын
кесіп,көздерінің
ардан аттаған
болатын
энергия
55
қыздыңжұмыс
немесе
күйеуі бар әйелдің
бұрымын
нысаны
істейді.Соларда
2017 жылы
1,1
кесу. Бұлкиловатт-сағат
түсінгенге астары
ауырэнергия
жаза болып
миллиард
«жасыл»
өнтабылады. Себебі,
ат құйрығын кесу
не өлімде,
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
не жаугершілікте
кездесетін дүние
болған. Бұл
салу
үшін бизнесті ынталандыру
маңызды.
қылмыскерге
енді аяушылық
Өңірлердің әкімдері
шағын және болмайтынын
орта бизнес
көрсетсе керек.
субъектілерін
кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо(«Сауын саусаң, бие сау,
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
Боз қырау түспей суалмас»
трансферттеумен және оларды отандық жағдай1934 жылдың суреті)
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
Еркек адам қайтыс болғанда мініп жүрген
Осыған орай аграрлық университеттердің
атының құйрығын кесіп, тұлдап қоя береді. Ол
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
атты тек ас бергенде сояды. Өзгенің жылқысының
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
құйрығын ұрлап кескен қылмыскерге бір жыл
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
ішінде билік
айтпай, мал
мамандарды
дайындауға
тиіс. иесінің босағасын
қаратады.
Егер
бір
жыл
ішінде сол
Бұл жоғары оқу орындарынан
оқушаңырақта
бағдарөлім-жітім
болса,
сол
ұрыға
кісі
құнын
төлететін
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенінболған.
дегі
озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
Хандық билік
қазақ қоғамынан
орталықтарға
айналутұсында
талап етіледі.
Мысалы,
көрініс
тапқан,
тіптен
оны
кесу
өліммен
бараегін егу мен астық жинаудың оңтайлы
уақытын
бар
жаза
саналған
қасиетті
бұрым
хакім
Абайға
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералда:тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
ды
«Білектей
арқасында
өрген бұрым, жүйелері
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
Шолпысы
сылдыр
қағыпесе
жүрсе
ақырын. боарқылы
өнімділікті
бірнеше
арттыруға
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коКәмшәт
бөрік,
ақ тамақ,
қаражан-жақты
қасты,
оператив
түрінде
жұмыс
істеуіне
қолСұлу
қыздың
көріп
пе
ең
мұндай
түрін»
- деп
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен
бірлесіп,
өлең
өргізген
еді.
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
Сол шаштағы
қасиет
Абайдан
да өтіп,
кешегі
стратегиялық
жолын
тауып,
ілгерілетуге
тиіс.
Мұқағалидың
заманына
жеткенде
«Келші,
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
шашыңнан
иіскетші»
деген арманға
айнала
өнімнің
сапасы
мен экологиялық
тазалығын
бастайды.
Бұл,
әрине,қажет.
20 Бұл
ғасырдың
екінші
сақтай
отырып
жүргізілуі
бүкіл әлемге
жартысы, «Қазақстанда
Мұқағалиша айтсақ:
«Соғыстан
кейін
танылатын
жасалған»
табиғи азықбасталған
соғыс»
жылдары. Қазіргі
оқырмандар
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүмМұқаңның
кіндік
береді. сол өлеңін оқып отырып «Иіскейін,
тек
қана тиіспейін»,
- деп барынша
мұрттарынан
күліседі.
Сонымен
қатар жерді
тиімді
игеМеніңше,ынталандырып,
бұл өлең біз ал
ойлағандай
жеңіл ой
ретіндерді
дұрыс пайдалана
емес, ұлы трагедия.
алмайтындарға
шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.

4

ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
(Қалмақ қызы...
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
Авторы: Н.Кандыба
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
Түсірілген жылы: 1895
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
Түсірілген жері: Астархан
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Архив: Кунсткамера)
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
«Құлаң қара шашың-ай күн қақтаған,
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
Қос бұрым-ай жотаңда бұлғақтаған.
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
Қарғам, сенде жерімнің иісі бар,
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
Жердің
исіавтожолдардың
жұпардан қымбат
маған» желісін
жақсарту
үшін
жергілікті
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
75
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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Құрметті отандастар!
немесе
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
«Шаштарыңнан иіскетші қарғам маған,
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз ҚазақстанТүсер ме екен есіме арман далам», - деген
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
жолдардан-ақ ақынның қызға емес, Қазақы
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылтабиғатқа, ұлттық болмысқа деген теңдесіз
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
сағынышы
жатқан жоқ па?! Сол қарапайым
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
шаш
үлгісі
киелі қос бұрым кеңестік дәуірдің
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
салқынымен
санамыздан
ұмытыла
алған ТМД және
Шығыс Еуропа
елдерібастаса
арасынкерек-ті.
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда таҚытай
халқында
«Сүмбіл
- сұлудың
бысты
жұмыс
істеп келе
жатқаншаш
нарықтық
эконоекінші
жамалы»
деген
сөз
бар.
Ал,
Қазақ
мика моделі қалыптасты.
қоғамында
ақсақалдар
шаштың
2017 жылыбайырғы
еліміз әлемдік
дағдарыстың
қоқою
немесе
жұқалығына,
реңіне
қарап
шашы
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
көмірдей
қара,Жыл
жылқының
қылындай
ширақ,
қайта түсті.
қорытындысы
бойынша
ішкі
қатты
болса
ондай
адамды
тік
бақай,
айдалы.
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнерАл,
сұйық,өнімнің
қоңырқай
жұмсақ, жылы
сөзді,
кәсіптік
өсуіболса
7 проценттен
асты.
Бұл
шашы
артына
қарай
бітіп,
маңдайы
кең
болса
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
елсектордың
ұстайтынүлесі
көсем,
қасына
мініп
тұрған
40 шашы
проценттен
асып
түсті.
маңдайы
тар
адамды
күншіл
деп
адам
мінезін
де
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
бағамдап
отырған.
қалыптасуына
мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
Бұрым – жұмыссыздық
біз ойлағандайдеңгейі
сұлулық
ғана
қысқарып,
4,9үшін
процентке
емес.
– тәрбие құралы.
дейінОл
төмендеді.
Еліміздің әлеуметтік-экономи«Жеңгесі
кетті бұрылып,
калық
табыстарының
негізі - біздің басты құнАсықпай басып
бір қалып.
дылықтарымыз
ретінде
қала беретін азаматтық
бейбітшілік,
және конфессияаралық
Сылдырлапұлтаралық
алтын теңгесі,
келісім.
Қасында барады ырғалып», - деп Төлеген
Дегенмен,
Қазақстанның
тіктері сенімді
Жібектің
жүрісіне
таңдай жетіс
қағады.
Өлең
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымыжолында айтылғандай, қыздың әрбір әрекетін
здың кепілі
емес асыл
екенін аналар
жақсы сезінуіміз
керек.
бағып
отыратын
үйде отырып
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
сырттағы қызының олпы-солпы жүрісі мен
Елімізге
дамудың
жаңақызын
сапасы
қажет. тік ұстап,
дөрекі
әрекетін
тектеп,
денесін
Жаһандық
трендтер
отырғандай,
ол,
салмақты,
майда
жүруге көрсетіп
тәрбиелеген.
Шаштың
бірінші кезекте,
Төртінші өнеркәсіптік
беріктігін
альюминиймен
салыстыруғареволюция
болады.
элементтерін
кеңінен
енгізуге
тиіс. МұБір
шаштың өзі
100-ден
200 негізделуі
граммға дейінгі
ның өзіндікзатты
сын-қатерлері
де, шамасы
мүмкіндіктері
салмақтағы
ұстап тұруға
келеді.де
бар.
Әйел адамның бұрымы 20 тонна салмақтағы
Жаңа
әлем көшбасшыларының
қозатты
көтеріп
тұра алады дейді қатарына
мамандар.
сылу
үшін
Қазақстанда
қажетті
нәрсенің
бәрі
бар
Сондықтан, қола дәуірі ескерткіштерінен
екеніне сенімдімін.
үшін мынадай
міндеттабылған
шолпыныңБұл
салмағы
6 килограмм
терді
шешуге
жұмылуымыз
керек.
дегенге де аса қатты таң қалуға болмас. Шашқа
осыншалықты ауыр шолпыны таққан қыздар
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңаеді. Осы
денесін
тік ұстап
жүрмеуге шарасыз
технологияларды енгізудің көшбасшысына
қыздар халық әніндегі «Керім-ау, айдай, керме
айналуы тиіс
баудай» деген сұлу тіркестің тууына тікелей
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төменсебепкер. Енді бір жағынан, үйде отырған
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
үлкендер де келе жатқан қызды шолпысының
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
сылдырынан біліп, әңгіменің денін дұрыстап,
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
оғаш
әрекеттері мен артық әзілдерін қызсекторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
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Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа

76
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық

сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралқырқынға
естіртпей, дұрыс үлгі болуға да
дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінтырысқан.
ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаБұрым – тазалықтың құралы. Ас-сумен
ландыруға тиіс.
жанасатын әйел затына ас үйдегі тазалық
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
түсінікті болар. Əр күні таңертең мен кеш
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
арасында
автобусқа отырсаңыз, жайып алған
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
шашы
елге
кедергі жасап, түс шайысып,
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімбасы
сиған
көлікке
шашы
симаған «қаралы
дерді әзірлеушілердің
өз экожүйесін
дамытуы
сұлуларды»
да
жиі
кездестіреміз.
Бұрым – әйел
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
затын
таза жүругеУниверситеті,
тәрбиелейді. «Астана»
Олжинақы,
біздің Назарбаев
Бұрым
–
денсаулықтың
кепілі.
Қазақта
халықаралық қаржы орталығы,
IT-стартаптардың
«итаяққа
салу» технопаркі
деген дәстүр
бар, жас
келіншек
халықаралық
сияқты
инновациялық
бір
ауылға
қыдырып
барғанда,
есік
көргенде
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға
тиіс.
үлкендер
«итаяғыңа
сал»
деп
күмістен
алқа,
«Алатау» инновациялық технологиялар
пармоншақ,
теңге,
түйме
сыйлайды.
Итаяққа
кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі салу
қайта
– қарау
әйел босанғанан
баланыжаңа
шаранасынан
қажет. Нақтыкейін
сектордың
технологижуатын
суға,
яғни,
«шілде
суына»
сол күміс
яларға деген сұранысты ынталандыруы
және
заттарды
салып,
«Күмістей жарықжеке
болсын»
деген
венчурлық
қаржыландырудың
нарығының
ырыммен
нәрестені жуып,экожүйе
судағы әшекейлерді
қызметі инновациялық
жетістіктерінің
сол
жердегі
әйелдер бөліп
алады.
негізгі
факторлары
болып
саналады. Бұл үшін
Бізгезаңнама
жеткен қажет.
тағы бір аңызда: Ертеде Қазақ
тиісті
әскері
мен бөлек,
қалмақтар
соғысып
жатқан аймақта
Бұдан
IT және
инжинирингтік
қызмет
жұқпалы
тарап,
қалмақ
қолыиедерлік
көрсетуді ауру
дамыту
ерекше
маңызға
болып
қырылып
қалыпты да,
қазақ сарбаздарының
отыр. Экономиканы
цифрландыру
табыс әкелгенімен, кесел
жұмысдарымаған
күшінің көптеп
қалу
қаупін
ешбіріне
екен.босап
Мұның
негізгі
де тудырады.
Босайтын жұмыс
күшін еңбекпен
себебі,
қазақ сарбаздарының
қару-жарағы
мен
үшін келісілген
саясатты
алдын ала
тияатқамту
әбзелдеріндегі
күмістің
пайдасынан
болған
нақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
коммуникация
дейді. Дәл осы аңыз араб халықтарында да
мен стандарттау
жаңа
индустриялансақталған.
Ертедесалаларын
бір өңірдегі
халық
жаппай
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажет
болады.
тамақтан уланып қырылғанда, сол
тамақты
жылы «цифрлық
өнеркәсібін
қакүміс2018
қасықпен
жеген бірдәуір»
басшы
ғана аман
лыптастыруға
индустрияландырудың
қалыпты
деседі.арналған
Қазір медицинада
күмістің
үшінші
бесжылдығын
әзірлеуге кірісу
керек.
ауру
тудыратын
элементтерді
жойып,
ағзаға
зиянды токсиндар мен микробтарды шығарып,
ЕКІНШІ. 650 түріне қарсылық көрсете
бактерияның
Ресурстық
әлеуетті
алуымен бірге
шашқа тағылған күміс теңгелер
одан
әрі
дамыту
белге түсіп әйел затының өмірге ақаусыз
ХХІ
ғасырда
табиғи ресурстарға
деген
ұрпақ
әкелу
үшінәлемнің
аса пайдалы
екенін дәлелдеп
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһанотыр. Сондықтан да, ғылымды ерте білген
дық экономиканы
және бар
еліміздің
экономикасын
әжелеріміздің
қолында
күмісінен
түйме
дамыту
барысында
ерекше
маңызға
болады.
тағып, әсіресе бойға жете бастаған ие
қызының
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
шашын
өріп,
бұрымына
күміс моншақ
тағатыны
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаосыдан болса керек-ті.
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Соңғы жылдары ғалымдар «Шаш – адам
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформамен кеңістік арасын тұтастыратын байланыс
ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынқұралы екенін, әйелдердің шашы инь қуатына
дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
бағынатынын, бұл қуат қыз-келіншектердің
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстабойына
жұмсақтық, мейірімділік, байыптылық,
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
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қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
кешірімшілік
қатарлы
қасиеттер
Болжам
бойынша,
2050 жылға
қарайдарытатынын
бұл көрсетайтыпты»
деп
әлем
халқы
таң
қалып жатқан
кіш 80 процентке жетеді.
шақта
қара
қоста
отырып,
«Балам, баламажалаңбас
Біз 2030
жылға
қарай
Қазақстандағы
жүрме,
жаман
болады»
дей салған
қара
шалдан
лы
энергия
үлесін
30 процентке
жеткізу
міндетін
қарапайымдылық
пен ғылым
аспапты336
ғойМВт
деп
қойдық.
Қазір бізде жалпы
қуаттылығы
таң қаласың.
болатын
жаңартылатын энергия көздерінің 55
Сәтті
түсіп
ауылға бара
бір
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017қалған
жылы 1,1
сапарымда,
сексеннен «жасыл»
асқан әжем
күннің
миллиард
киловатт-сағат
энергия
өннұрына қыздырынып,
шашын тарап
отыр екен.
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
Жұқарып
кеткен ынталандыру
бурыл шашын
асықпай тарап
салу
үшін бизнесті
маңызды.
болғасын,
түскен
Өңірлердіңүстіне
әкімдеріжабысқан,
шағын жәнежерге
орта бизнес
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
шаштарын жинап жатып «Балам, қарашы шаш
қалдықтарды
заман талабына
сай утилизацияқалып қалмасын»,
- деді. Іздегенге
сұраған
лау
және қайта
өңдеу үшін
шараларғана
қабылдау
«Неге?»
сұрағыма
қарапайым
«Шаш
керек.
Осыастында
және басқа
шаралар
аяқтың
қалсаданемесе
құсзаңнамаға,
іліп кетсе
соның
ішінде Экологиялық
кодекске
өзгерістер
бас ауыруына
шалдықтырады»,
- деді
де жұқа
енгізуді
талап
етеді.бұрым етіп өріп алды. Әжем
буырыл
шашын

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коғана шашын
маңдайдың
дәл ортасынан
жарып,
оператив
түрінде
жұмыс істеуіне
жан-жақты
қолекі
омырауын
жауып
қояды.
Ұзатылған
қыз
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
шашын
екеу
етіп
өріп,
үйден
шығарда
бұрымын
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
артқа тастапжолын
шығады
(Қыз
қылығының
стратегиялық
тауып,
ілгерілетуге
тиіс. артта
қалғаны
және болашақта
сүйгенімен
қос
Ауыл шаруашылығын
қарқынды
дамыту
бұрымдай
егіз, тату-тәтті
болсам деген
ниетте).
өнімнің
сапасы
мен экологиялық
тазалығын
Келінотырып
болғанда
да солай
өріп
Алдасақтай
жүргізілуі
қажет.
Бұлжүрген.
бүкіл әлемге
жалда қаралы
жағдай болғанда,
күйеуі
дүниеден
танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи
азыққайтқанда,
ауыр күнәілгерілетуге
жасағандамүмғана
түлік
брендін ұятты
қалыптастырып,
шашын
жайып жылайтын болған. Мұхтар
кіндік
береді.
Шахановтың
«Ғайша»
Сонымен қатар
жердіөлеңіндегі
барынша ұятты
тиімдіболған
игеретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
әйелдің өлім алдындағы:
алмайтындарға
шарашашын
қолдану
керек.жіберіп,
Тиімсіз суб«...Сонан кейін
жайып
сидияларды
ауыл
шаруашылығы
Күйеуінің
аяғына
құлады. кешені субъектілеріне
арналған
банк несиелерін
арзандатуға
Құлап
жатып ағыл-тегіл
жылады,
қайтаЖылап
бағыттау
қажет.
5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
жатып
зарлады».
кешеніндегі
еңбек өнімділігін
Бұл - сөзіміздің
дәлелі. және өңделген ауыл
өнімінің
экспортын,
тиісінше,
кем
бүгінге дейін шашын түйіп көрмеген жан. шаруашылығы
Бұрым – әдетте
жалғыз
өрім, қос
өрім болып,
ҮШІНШІ.жылдарында
«
2,5қалыңдығына
есеге арттыруды
тапсырамын.
«Соғыс
әйелдер шашын түйіп, дегенде
шаштың
қарай
үлкен бұрым және
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
еркектермен
бірге қан майданға
аттанған кездер кіші бұрым болып бөлінеді. Халқымыздың
кешенін
қарқынды
дамыту
мүмкіндігі күрсініп қара
ТӨРТІНШІ.
болды ғой, оның бетін ары қылсын»-деп
өлеңдерінде суреттелетін «Жеңді білектей
Аграрлық
саясат
еңбек
өнімділігін
түбегейКөлік-логистика
инфрақұрылымының
отыратын. Сөзіміз дәлелді болуы үшін 1941-1945 бұрым» мен «Таудан
аққан бұлақтай бұрым»
ліжылдардағы
арттыруға және
өңделген
өнімнің
экспортын
тиімділігін
арттыру
соғыс кезінде бұрымынан амалсыз осы түріне қаратылса керек-ті. Қасиет санаған
ұлғайтуға
бағытталуы
егін егіп,аттанған
дәнді
Бүгінде тағатын
Қазақстан
арқылы бірнеше
транайырылуға
мәжбүр керек.
болып Біз
майданға
бұрымға
шашбаудың
үзбелі шашбау,
дақылдарды
өсіруді
үйрендік.
Оны
мақтан
тұтасконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл
туралы
көп
аруымыздың бірі Шығыс шолпаны – Мәншүк шашақты шашбау, сөлкебай шашбау, теңге
мыз.
Алайда,
қазір
ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайайтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
өткен
жүк
Мәметова еді. Оның бұрымынан айырылған шашбау, үкі аяқты шашбау қатарлы түрлері
таалақайғысы
өңдеуді қамтамасыз
етіп, Дүйсенбек
әлемдік нарықтарға
2017 жылы
17 процентке
өсіп, 17өзіндік
милтуралы ақын
Қанатбаев транзиті
бар. Бұлардың
ерекшелігі
мен жасалуы,
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
былайша жырлайды:
қасиеттері басқа бір мақалаға азық боларлық
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард дол«...Айқасқа барам өліммен,
дүниелер.
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
Қайтемін жалғыз бас қамын.
Бұл мақаладағы біздің айтпағымыз басқа.
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаБұрымымды төгілген,
Халқымыз «Әйел мінезді еркекте қуат жоқ,
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
Туған жер, саған тастадым.
еркек мінезді әйелде ұят жоқ» десе, кешегі Бұхар
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
...
бабамыз
«Қызда қылық болмаса құр шырайдан
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Батыр
қыз
майдан
құрбаны,
не
пайда?!»
деп толғайды. Ал, бүгінде белгілі
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
Омырауынан
оқ
тесіп.
ақын
Ақұштап
апамыз «Өмірде
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты Бақтыгереева
цифрлық технологиялардың
Қисаауыл
да солшаруашылығы
қыз ғұмырын, кешенінде нақты ауқымды
қыз болу
баренгізілуін
да, Қазақ
қызы болу
мүлдем
қоймай,
түрде
қамтамасыз
ету қажет.
Жүргендей
әлі
от
кешіп,
бөлек»,
деп
пікір
айтқан.
Сол
тәрізді,
ғасырлар
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
Қия алмай
қара бұрымын».
бойы халқымыздың
ұлттық дүние
танымымен
мамандарды
дайындауға
тиіс.
буынының
өзара байланысын
ұйымдастыруға
Қыздың
шашындай
жылқының
жалқалыптасқан
ырымдар
мен
тиымдардың
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
құйрығын жаңартып,
халқымызагроөнеркәсіп
қасиет санайтынын
астарын, сапалы
оның ішінде,
қылықты
ламаларын
кешенін- пайдалану
талдаудыжаратушы
қамтамасыз
етуге,
мақаламыздың
басында
айттық.
Тай
күнінде
Қыздарымызға
сыйға
берген
қасиетті
шаштың
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
баланың қарын
алғандай
етіп, азайтуға
да киесіжағдай
барын туғызады.
жете түсініп,
сылдыры
орталықтарға
айналу шашын
талап етіледі.
Мысалы,
Осы шолпы
мақсаттар
үшін
жылқының
жал-құйрығын
күзейді
де,
тиіспейді.
мен
күлкі
сыңғыры,
бұрымы
мен
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.қылығы
Ал, біз ше?
жарасып,
жоғымызды
болжамдаудың,
«ақылды суарудың», минералБұл жүйеөшкенімізді
көлік ағынынжандырып,
тиімді басқаруға
және
Қыз баланыңсебудің,
шашын әжелер
ортасынанжәне
емес, инфрақұрылымды
толықтырса дегенодан
тілек әрі
қана.
Қалғаны
сіздерге
ды тыңайтқыш
зиянкестермен
дамыту
қажеттігін
маңдайынанкүресудің
сәл қиғаш
жарып тараған.
Оған анықтауға
аманат, арулар...
арамшөппен
интеллектуалды
жүйелері
жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
себеп теөнімділікті
бар. Әйелбірнеше
заты бұл есе
дүниеден
қайтқанда
арқылы
арттыруға
бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
77
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінЕрбол АЛШЫНБАЙ
бөленіп,
брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынта«Шабыт»
шығармашыл
жастар фестивалінің
ды
құрдық.халықаралық
2017 жылы біздің
ел БҰҰ Қауіпсіздік
ландыруға тиіс.
Кеңесінің
емес мүшесі
болды. 2018
жылГран-при тұрақты
және Президент
кубогының
иегері,
ақын Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешімалған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар паржалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиорайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелбейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиятірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустриялан«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
Елімізге
дамудың
жаңа
сапасы
қажет.
2018 жылыдауысы»,
«цифрлықтергеуде
дәуір» өнеркәсібін
қа...Бөгелмей
жазып
өлем,
сен оқып
өл,
«Абақтыдағы
көрген жан
Жаһандық
трендтер
көрсетіп
отырғандай, ол, төзгісіз
лыптастыруға
арналған
индустрияландырудың
Тартамын
ақыр
жаза соның
үшін...
азабы, Таңжарық
ақын
жырында жаңғырып
бірінші
Төртінші өнеркәсіптік
үшінші бесжылдығын
әзірлеуге кірісу керек.
Бұл кезекте,
ақын Таңжарықтың
түрмедереволюция
жазған тұрғандай
әсер қалдырады.
элементтерін
кеңінен енгізуге негізделуі
Мұжырлары
тыңшы-тергеушілер
тінтуі тиіс.
кезінде
...Дөңгелек бір тақтай бар қалың шапқан,
ның өзіндік
сын-қатерлері
де, мүмкіндіктері
ЕКІНШІ.
қолды
болып, өзі
сол үшін тергеліп,
өлімші болыпде
Бетіне
қанмен сырлап, бояу жаққан.
бар.жеп, жан азабы мен тән азабын қатар тартып
Ресурстық
әлеуетті
таяқ
Жалаңаш құйрық
қойып отыр, - дейді,
Жаңа «Енді
әлем өлең
көшбасшыларының
қатарына
қо- одан
әрі дамыту
жатқанда,
жазбай-ақ қойыңызшы,
аға!»
Қаратып
ұшын өрге шеге қаққан.
сылу
үшінашыған
Қазақстанда
қажетті
нәрсенің
бәрі
бар
ХХІ ғасырда
әлемнің
табиғи
ресурстарға деген
деп
жаны
түрмелес
інісіне
айтқан
сөзі.
Көмірге
отырғызып
ұсақ
шағып,
екеніне
сенімдімін.
Бұл
үшін
мынадай
міндетмұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһанАқынның аузына бұл сөзді Тәңірі салған шығар,
Қан деген май құйрықтан судай ағып.
терді
шешуге
жұмылуымыз
керек.
дық
экономиканы
және
еліміздің
экономикасын
ол шынымен де «жазып өлді».
Үрпіңе ши жүгіртіп боздатқанда,
дамыту
барысында
ие болады.
Таңжарық Жолдыұлы поэзиясының 80 пайызы
Шыбын
жан шығыперекше
кетпеймаңызға
тұрсын нағып?!
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
түрмеде жазылды. Ал, оның тергеушілер мен
Адамның жаны кетіп денесінен,
технологияларды
көшбасшысына
ісін,
табиғи ресурстарды
тыңшылар
тарапынаненгізудің
жойылғаны
қаншама?! Бізге
Құйрықты
алсаң жұлыпбасқаруға
шегесінен.қатысты ұстаайналуы
тиіс
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта пысықтау керек.
жеткені - тас түрменің түнегін жарып шыққан
Тәңірге дауысың жетіп зарланасың,
Оның
нәтижелері
мұнай
бағасы
күрт
төменКешенді
ақпараттық-технологиялық
платформажарық сәуле сынды. Міржақып, Мағжан секілді
Тырнақтың ине сұқса көбесінен.
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
Кәсіпорынағаларының орыс түрмесінің бетон қабырғалары
Бұл ақынның «Түрме халі» дейтін
ұзақ
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
тұншықтырып, алты Алашына жетпей қалған толғауынан үзінді. Оқудың өзі кісі жүрегіне
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстасекторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
78
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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ОЛ ДА РАС,
ҚҰПИЯ ҰЙЫМ
ҚҰРҒАНЫМЫЗ...
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тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.

3

ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық
саясат
еңбек
түбегейсалмақ
түсірер
осы тән
мен өнімділігін
жан азабы сұлтан
боп
літуған
арттыруға
және
өңделген
өнімнің
экспортын
Алаш арыстарының басынан бағы ауғанда,
ұлғайтуға
бағытталуы керек.
Біз қинауы.
егін егіп, Оларды
дәнді
түрме «садистерінен»
көрген
дақылдарды
өсіруді
үйрендік.
Оны
мақтан
тұтаосылай атамасқа шараң жоқ. Адам баласын
мыз.
Алайда,
қазір
ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайқинаудан ләззәт алатын «садистер» болмаса,
есі
тадұрыс
өңдеуді
қамтамасыз
етіп,
әлемдік
нарықтарға
жан иесі мұншалық хайуандыққа бара
жоғары
дайын
өніммензиялыларын
шығуымыз қажет.
алмас сапалы
еді. Шығыс
Түркістан
келісім
Бұл
мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кебойынша, Кеңес-Қытай чекистері бірге
тергегенін,
шеннің
түбегейлі
бет
бұруы
маңызды.
Аграрлық
ал Таңжарық Жол-дыұлын «Господин Таңджарик
ғылымды
дамыту
мәселесі
басты
назарда орыс
бокак жизнь?»
деп «шегір
көзін
сықситатын»
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
тергеушісі Полинов сұраққа тартқанын ескерсек,
трансферттеумен және оларды отандық жағдайорыс түрмесі мен қытай түрмесіндегі тергеуға бейімдеумен айналысуы қажет.
азаптау тәсілдерінің ұқсас болғаны өз-өзінен
Осыған орай аграрлық университеттердің
түсінікті. Құпия қоймаларда сақталып қалған
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
Алаш арыстарының атылар алдындағы фотолары
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
да біраз жайға қанықтырғандай. Осы қасіретті
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
жырлардан жаны мен тәні қатар шырқыраған
мамандарды дайындауға тиіс.
аяулы
ақынның жүрек лүпілі мен саусақ табын
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарсезгендей
ламаларын боласың.
жаңартып, агроөнеркәсіп кешенінәдебиеті»
деп аталатын
жаңатарататын
терминмен
дегі «Түрме
озық білім
мен үздік
тәжірибені
індете
зерттейтін
жоқшысын
күтіп
жатқан
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
Таңжарық
ақын
поэзиясы,
Бұқара
Тышқанбаев,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
Тілеужан Сақалов,
Оразанбай
Егеубаев,минералТұрлыбек
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
Мәмесейіт
сынды
азулы
да
алымды
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестерменжазушыжәне
ғалымдар күресудің
зерттеп, интеллектуалды
зерделегеніне қарамастан,
арамшөппен
жүйелері
жаңа заманның
көзімен
үңілуді
етеді, архив
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есеқажет
арттыруға
боқоймаларындағы
біраз құпия
лады.
Жүргізушісі әлі
жоқашылмай
техника отырған
адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
жайға да түннің шетін
түргендей там-тұмдап сәуле
тиімділігін
арттыру
түсіреді. Бұрын заманның құрсауымен айтылмай
Бүгіндетұншығып
Қазақстан
арқылы
бірнешежарыққа
транкөкейде
қалған
зарлы шындық
сконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл
туралы
көп
шығар күнін аңсайды. Белгілі білімдар Серік
айтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
өткен
жүк
Негимовтің пайымымен айтсақ, «Алаш идеясын
транзиті
2017
жылы 17 процентке
17 мил- Әлихан,
Ахметтердің
бастамасынөсіп,
жалғастырған
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
саяси жауынгер», бұл тараптағы өзінің жыл
әділ
сайынғы
бағасын табысты
әлі алған 2020
жоқ. жылы 5 миллиард долларғаСоның
жеткізу
міндеті
тұр.
Бұл инфрақұрылымға
бірі
- жұрт
аузында
айтылып жүрген
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез
арада
қайтаМақсұт Сасанұлы, Әбеу Құдышұлы,
Таңжарық
руға
мүмкіндік
береді.
Жолдыұлы бастаған «арғы беттегі» қазақ зиялылақозғалысын онлайн режімінде бақылап,
рыЖүк
Шығыс
Түркістанға «қоныс аударған» қазақтың
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
тұңғыш ұлттық үкіметі әскери кеңесінің мүшесі
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
Райымжан Мәрсекұлы мен Ыбырайым Жайнақов
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
сынды Алаш идеясының айнымас сарбаздарымен
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
қосылып, Алашорданың Қазақстанда іске аспай
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
қалған ұлы мұраттарын орындау жолында, Құлжа
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
қаласында «Алаш-азаттық» атты құпия ұйым
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
құрып, Шығыс
Түркістан
азаттығы
үшін күрескені
пайдалану
сапалы
талдауды
қамтамасыз
етуге,
жайындағы
әңгімелер.
Жұрт
аузындағы
осы сөзөсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
дерде шындықтың
сілемі жатқан
секілді. Бұлүшін
ақын
азайтуға
жағдай туғызады.
Осы мақсаттар
шығармаларында
да
із
қалдырған.
«Тұтқындалу»
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
атты
ұзақ көлік
толғауында
тергеушінің
Бұл жүйе
ағынын тиімді
басқаруғааузынан
және
берілетін
шумақтарда:
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
...Алыпжол
тұрашады.
Алтай жақтан
Әбеуқатынастарды
хабар,
анықтауға
Ішкі өңірлік
Амалын
Баркөл
жақтың Шәмси
табар. желісін
жақсарту
үшін
автожолдардың
жергілікті
Құсайын
Үрімжіден
келген,
жөндеу
мен қайта
салуға саған
арналған
қаржы көлемін
көбейту керек.
79
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Кісің
сенің
мұнда елге
шабар.мен құрметіне
Біз көп
әлем
елдерінің
сенімі
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстаністі Мақсұт
басында
дыБұл
құрдық.
2017 құрған
жылы біздің
ел алғаш,
БҰҰ Қауіпсіздік
Бір
қазақ
Мақсұт
айтса
кірмей
қалмас.2018 жылКеңесінің тұрақты емес мүшесі болды.
Бастап
жүрайында
ол кеткен
соң
Жәйірбегі,
дың
қаңтар
оған
төрағалық
етудеміз.
Олардың
қайсы
қазақ
тілін
Біз дүниежүзілік ЭКСПО алмас.
мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
Білесің
оның
бәрін
ішінде
өзің, елдері арасыналған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
Қай бірінші
қазақ саған
келіп ақыл
салмас.
дағы
мемлекет
болдық.
Қазақстанда таТаратып
жатасың
ұйымшадан,
бысты
жұмыс
істеп сен
келе
жатқан нарықтық эконоКетеді
бірден-бірге
бәрі жалғас, мика
моделі
қалыптасты.
делінеді.
Таңжарықты
1925 жылы
Қазақстаннан
2017 жылы еліміз әлемдік
дағдарыстың
қоқайтқаннан
бастап
жіті
ба-қылауына
алып,
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу басқанжолына
тұрғанын
хаттап-шоттап
жоғарыға жолдап
отырған
қайта түсті.
Жыл қорытындысы
бойынша
ішкі
Қытай
сұрағы
тегін болмаса
жалпытыңшыларының
өнімнің өсуі 4 бұл
процент
болып,
ал өнеркерек.
Бұлөнімнің
жерде дұспанға
сатылған ел арасының
кәсіптік
өсуі 7 проценттен
асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің
жалпы
көлемінде
өңдеуші
«үндеместері»
де «иелеріне»
адал
қызмет атқарған
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
сыңайлы.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
Ақын:
қалыптасуына
мүмкіндік
Кедейшілік 13 есе
Айдатқан бізді
ұстатып берді.
ағайындар,
қысқарып,
процентке
Қош ендіжұмыссыздық
жолыққанша деңгейі
жақсы 4,9
жаса,
- деп,
дейін төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономиайдалып
бара жатып
жауларымен
де бабадан
калықмәрт
табыстарының
негізі - біздің
басты
құнқалған
мінезбен қоштасады.
Әр заман
«тасқа
дылықтарымыз
ретінде
қала
беретін
азаматтық
шапса майырылмас» алдаспандарымен қоса, көзге
бейбітшілік,
ұлтаралық
және конфессияаралық
қораш
сатқындарды
да туғызады.
Бұл жолдар
келісім.
ақынның өзі:
Дегенмен,
жетістіктері сенімді
Ахмет,
Абай,Қазақстанның
Әсет, Міржақыптар,
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
Жетпейді оған жисаң мың баланы.табыстарымыздың
кепілі Әріп
емеспенен
екенін
жақсыОмар,
сезінуіміз керек.
Шәкәрім,
Мұрын,
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
Көмбеге олар шапса, тың барады, -келеді.
деп
Елімізге
дамудың
жаңа
сапасы
қажет.
құрметпен еске алатын «ұлттың ұстазы» Ахмет
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
Байтұрсынұлының:
бірінші
кезекте,
Төртінші өнеркәсіптік
«...маған
ауыр осылардың
бәрінен, революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. МұӨз ауылымның иттері үріп, қапқаны», - деп,
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
таусылатын құсасымен үндесіп жатыр.
бар.
Тергеушілер тарапынан «қай қазақ Мақсұт
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қоайтса, кірмей қалмас» делініп отырған Мақсұт
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
Сасанұлы хақында қаперге ілер бір жәйіт бар.
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет«Қазақ» газетінің 1917жылғы №222 санында
терді шешуге жұмылуымыз керек.
«Баспахана туралы» деген атпен Іле қазақтарынан
келген
хат жарияланған.
Көзіқарақты
оқырманға
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа
бұрыннан
таныс
болса
да,
осы
қысқа
хаттың
технологияларды енгізудің көшбасшысына
мәтінін
толық
келтіреміз:
айналуы тиіс
«Қазақ»
басқармасының
Оның нәтижелері
мұнай баспахана
бағасы күрттуралы
төменжазған
сөзіне
ішіміз
еріп,
Қытай
қол астындағы
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста
негізгі
Күнес
елінің қазақтары
«Азамат»
серіктігіне
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі болды.
Сол
600
сом ақша
жібердік.
Қолға алған
де
себепті
жоғары
еңбек өнімділігі
барісінен
қайтабіз
өңдеу
құр
қалмалық
дедік.
Алаш туының
астына
секторына
деген
бағдарымыз
өзгерген
жоқ. біз
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
80
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдедарды
қосылдық.
бір шет
жерден
біздер
әзірлеп,Қараңғы
сыннан өткізу
қажет.
Бұлар,
бірінқосылғанда,
басқа
көзі
ашық,
көңілі
сергек
қай
ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтақазақ
қарап
қалар
дейміз.
Бүтін
алты
Алаш
болып
ландыруға тиіс.
бір баспаханаға
ие бола өнеркәсіптік
алмаса, қаншакәсіпорнын
ноғайға
Еліміздің бірнеше
күлкі
болмаймыз
ба?
Баяғыдан
бері
телміргеніміз
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
азасырып,
ба? Шөміштен
қағылып кеңінен
жүргеніміз
бе? керек.
Егер
бұл тәжірибені
тарату
қазақтың
баспаханасы
әр түрлі шешімгазетЦифрлықбіржәне
басқа да болса,
инновациялық
журнал
басылып, қазақша
мектеп кітаптары
дерді әзірлеушілердің
өз экожүйесін
дамытуы
көбейіп,
көзімізмәселеге
ашылар еді.
аса маңызды
айналып келеді.
Мақсұт
тәжі
Сасанұлы,
Молда Нұрбекұлы,
Ол біздің
Назарбаев
Университеті,
«Астана»
Қасболат
Байболатұлы,
Шайырбек
Сасанұлы,
халықаралық
қаржы орталығы,
IT-стартаптардың
Рақым
Ақылбекұлы,
Жиенәлісияқты
Мейірманұлы».
халықаралық
технопаркі
инновациялық
Ұлы
Абайдан
басталып,
Алашорда
арыстары
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға
тиіс.
кезінде
ұлттық
қозғалысқа
айналған
қазақ
«Алатау» инновациялық технологиялар
паржұртының
рухани
өрлеуінің барометрі
«Қазақ»
кінің қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
газеті
түсінікті.
Бұл рухани-әлеуметтік
қарауболғаны
қажет. Нақты
сектордың
жаңа технологияларға деген
және
буырқаныс
Қытайсұранысты
боданында ынталандыруы
отырған қазақтарды
жеке баласының
нарығының
давенчурлық
шарпымай қаржыландырудың
қалған жоқ. Демек, Қазақ
қызметі алаш
инновациялық
экожүйе
жетістіктерінің
біртұтас
деп соққан
жүрегін
шекара
негізгі факторлары
болып
Бұл үшін
сызығы
бөле алмаған.
ХХ саналады.
ғасыр басындағы
тиісті заңнама
қажет.
Шығыс
Түркістан
қазақтары тарихындағы аса
Бұдан бөлек,бірі
IT Мақсұт
және инжинирингтік
қызмет
ірі тұлғалардың
Сасанұлы ертеден
көрсетуді
дамыту
ерекше
маңызға
ие
болып
«қараңғы бір шет жерде» тұрып, «Алаш туының
отыр.
Экономиканы
цифрландыру
табыс
астында» болған деуге хақымыз бар. Жалпы, әкелбұл
генімен,
жұмыс күшінің
көптеп
босап
қалу қаупін
кейін
қаузалатын,
өз алдына
бөлек
әңгіме.
Тек
де ретіне
тудырады.
Босайтын
күшін еңбекпен
сөз
келгесін
айтыпжұмыс
отырмыз.Таңжарық
қамту Қазақстанға
үшін келісілген
саясатты
алдын
тияақынды
келуге
іңкәр еткен
кей ала
ағайын
нақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
коммуникация
жазып жүргендей «...Қазан төңкерісі жеңіс тауып,
мен стандарттау
салаларын
жаңа индустриялансоциалистік
Кеңес Одағы
құрылыпты»
деген хабар
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажет
болады.
емес, осы Сасан ауылына келіп
тұрған
«Қазақ»
2018
жылы
«цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
қагазетінен алған тәрбиесімен жүрегіне орныққан
лыптастыруға
индустрияландырудың
«Алашқа
қызмет арналған
қылсам» деген
арманымен қоса,
үшінші
бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу керек.
Алашорда ұлттық үкіметінің автономия
алуына
байланысты күллі қазақ аспанын жаңғыртқан,
ЕКІНШІ.
«Жасасын, Алаш автономиясы!» деген ұран болса
Ресурстық әлеуетті
керек. Әйтпесе:
одан әрі дамыту
Таңжарық Жолдыбаев мәшһүр атым,
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
Белгілі алты Алашқа жазған хатым»- дейтін
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһантәкаппар ақын, аяулы ағаларының басып кеткен
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
ізін
үлгі тұтып:
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
АзБірақ
жазып
қысқаша
өмір тарихымды,
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
Кетпекпін
ойыма
алған
ісін, табиғи ресурстарды формалымша.
басқаруға қатысты ұстаЖақтырсасыни
жастар
алып оқып
жүрсін,
нымдарды
тұрғыдан
қайта
пысықтау керек.
Ахмет,
Міржақыптың
жорналынша»
- демесе
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформакерек-ті.
ларды белсенді түрде енгізу қажет. КәсіпорынАқын шығармаларын
талмай
жинап, зерттеген,
дардың
энергия тиімділігі
мен энергия
үнемдеуге,
бар
өмірін осы
игілікті
іске арнағанөзАлаштың
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
жұмыстабір
дегдарэкологиялық
ұлы Оразанбай
Егеубаев
жылы
рының
тазалығы
мен2001
тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-
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тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Үрімжіден
шыққан
Таңжарық
шығармаларының
Болжам
бойынша,
2050
жылға қарай
бұл көрсетекі
томдық
толық
жинағына
жазған
алғысөзінде:
кіш 80 процентке жетеді.
«...Кеңес
Одағы
құрылғаннан
кейін
Қазақстандағы
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламаАлашорда
партиясының
Шыңжаңға
келген
лы
энергия үлесін
30 процентке
жеткізу міндетін
адамдары,
Шыңжаңда
өздерінің
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 құпия
МВт
ұйымдарын
құрып, бұрынғы
қимылдарына
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерініңкірісе
55
бастайды»
деген
дерек келтіреді.2017
Мұны
Алаштың
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
жылы
1,1
көсемдерінің
бірі Халел Досмұхамедтің
тергеушіге
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл» энергия
өнберген жауабында:
«...біздің басты мақсатымыз–
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
барлық
қазақтыңынталандыру
басын қосу
болатын. Біз
салу
үшін бизнесті
маңызды.
қытайдағы
да қосып
жолын
Өңірлердіңқазақтарды
әкімдері шағын
жәнеалудың
орта бизнес
қарастырдық.кеңінен
Әрине,тартып,
олар тұрмыстық
өздері мекендеп
субъектілерін
қатты
отырған территориясымен
құрамына
қалдықтарды
заман талабынақазақтың
сай утилизациякіруі
керек
деп
есептедік»
дейтіні
де
растай
түседі.
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
Ақынның
тарихы»
өлеңінде:
керек.
Осы «Түрме
және басқа
да атты
шаралар
заңнамаға,
соның
ішінде Экологиялық
кодекске бар,
өзгерістер
...Тұрдақын,
Айса төре, Жайнақов
енгізуді
талап етеді.
Құлжаның
қаласында елу адам,
Бір түнде әкетіпті бірақ айдап...
ҮШІНШІ.
Немесе:«
Ақылды
технологиялар»
агроөнеркәсіп
Байбатша
- Ыбырайым,- Жайнақовпен,
кешенін
қарқынды
дамыту
мүмкіндігі
Жөнелді
Сағатбектер
соңына
ере, Аграрлық
саясат еңбек өнімділігін түбегейдеп баяндалады.
лі арттыруға
өңделген
экспортын
Бұл өлеңжәне
менің
есіме өнімнің
бала күнімдегі
бір
ұлғайтуға
бағытталуы
керек.
Біз
егін
егіп,
дәнді
оқиғаны түсіреді. Тоғызыншы сынып оқитын
дақылдарды
өсіруді қаласында
үйрендік. Оны
мақтан тұтакезім еді. Құлжа
мектеп-интернатта
мыз.
Алайда,
қазір
ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайболатынмын. Ауылдағы үйіме барып қайтуға
таавтобусқа
өңдеуді қамтамасыз
етіп,
әлемдік
нарықтарға
міндім. Автобус қозғала бастағанда,
жоғары
сапалы
өніммен
қажет.
жанымдағы
босдайын
орынға
ентігіпшығуымыз
келіп бір жас
жігіт
Бұл
мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кеотырды. Қолымда «Бес ғасыр жырлайды» атты
шеннің
түбегейлі
бет
бұруы
маңызды.
Аграрлық
кітаптың (кирилл қарпімен) көшірмесі бар еді.
ғылымды
дамыту
басты
Біраз жүрген
соңмәселесі
қасымдағы
жігітназарда
түртіп, бооны
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
қайдан алғанымды сұрады. Мен Іле педагогикалық
трансферттеумен және оларды отандық жағдайинститутындағы ақын ағаларымнан алғанымды
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
айттым. Ол менің кирилл қарпін танитыныма
Осыған орай аграрлық университеттердің
қуанып қалды. Өлең жазатынымды білген соң,
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
тіпті жақсы көріп кетті.
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
- Алашорданы білесің бе?
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
- Білемін.
мамандарды дайындауға тиіс.
- Онда
Ыбырайым
Жайнақовты
білетін
Бұл
жоғары
оқу орындарынан
оқудабағдаршығарсың?
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенінбасымды
шайқадым.
қоңыр
дегі Мен
озық білім
мен үздік
тәжірибені Ол
тарататын
сумкасынан
көнелеу
екі
кітап
алып
шықты.
«Алаш
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
һәмегу
Алашорда»
деген
кітап екен.
егін
мен астық
жинаудың
оңтайлы уақытын
Мен
Ыбырайым
Жайнақовтың
болжамдаудың, «ақылды
суарудың»,немересімін.
минералОл тыңайтқыш
да алашордашыл
болған,
- деді. ...Ұмытпасам,
ды
себудің,
зиянкестермен
және
немересініңкүресудің
аты Мадияр
болатын. жүйелері
Алаштың
арамшөппен
интеллектуалды
сол асылының
ұрпағы
Іле облысы,
Мұңғұлкүре
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есе арттыруға
боауданы,
Ақсу ауылында
тұратынын
айтып
еді.
лады.
Жүргізушісі
жоқ техника
адами
факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-
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шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коШаратүрінде
Таңжарыққызы
«Жас қазақ»
газетіндегі
оператив
жұмыс істеуіне
жан-жақты
қолмақаласында:
«...30
жылға
дейін
оның
өлеңдерін
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
оқуға тыйым
салды. Ақынға
«ұлтшыл»,
«жапон
отандық
өнімді халықаралық
нарыққа
шығарудың
шпионы»
деген
жала
жауып,
өлеңдерін
өртеді»
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
деген
дерек
келтіреді.
Есіңізге
алыңызшы,
құрметті
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
оқырман,
Алаш көсемдерінің
де түбінетазалығын
жеткендегі
өнімнің
сапасы
мен экологиялық
таққанотырып
айыптары
тура осындай
Басты
сақтай
жүргізілуі
қажет. Бұлболатын.
бүкіл әлемге
мақсаты–барлық
қазақтың
басын табиғи
қосу азықболған
танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
есіл брендін
ерлерге тағылған
айыптыңілгерілетуге
да ұқсас болғаны
түлік
қалыптастырып,
мүмкездейсоқтық
кіндік
береді. емес.
Басы айдауда,
Сонымен
қатар қолы
жерді байлауда
барыншажүріп,
тиімді жарық
игетаңды аңсаған
және сол таңның
жарқырап
атарына
ретіндерді
ынталандырып,
ал дұрыс
пайдалана
шүбәсіз сенгеншара
ақынның
жүрек
қанына
алмайтындарға
қолдану
керек.
Тиімсізқаламсубсабын
малып
жазған
жырының
түнектің
түбінен,
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекөзі шексіз
сүйгенбанк
Алашына
жетугеарзандатуға
нәсіп еткен
тілеріне
арналған
несиелерін
қайта
бағыттау
қажет.
5 жыл
ішінде
агроөнеркәсіп
мейірімді
Аллаға
мың
мәрте
шүкір!
«Түрме халі»
кешеніндегі
өнімділігін
жәнешумақтар
өңделген ауыл
толғауынанеңбек
келтірілген
мына
оның
шаруашылығы
экспортын,
Алты Алашқа өнімінің
айтар өсиеті
сынды. тиісінше, кем
дегенде
арттыруды
тапсырамын.
Бәрі2,5
өлдіесеге
Үрімжінің
қаласында,
Қырық екі, қырық үшінші жыл арасында.
ТӨРТІНШІ.
Қорлықпен сол сабаздар кетті арманда,
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
Балаңның қалды
бұл кек баласына...
тиімділігін арттыру
Бүгінде
арқылы бірнеше транЗұлымғаҚазақстан
рас қарсы тұрғанымыз,
сконтиненталды
коридор
Бұл туралы көп
Ол да рас, құпия ұйымөтеді.
құрғанымыз.
айтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
Кекпенен қолымызға құрал алып, өткен жүк
транзиті
2017 гоминдаңды
жылы 17 процентке
өсіп, 17 милЖелкеден
ұрмағымыз.
лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы
табысты
2020 жылы
5 миллиард долКелсеңдер
Үрімжінің
қаласына,
ларғаКөзің
жеткізу
міндеті
тұр.
Бұл
инфрақұрылымға
сал қалтарыс, сай-саласына.
жұмсалған
қаражатын
тез арада қайтаОсынымемлекет
өле-өлгенше
ұмытпа деп,
руға мүмкіндік береді.
Тапсырып кет балаңның баласына...
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Көргенін атасының оқып көрсін,
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
Кектеніп, көзін салып, көңіл бөлсін!
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
Бабамның тарихы деп табын танып,
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Залымнан кегін алып, қолында өлсін!
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
Келедібереді.
түн орнына
жарық
сәуле,
мүмкіндік
«Үлкен
деректерді»
(Big data)
Сенемін,
емес
мұным
бекер
әуре.
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз
етуге,
Сөзімнің
түбін
ойла ендіжәне
елім,артық шығынды
өсімнің
резервін
анықтауға
Қолыңа
осы сөзім
тисе зәуде.
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
81
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
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2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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ق جولدى ۇلىنىڭ تۋعانىنا  -115جىل

تاڭجارىق جولدى ۇلىنىڭ تۋعانىنا  -115جىل

 -115جىل
تۋعانىنا
ۇلىنىڭ
көздейтінجولدى
تاڭجارىق
!Құрметті отандастар
өнімнің
экспортқа
шығуын
жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
дарды
әзірлеп,
сыннан
өткізу
қажет.
Бұлар,
бірінتاڭجارىق جولدى ۇلىنىڭ تۋعانىنا  -115جىل
ەربول الشىنباي
قۇرعانىمىز. . .
قۇپيا ۇيىم
айналғанراس،
ول دا
бөленіп,
брендке
тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынта -115جىل
тиіс.تۋعانىنا
تاڭجارىق جولدى ۇلىنىڭ
الشىنباي
 біздің ел БҰҰ Қауіпсіздікەربول
2017 жылыاقىن
ды құрдық.
ландыруға
Кеңесінің
ەربول тұрақты
емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
الشىنباي
اقىن
جازىپ.
قۇرعانىمىز. .
قۇپيا
ول دا راس،
ءول،
оғанن وقىپ
ولەم ،سە
 цифрландыруۇيىم بوگەلمەي
дың қаңтар
айында
төрағалық
етудеміз.
жөніндегі пилоттық жобаны іске
اقىن
قۇرعانىمىز
.
.
.
ۇيىم
قۇپيا
راس،
دا
ول
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен тарату керек.
تارتامىن اقىر جازا سونىڭ ءۇشىن. . .
көрмесін өткізу үшін әлемдік .қоғамдастық
таңдап
Цифрлық
және
басқа
да
инновациялық
قۇرعانىمىز
ءول ،ۇيىم
وقىپقۇپيا
سەنراس،
ول دا
 шешімبوگەلمەي جازىپ ولەم،اقى.تتن .تاڭجارىقتىتتڭ تتتۇرمەدە جازعتتان جىتترالرى تى شتتى
بتتۇل
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
وقىپ
мәселегеسە
ولەم،
جازىپ
. .маңызды
سونىڭنءۇشىن
جازا
بوگەلمەي اقىر
تارتامىن
ءۇشتىن تەرگەلىتپ،
ستول
мемлекетءوزى
قولدى بولىتپ،
كەزىندە
ءول та- .،ءتىنتۋى
дағы
бірінші
болдық.
Қазақстанда
аса
айналып
келеді.
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконоОл
біздің
Назарбаев
Университеті,
»«Астана
سونىڭتن
سە
ولەم،
جازىپ
ازابىتن قاتتار تارتىتپ جاتقانت
 مەنازابتى
جىتجەپ،
تاياق
وقىپ. .
ءۇشىن
جازا
اقىر
تارتامىن
ءتتانتتىلەر
تەرگەۋش
جان شتتى
ترالرى تى
ءول .،جازعتتان
تۇرمەدە
تڭ تت
تاڭجارىقتى
تن
بوگەلمەي اقىت
بتتۇل
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
 2017اشتىعان تتۇرمەلەس
بولىتپجانى
دەپ
اعا! »
ىزشى،
اق
ءۇشتىن-
جازباي
ءۇشىن. .
جازا
اقىر
تارتامىن
تىلەر
تەرگەۋشت
تەرگەلىتپ،تى
قويىشت
дағдарыстыңتى
ترالرى
جازعتتان جىت
تۇرمەدە
سونىڭتتڭ تت
تاڭجارىقتى
تن
اقىت
تۇل
 инновациялықبت
ءولىمشتى
ستول
ءوزى
بولىتپ،
قولدى
كەزىندە
ءتىنتۋى
жылы
еліміз
әлемдік
қо- .халықаралық
технопаркі
сияқты
лайсыз
салдарын
өсу
орталықтардың
جانтөңіре
гінде
тиіс.
ستالعان شتىعار ،ول
ءتاڭىرى
ءسوزدى
بۇل
اقىننىڭ
ءسوزى.
تىلەر
تەرگەۋشت
اۋزىنا-
تەرگەلىتپ،تى
сенімдіشت
ىتپ تى
ترالرى
жолынаجىت
جازعتتان
تۇرمەدە
تڭ تت
تاڭجارىقتىت
جەپ،تتن
қалыптасуғаاقى
تۇل
تاياقت
ب
بولىتپ
ءولىمشتى
ءۇشتىن
ستول
ءتتانءوزى
بولىتپ،
قولدى
كەزىندە
ءتىنتۋى
ولەڭ
ەنتدى
«еңсеріп,
جاتقانتدا،
تارت
قاتتار
ازابىتن
مەن
ازابتى
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар парىتپ»
ءولدى
جازىپ
بولىتپ
ءولىمشتى
تەرگەلىتپ،
ءۇشتىن
ستول
ءتتانءوزى
بولىتپ،
قولدى
كەزىندە
ولەڭ
تارت
ازابىتن
ازابتى
جان
جەپ،
تاياق
ەنتدىايتقتان
ىنىستىنە
تتۇرمەلەس
اشتىعان
جانى
دەپ
»қызметін
مەناعا!
ىزشى،
قويى
اق
ءتىنتۋى-
جازباي
жалпы өнімнің
جاتقانتداөсуі« 4،
процент
болып,
قاتتارал
өнеркінің
ұйымдастыруды
түбегейлі қайта
پتايىزى تتۇرمەدە جازى
80
پوەزياسىنىڭ
ۇلى
جولدى
تاڭجارىق
ولەڭ кәсіптік
өнімнің
өсуі
7
проценттен
асты.
Бұл
қарау
қажет.
Нақты
сектордың
жаңа
ەنتدى
جاتقانتدا« ،
ستالعانىتپ
تارت
قاتتار
ازابىتن
ءتتان
ازابتى
جان
جەپ،
технологиتاياقايتقتان
ىنىستىنە
اشتىعان
جانى
دەپ
مەناعا! »
ىزشى،
اق
ءسوزى-.
جازباي
شتىنىمەن دە «
تتۇرمەلەسول
شتىعار،
ءتاڭىرى
ءسوزدى
بۇل
قويىاۋزىنا
اقىننىڭ
орайда,
өнеркәсіптің
жалпы
көлемінде
өңдеуші
яларға
деген
сұранысты
ынталандыруы
және
تەرگەۋشىلەر مەن تى شىالر تاراپىنان جويىلعانى قانشتاما؟ ! بىتز
ايتقتان
ىنىستىنە
اشتىعان
 венчурлықجانى
دەپ
بۇلاعا! »
ىزشى،
ءسوزى-.
جازباي
үлесіدە «
شتىنىمەن
تتۇرمەلەسول
شتىعار،
ءسوزدى
قويىاۋزىنا
اقىننىڭ
اق»
ءولدى
нарығыныңجازىپ
сектордың
40 проценттен
ستالعانасып
ءتاڭىرى түсті.
қаржыландырудың
жеке
Қазақстанныңجتارىق ستاۋلە ستىند
جارىتپ شتىققان
дамуыتتۇنەگىن
تۇرمەنىتڭ
تاس
орта
таптың
қызметі
экожүйе
жетістіктерінің
شتىنىمەن دە «
شتىعار ،ول
ستالعان
ءتاڭىرى
инновациялықءسوزدى
ۇلىبۇل
اۋزىنا
اقىننىڭ
تاڭجارىق»
ءسوزى.ءولدى
جازىپ
ونىتڭ
 қолайлыال،
جازىلتدى.
تتۇرمەدە
پتايىزى
پوەزياسىنىڭ 80
جولدى
қалыптасуына
мүмкіндік
берді.
Кедейшілік
13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
تۇرمەسىنىڭ بەتون قابىرعاالر
ورىس
اعاالرىنىڭ
سەكىلدى
ماعجان
ءولدى
جازىپ
ونىتڭ
جازىلتدى .ال،
پتايىزى
پوەزياسىنىڭ 80
ۇلى
جولدى
جەتكەنتى
بىتزگە
تتۇرمەدە !
قانشتاما؟
جويىلعانى
تاراپىنان
شىالر
تاڭجارىق»مەن تى
تەرگەۋشىلەر
деңгейі
тиісті
заңнама
қажет.
қысқарып,داۋىستتى»  ،تەرگەۋ
жұмыссыздықاباقتىتتداعى
تپەي قالعتتان «
4,9تىنا جەتت
проценткеاالشت
التتتى
дейін төмендеді.
әлеуметтік-экономиБұдан
бөлек,
инжинирингтік
ونىتڭ
 Еліміздіңال،
جازىلتدى.
پتايىزى
پوەزياسىنىڭ 80
 ITۇلى
جولدى
تاڭجارىق
جەتكەنتى
بىتزگە
تتۇرمەدە !
قانشتاما؟
جويىلعانى
تاراپىنان
شىالر
 жәнеتى
مەن
لەر
تەرگەۋشى
ءمىرجاقىتپ،
ستىندى.
جتارىق ستاۋلە
شتىققان
جارىتپ
تتۇنەگىن
تۇرمەنىتڭ
 қызметتاس
جاڭعىرىپ تۇرعانداي اس
تاڭجارىق اقىن
جىرىندا калық
табыстарының
ازابىнегізі ،
توزگىسىز- біздің
басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
جەتكەنتى
بىتزگە
قانشتاما؟
تاراپىنان
شىالر
سەكىلدى تى
مەن
تەرگەۋشىلەر
ءمىرجاقىتپ،
ستىندى.
ستاۋلە
جارىتپ
تتۇنەگىن
تۇرمەنىتڭ
تاس
تۇنشىقتىرىپ،
قابىرعاالرى
بەتون
تۇرمەسىنىڭ
ورىس
اعاالرىنىڭ
ماعجان
дылықтарымыз
қала
азаматтық
отыр.
Экономиканы
цифрландыру
табыс әкелشاپقان،
قالىڭ
ретіндеبار
تاقتاي
беретінك! ءبىر
دوڭگەلە
جتارىق.
جويىلعانى.
شتىققان .
бейбітшілік,
ұлтаралық
және
конфессияаралық
генімен,
жұмыс
күшінің
көптеп
босап
ءمىرجاقىتپ،
جتارىق
شتىققان
جارىتپ
تتۇنەگىن
تۇرمەنىتڭ
تاس
تۇنشىقتىرىپ،
تۇرمەسىنىڭ
سەكىلدى
ماعجان
تان
ستىندى .كتتورگەن جت
قابىرعاالرىدە
ستاۋلە تەرگەۋ
بەتون» ،
داۋىستتى
تداعى
ورىساباقتىت
اعاالرىنىڭتتان «
قالع
جەتتتپەي
االشتتىنا
تى
қалу қаупінالتت
بەتىنە قانمەن سىرالپ ،بوياۋ جاققانкелісім. .
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
تۇنشىقتىرىپ،
قابىرعاالرى
بەتون
تۇرمەسىنىڭ
ورىس
سەكىلدى
ماعجان
تان
تورگەن
اسەركت
دە
تەرگەۋ
، »тік
теріتى
ڭاشت
داۋىس
جىرىنداتداعى
اباقتىت
اقىن«
اعاالرىنىڭتتان
قالع
جەتتتپەي
توزگىسىزتتىنا
االش
 ала тияالتتتىجت.
قالدىرادى
تۇرعانداي
جاڭعىرىپ
تاڭجارىق
ازابى،
دەيدى،
وتىر،
قويىپ
قۇيرىق
جاال
Дегенмен,
Қазақстанның
жетіс
сенімді
қамту
үшін
келісілген
саясатты
алдын
тірек саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымынақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
جت.تان
تەرگەۋدە
قاراتىپتتى» ،
شاپقان،داۋىس
جىرىنداتداعى
اباقتىت
تاقتايتتان
قالع
تپەي
جەتت
توزگىسىزتتىنا
تى .االش
التت
قالدىرادى
اسەر
تۇرعانداي
جاڭعىرىپ
اقىن
تاڭجارىق
ازابى،
بار«قالىڭ
ءبىر
دوڭگەلەك
.коммуникация
.
تورگەن.
شەگەكتقاققان
ورگە
ۇشىن
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланاسەر
تۇرعانداي
جاڭعىرىپ
بوياۋاقىن
تاڭجارىق
ازابى،
توزگىسىز
جىرىنداشاپقان،
قالىڭ
بار
تاقتاي
ءبىر
دوڭگەلەك
بەتىنە.
.болады.
.
جاققان.
سىرالپ،
قانمەن
قالدىرادى«Көл-көсір.
»мұнайдың
дәуірі
аяқталып
келеді.
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажет
Елімізге дамудың
жаңа
сапасы
қажет.
2018
жылы
«цифрлық
»дәуір
өнеркәсібін
қаكومىرگە وتىرعىزىپ ۇساق شاعىپ،
دەيدى،شاپقان،
قالىڭ
وتىر،بار
تاقتاي
قۇيرىق ءبىر
دوڭگەلەك
بەتىنە.
جاال.
.
جاققان.
بوياۋ
سىرالپ،
ڭاشقانمەن
قويىپ
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
قان دەگەن ماي قۇيرىقتان سۋداي اعىپ.
جاققان.
بوياۋ
سىرالپ،
ڭاشقانمەن
بەتىنە
وتىر،
قويىپ
قۇيرىق
керек.جاال
.قاققان
شەگە
ورگە
ۇشىن
قاراتىپ
دەيدىбірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция ،
үшінші
бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу
بوزداتقاندا،
جۇگىرتىپ
شي
ە
ۇرپى
.دەيدىэлементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұ- ،شەگەوتىر،
قويىپ
قۇيرىق
جاال
قاققان
ورگە
ڭاش ۇشىن
قاراتىپ
ның
өзіндік
сын-қатерлері
де,
мүмкіндіктері
де
ЕКІНШІ.
شىبىن جان شىعىپ كەتپەي تۇرسىن ناعىپ؟!
ققاققان.
شەگە
كومىرگە ۇشىن ورگە
قاراتىپ
شاعىپ،
وتىرعىزىپ ۇسا
бар.
Ресурстық
әлеуетті
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- .одан
әрі
дамыту
شاعىپ،
قۇيرىقتانق
وتىرعىزىپ ۇسا
كومىرگە
اعىپ
سۋداي
دەگەن ماي
قان
сылу үшін Қазақстанда
бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
қажеттіدەنەسىنەن،
 нәрсеніңكەتىپ
ادامنىڭ جانى
شاعىپ،
جۇگىرتىپۇسا
وتىرعىزىپ
كومىرگە
اعىپ
жалғасуда.قسۋداي
قۇيرىقتان
ماي
دەگەن
قان
بوزداتقاندا،
شي
ۇرپى ە
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- .мұқтаждығы
Олар
болашақта
жаһанقۇيرىقتى الساڭ جۇلىپ شەگەسىنەن.
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық
экономиканы
және
еліміздің
экономикасын
اعىپ.
سۋداي
قۇيرىقتان
جانماي
دەگەن
قان
بوزداتقاندا،
جۇگىرتىپ
شي
شىبىنە
ۇرپى
ناعىپ؟!
تۇرسىن
كەتپەي
شىعىپ
تاڭىرگە داۋىسىڭ جەتىپ زارالناسىڭ،
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
بوزداتقاندا،
جۇگىرتىپ
شىبىنە شي
ۇرپى
كەتپەي
جان شىعىپ
БІРІНШІ. .Индустрияландыру
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
жаңаينە سۇقسا كوبەسىنەن
تۇرسىن ناعىپ؟! تىرناقتىڭ
ناعىپ؟!технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін,
табиғи
ресурстарды
басқаруға
қатысты
ұстаتۇرسىن
كەتىپكەتپەي
شىعىپ
ادامنىڭجان
شىبىن
دەنەسىنەن،
جانى
айналуы тиіс
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
دەنەسىنەن،
الساڭكەتىپ
قۇيرىقتىجانى
ادامنىڭ
شەگەسىنەن.
جۇلىپ
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформадеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
دەنەسىنەن،
كەتىپ
قۇيرىقتىجانى
ادامنىڭ
شەگەسىنەن.
جۇلىپ
الساڭ
زارالناسىڭ،
جەتىپ
داۋىسىڭ
ڭىرگە
Кәсіпорынتاтұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
شەگەسىنەن.
جۇلىپ
الساڭ
قۇيرىقتى
زارالناسىڭ،
جەتىپ
داۋىسىڭ
өзڭىرگە
 жұмыстаتاكوبەسىنەن.
سۇقسا
تىرناقتىڭ ينە
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының
экологиялық
тазалығы
мен
زارالناسىڭ،
جەتىپ
داۋىسىڭ
тиімділігінеتاڭىرگە
كوبەسىنەن.
سۇقسا
تىرناقتىڭ ينە
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
82
كوبەسىنەن.
سۇقسا
تىرناقتىڭ ينە
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада
өткен
ЭКСПО-2017
көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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ەربول

ول دا راس ،قۇپيا ۇيىم قۇرعانىمىز. . .

جازىپ ولەم ،سەن وقىپ ءول،

اقىر جازا سونىڭ ءۇشىن. . .

اقىتتن تاڭجارىقتىتتڭ تتتۇرمەدە جازعتتان جىتترالرى تى شتتى -تەرگ

كەزىندە قولدى بولىتپ ،ءوزى ستول ءۇشتىن تەرگەلىتپ ،ءولىمشت

پ ،جان ازابتى مەن ءتتان ازابىتن قاتتار تارتىتپ جاتقانتدا« ،ەن

اق قويى ىزشى ،اعا! » دەپ جانى اشتىعان تتۇرمەلەس ىنىستى

قىننىڭ اۋزىنا بۇل ءسوزدى ءتاڭىرى ستالعان شتىعار ،ول شتىن

لدى»

2

ارىق جولدى ۇلى پوەزياسىنىڭ  80پتايىزى تتۇرمەدە جازىلتدى.

1

لەر مەن تى شىالر تاراپىنان جويىلعانى قانشتاما؟ ! بىتزگە جە

مەنىتڭ تتۇنەگىن جارىتپ شتىققان جتارىق ستاۋلە ستىندى .ءمى

سەكىلدى اعاالرىنىڭ ورىس تۇرمەسىنىڭ بەتون قابىرعاالرى تۇنش

شتتىنا جەتتتپەي قالعتتان « اباقتىتتداعى داۋىستتى»  ،تەرگەۋدە كتتور

ز ازابى ،تاڭجارىق اقىن جىرىندا جاڭعىرىپ تۇرعانداي اسەر قال

ڭگەلەك ءبىر تاقتاي بار قالىڭ شاپقان،

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коБолжам бойынша,
2050 жылға
қарайتولعاۋىنتان
бұл көрсетжұмыс
қолوقۋدىتڭ ءوزى
.ءۇزىنتدى
ۇزاقоператив
» دەيتتىنтүрінде
تۇرمە ءحالى
« істеуіне
 اقىننىڭжан-жақты
بۇل
кіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
 تۋعتانқарай
ستۇلتان بتوپ
جتان ازابتى
ءتان مەن
تۇسىرەر وسى
جۇرەگىنە سالماق
كىسى
Біз 2030 жылға
Қазақстандағы
баламаотандық
өнімді халықаралық
нарыққа
шығарудың
лы энергия үлесін
30 »процентке
жеткізу
міндетін
стратегиялық
жолын
ілгерілетуге
كتتورگەن
ساديستتتەرىنەن
« تۇرمە
 تت،اۋعانتتدا
تىنان بتتاعى
 باستтауып,
تتارىنىڭ
 االش ارىستтиіс.
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
 ادام باالسىن قيناۋدان ءالززات االتىن. والردى وسىالي اتاماسقا شاراڭ جوق.قيناۋى
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
المتاس
حايۋاندىققا بتارا
مۇنشالىق
يەسىсақтай
دۇرىس جان
ەسىжүргізілуі
،بولماساқажет.
»ساديستەر
« әлемге
нысаны жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы 1,1
отырып
Бұл бүкіл
миллиард киловатт-сағат
«жасыл»
энергия
өнтанылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи
азық قىتتتتاي- كەڭەس، شتتتىعىس تۇركىستتتتان زيتتتالىالرىن كەلىستتتىم بويىنشتتتا.ەدى
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмتاڭتدجاريك
گوسپودينмаңызды.
« تاڭجارىق جولدىۇلىن
 ال،چەكيستەرى بىرگە تەرگەگەنىن
салу үшін бизнесті
ынталандыру
кіндік береді.
Өңірлердің
әкімдері
шағын жәнеورىتس
орта »бизнес
қатар«жерді
پولينتوۆ
تەرگەۋشىستى
سىقستيتاتىنСонымен
شەگىر كتوزىن
 » دەپбарынша
كاك جيزن؟тиімді игесубъектілерінتىندەگى
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрысستпайдалана
 ورىتتس تۇرمەستتى مەن قىتتتاي تۇرمەست،تۇراققا تارتقتتانىن ەسكەرستتەك
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субقۇپيتا
.تۇستىنىكتى
وزىتنەنқабылдау
-بولعانى ءوزсидияларды
تاسىلدەرىنىڭ ۇقساس
 ازاپتاۋ-تەرگەۋ
лау және қайта
өңдеу
үшін шаралар
ауыл шаруашылығы
кешені субъеккерек. Осы және
да шаралар
заңнамаға,
тілеріне االش
арналған
несиелерін
арзандатуға
ءبىترازбасқа
فوتتوالرى دا
الدىنداعى
ارىستارىنىڭ اتىالر
قالعانбанк
ساقتالىپ
قويماالردا
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
تىرەتتى جىتترالردان جتتانى مەن ءتتتانى قاتتتار
 وستتى قاست.جايعتتا قانىقتىرعانتتداي
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
تتۇپىلى مەن ساۋستتاق تتتابىن ستتەزگەندەيшаруашылығы
اقىننىتتڭ جتتۇرەك ءل
تاۋلىэкспортын,
تىرقىراعان ايت
شت
өнімінің
тиісінше,
кем
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
.بوالسىڭ
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
جوقشىسىن
زەرتتەيتىن
جاڭا تەرمينمەن ىندەتە
«تۇرمە ادەبيەتى» دەپ اتاالتىن
кешенін қарқынды
дамыту
мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Аграрлық ،ساقالوۆ
саясат еңбек
өнімділігін
түбегейинфрақұрылымының
جان-تىلەۋ
،تىشقانبايەۆ
 بۇقاراКөлік-логистика
،تاڭجارىق اقىن پوەزياسى
كۇتىپ جاتقان
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
- تۇرلىبەك مامەستەيىت ستىندى ازۋلتى دا الىمتدى جازۋشتى،ورازانباي ەگەۋبايەۆ
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транكتوزىمەنОны
زاماننىتڭ
،قاراماستان
زەردەلەگەنىنە
،زەرتتەپ
дақылдарды ءۇڭىلتۋدى
өсіруді үйрендік.
мақтанجاڭا
тұтасконтиненталды
коридор
өтеді.عالىمدار
Бұл туралы көп
мыз. Алайда,داқазір
ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайайтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
 ارحيۆ قويماالرىنداعى ءالى اشىلماي وتىرعان ءبىتراز قۇپيتا جايعتا، قاجەت ەتەدىөткен жүк
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милزاماننىتڭ
 بتۇرىن.تۇستىرەدى
-تۇرگەنتدەي تتام
ءتۇننىڭ
жоғары сапалы
дайын өніммен
шығуымызستاۋلە
қажет. تۇمتداپ
лион тоннаға
жуықтады. شەتىن
Транзиттен
түсетін жыл
Бұл мәселені
шешуге
аграрлық
ке- تۇنشىعىپ
сайынғы табысты
жылы
5 миллиард долشتىعار
جارىققتاбарлық
شتىنىق
قالعان زارلتى
 كوكەيدە2020
ايتىلماي
قۇرساۋىمەن
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
 «االش، بەلگىلى ءبىلىمدار سەرىك نەگيموۆتىڭ پايىمىمەن ايتساق.كۇنىن اڭسايدى
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаجاۋىنگەر
ساياسي
باستاماسىن جالعاستىرعان
احمەتتەردىڭ
،ان.ءالي- يدەياسىن
луға тиіс. Ол »ең
алдымен
жаңа технологияларды
руға мүмкіндік
береді.
трансферттеумен және оларды отандық
жағдайЖүк
қозғалысын
онлайн
режімінде
.ءوزىنىڭ ءادىل باعاسىن ءالى العان جوق
تاراپتاعى
 بۇل، бақылап,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
 ابەۋ،ساستانۇلى
ايتىلىتپ جتۇرگەن
اۋزىنتدا
جتۇرت- ءبىترى
 سونىڭмақсатымен
Осыған орай
аграрлық ماقستۇت
университеттердің
кедендік
операцияларды
жеңілдету
рөлін қайта қарау
керек.
Олар
блокчейн
сияқты
цифрлық
технологиялардың
تالىالرى
تازاق زيت
» قتдиплом
بەتتەگتتىберіп
ارعتتىқана
« تتاعان
تدىۇلى باست
تارىق جولت
 تاڭجت،تۇلى
قۇدىشت
қоймай, ауыл
шаруашылығы
кешенінде
нақты
ауқымды
түрде
енгізілуін
қамтамасыз
شىعىس تۇركىستانعا « قتونىس اۋدارعتان» قازاقتىتڭ تتۇڭعىش ۇلتتىتق ۇكىمەتتىету қажет.
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
جايناقوۆ
مارسەكۇلى مەن ىبىرايىمбуынының
مۇشەسى رايىمجان
اسكەري كەڭەسىنىڭ
мамандардыسىندى
дайындауға
тиіс.
өзара байланысын
ұйымдастыруға
Бұл жоғары
оқу
орындарынан
бағдармүмкіндікست
береді.
«Үлкен
деректерді»
تتاندا
قازاقست
االشتتوردانىڭоқу
،تىلىپ
تاربازدارىمەن قوست
اينىمتتاس
تىنىڭ
( االش يدەياستBig data)
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
- قۇلجتا قاالستىندا « االش،ىسكە اسپاي قالعان ۇلى مۇراتتارىن ورىنداۋ جولىندا
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
ازاتتىعى ءۇشىن
،قۇرىپ
ۇيىم
اتتى قۇپيا
»ازاتتىق
орталықтарғаكۇرەسكەنى
айналу талап
етіледі. تۇركىستان
Мысалы, شىعىس
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы
мақсаттар үшін
егін егу мен جاتقان
астық سىلەمى
жинаудың
оңтайлы
уақытын
Интеллектуалды
көлік
жүйесін
енгізу
қажет.
 جۇرت اۋزىنداعى وسى سوزدەردە شىندىقتىڭ.جايىنداعى اڭگىمەلەر
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
 ۇزاقсебудің,
تۇتقىنتدالۋ» اتتتى
« .قالدىرعان
 شىعارماالرىندا داодан
بۇل اقىن
ды тыңайтқыш
зиянкестермен
және ءىز
инфрақұрылымды
әрі .سەكىلدى
дамыту қажеттігін
арамшөппен күресудің интеллектуалды
жүйелері
анықтауға
жол
ашады.
Ішкі
өңірлік
қатынастарды
:تولعاۋىندا تەرگەۋشىنىڭ اۋزىنان بەرىلەتىن شۋماقتاردا
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
،ابەۋ حابار
تۇر التاي
الىپ. қаржы
. . көлемін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу
мен جاقتان
қайта салуға
арналған
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту
.تابارкерек.
امالىن باركول جاقتىڭ ءشامسي
83
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаража،قۇسايىن ۇرىمجىدەن ساعان كەلگەن
гиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
شابارмиллиард
مۇندا ەلگەтеңгеге
سەنىڭжеткізу
كىسىڭ كوپ
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де.150
қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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 « تۇتقىنتدالۋ» اتتتى ۇزاق. بۇل اقىن شىعارماالرىندا دا ءىز قالدىرعان.سەكىلدى
:تولعاۋىندا تەرگەۋشىنىڭ اۋزىنان بەرىلەتىن شۋماقتاردا
،حابار
 ابەۋэкспортқа
التاي جاقتان
ىپ تۇر
ال. . . жаңа құралҚұрметті отандастар!
өнімнің
шығуын
көздейтін
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне .дарды
әзірлеп,
сыннан
өткізу
қажет. Бұлар, бірінامالىن باركول جاقتىڭ ءشامسي تابار
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынта،ساعان كەلگەن
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға
тиіс. قۇسايىن ۇرىمجىدەن
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жыл- .شابار
Еліміздің
бірнеше
مۇندا ەلگە
 سەنىڭөнеркәсіптік
 كىسىڭ كوپкәсіпорнын
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
،العاش
قۇرعان باسىندا
ماقسۇت
بۇل ءىس
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
Цифрлық
және басқа
да تى
инновациялық
шешімалған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындерді
әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
.ءبىر قازاق ماقسۇت ايتسا كىرمەي قالماس
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
،ىربەگىОл
 جايбіздің
كەتكەن سوڭ
ءجۇر ول
باستاپ
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоНазарбаев
Университеті,
«Астана»
мика моделі қалыптасты.
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
.والردىڭ قايسى قازاق ءتىلىن الماس
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
ىشىندەинновациялық
لەسىڭ ونىڭ ءبارىن
بى
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі ،ءوزىڭ
«Алатау»
технологиялар
паржалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- .سالماس
кінің қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі қайта
كەلىپ اقىل
قاي قازاق ساعان
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологи،ۇيىمشادان
جاتاسىڭынталандыруы
تاراتىپ
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға
деген سەن
сұранысты
және
сектордыңجىلتى
үлесі401925
проценттен
асып.دەلىتنەدى
түсті.
венчурлық
жеке нарығының
تاڭجتارىقتى
- ،جالعتاس
ءبارىқаржыландырудың
 بىرگە-كەتەدى بىردەن
Қазақстанның
таптың
қызметі
инновациялық
экожүйе
تۇرعتتانىنқолайлы
-باستتقانдамуы
، الىتتپорта
باقىالۋىنتتا
ءجىتتتى
باستتتاپ
تتاننان قايتقاننتتان
قازاقستжетістіктерінің
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
شتىالرىنىڭ بتۇل
قىتتاي تى
وتىرعانтиісті
جولداپ
جوعارىعا
 شوتتاپ-حاتتاپ
қысқарып,ستۇراعى
жұмыссыздық
деңгейі 4,9
процентке
заңнама
қажет.
дейін төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономибөлек, IT
және инжинирингтік
қызмет
« اراستتتىنىڭ
تتاتىلعان ەل
جەردە دۇستتتپانعا ستБұдан
 بتتتۇل.كەرەك
بولماستتتا
تەگىتتتن
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
.ۇندەمەستەرى» دە « يەلەرىنە» ادال قىزمەت اتقارعان سى ايلى
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкел اقىنқалу қаупін
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп:босап
келісім.
де،اعايىندار
тудырады.
Босайтын
жұмыс
күшін еңбекпен
ايداتقان ءبىزدى ۇستاتىپ
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияجتاۋالرىمەن دە
جاتىتپ
باراтабыстарымы ايدالىپ، دەپ- нақтау
، جاساкерек.
 جاقسىБілім
جولىققانشا
قوش ەندىкоммуникация
тірек саналады,
бірақ ол
ертеңгі
беру жүйесін,
здың кепілі
емес
екенін
жақсы
сезінуіміз
керек.
мен
стандарттау
салаларын
» ءار زامان «تاسقا شاپسا مايىرىلماس. قالعان ءمارت مىنەزبەن قوشتاسادىжаңа
بابادانиндустриялан«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
 بتتۇل جولتتدار. كتتوزگە قتتوراش ستاتقىنداردى دا تتتۋعىزادى،الداستپاندارىمەن قوستتا
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қа:ءوزى
اقىننىڭ
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған
индустрияландырудың
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші
бесжылдығын
кірісу
،رجاقىپتار
 ءمى،اسەتәзірлеуге
، اباي،حمەت
 اкерек.
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұ.باالنى
جەتپەيدى وعان جيساڭ مىڭ
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
бар.
Ресурстық
әлеуетті
، ومار،مۇرىن
 ءارىپ پەنەن،شاكارىم
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
دەپ قتتۇرمەتپەن ەستتكە االتىتتن « ۇلتتىتتڭ- ، تىتتڭ بتتارادى،كتتومبەگە والر شاپستتا
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
:بايتۇرسىنۇلىنىڭ
احمەت
»ۇستازى
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта жаһантерді шешуге жұмылуымыз керек.
дық
экономиканы
және
еліміздің
، ماعان اۋىر وسىالردىڭ بارىنەن...«экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
قۇساستتىمەن
تاۋستتىالتىنжаңа
،دەپ- ، » قاپقتتانىБірақ
،ءۇرىتتپ
يتتتتەرى
 ءوز اۋىلىمنىتتڭұйымдастыру
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
шикізат
индустрияларын
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды
.جاتىرбасқаруға
ۇندەسىپқатысты ұстаайналуы тиіс
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
 كىرمەي قالماس» دەلىنىپ،تەرگەۋشىلەر تاراپىنان «قاي قازاق ماقسۇت ايتسا
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық платформа»«قتازاقжылдардағы
.ءجايىتت بتار
ىتلەر ءبىترнегізгі
قتاپەرگەларды
حاقىندا
ساسانۇلى
ماقسۇت
وتىرعان
деген 2014-2015
дағдарыста
белсенді
түрде
енгізу
қажет. Кәсіпорынтұрақтандырушы
факторлардың
бірі
болды.
Сол
дардың
энергия
тиімділігі
мен
энергия
 ستانىندا « باستپاحانا تتۋرالى» دەگەن اتتپەن ىتلە222№ جىلعتى1917  گازەتىنىڭүнемдеуге,
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстаوقىرمانعتا
.جارياالنعتان
كەلگەن حات
قازاقتارىنان
секторынаتتانىس
деген بۇرىننتان
бағдарымыз
өзгергенكوزىقتاراقتى
жоқ.
рының экологиялық
тазалығы
мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру
4.0
жаңа
қойылатын
талаптарды
арттыру
керек.
: وسى قىسقا حاتتىڭ ءماتىنىن تولىق كەلتىرەمىز،بولسا دا
84
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі балама،«قازاق» باسقارماسىنىڭ باسپاحانا تۋرالى جازعتان ستوزىنە ءىشتىمىز ەرىتپ
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қанسومболуға
600 سەرىكتىگىنە
» قازاقتارى « ازاماتшалықты
كۇنەس ەلىنىڭ
استىنداعى
 قىتايБүгінде әлем
сипатқа ие
тиіс. Кәсіпорындарымызды
қарқынды
екенінقول
көрсетті.
жаңғыртуға
және
бағытталған,
өндірілетін
электр энергиясының
төртنىتڭ
-تتۋىцифрландыруға
 االش.قالمالىق دەدىك
ءبىز دە قۇرбойынша
العان ىسىنەن
 قولعا.جىبەردىك
اقشا
8
 باستقا، قاراڭعى ءبىر شەت جەردەن بىزدەر قوسىلعاندا.استىنا ءبىز دە قوسىلدىق
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 تاۋستتىالتىن قۇساستتىمەن،دەپ- ، » قاپقتتانى،ءوز اۋىلىمنىتتڭ يتتتتەرى ءۇرىتتپ
.ۇندەسىپ جاتىر
 كىرمەي قالماس» دەلىنىپ،تەرگەۋشىلەر تاراپىنان «قاي قازاق ماقسۇت ايتسا
» «قتازاق.وتىرعان ماقسۇت ساسانۇلى حاقىندا قتاپەرگە ىتلەر ءبىتر ءجايىتت بتار
 ستانىندا « باستپاحانا تتۋرالى» دەگەن اتتپەن ىتلە222№ جىلعتى1917 گازەتىنىڭ
بۇرىننتان تتانىس
.جارياالنعتان
رىنان كەلگەن حات
قازاقتا
тен бірі жаңартылатын
энергияوقىرمانعتا
көздеріне كوزىقتاراقتى
тиесілі. шейтеді.
Ауыл шаруашылығы
субъектілерінің
коБолжам бойынша, 2050 жылға қарай
бұл
көрсетоператив
түрінде
жұмыс
істеуіне
жан-жақты
қол: وسى قىسقا حاتتىڭ ءماتىنىن تولىق كەلتىرەمىز،بولسا دا
кіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
،ەرىتپқарай
ءىشتىمىز
جازعتان ستوزىنە
تۋرالى
باسپاحانا
باسقارماسىنىڭ
 «قازاقшығарудың
Біз 2030 жылға
Қазақстандағы
баламаотандық
өнімді
халықаралық»нарыққа
лы энергия үлесін
30 процентке
жеткізу
міндетін
стратегиялық
жолын
тауып, ілгерілетуге
 سوم600
سەرىكتىگىنە
»ازامات
« قازاقتارى
كۇنەس ەلىنىڭ
استىنداعى
 قىتاي قولтиіс.
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
نىتڭ- االش تتۋى. قولعا العان ىسىنەن ءبىز دە قۇر قالمالىق دەدىك.اقشا جىبەردىك
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
باستقا
،بىزدەر قوسىلعاندا
جەردەن1,1
شەتсақтай
قاراڭعى ءبىر
ءبىز دەБұл
استىنا
нысаны жұмыс
істейді.Соларда
2017 жылы
отырып.قوسىلدىق
жүргізілуі қажет.
бүкіл әлемге
миллиард киловатт-сағат
«жасыл»
энергия
өнтанылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи азық ءبتۇتىن التتى االش. كوڭىلى سەرگەك قاي قازاق قاراپ قتاالر دەيمىتز،كوزى اشىق
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүм قانشتا نوعايعتا كتۇلكى بولمتايمىز بتا؟кіндік
،الماستا
بولىپ ءبىر باسپاحاناعا يە بتوال
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
береді.
جتۇرگەنىمىز بە؟
شومىشتتەنСонымен
تەلمىرگەنىمىز از با؟
باياعىدان
Өңірлердіңەگەر
әкімдері
шағын жәнеقاعىلىتپ
орта бизнес
қатар жердіبەرى
барынша
тиімді игесубъектілерінقازاقشا
кеңінен،باسىلىپ
тартып, тұрмыстық
қатты
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
 جۋرنال- ءار ءتۇرلى گازەت،قازاقتىڭ ءبىر باسپاحاناسى بولسا
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз суб.اشىالر ەدى
 كوزىمىز،كوبەيىپ
مەكتەپ كىتاپتارى
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
сидияларды
ауыл шаруашылығы
кешені субъеккерек. Осы және
да шаралар
арналған
банк
несиелерін
،ۇلتىбасқа
بتايبوالت
 قاستبوالتзаңнамаға,
،نتۇربەك ۇلتىтілеріне
 مولتدا،ۇلتى
ساستان
ءتاجى
 ماقسۇتарзандатуға
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
 »ۇلى ابايتدان. جيەنالى مەيىرمان ۇلى،ۇلى- راقىم اقىلبەك،شايىربەك ساسان ۇلى
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
نالعتتان قتتازاق- ۇلتتىتتق قوزعالىستتقا ايшаруашылығы
ارىستتتارى كەزىنتتدە
تتورداэкспортын,
 االش،تتتالىپтиісінше,
باس
өнімінің
кем
ҮШІНШІ. «.«قتازاق» گتازەتى بولعتانى تۇستىنىكتى
дегенде
2,5
есеге
арттыруды
тапсырамын.
جۇرتىنىڭ رۋحاني ورلەۋىنىڭ بارومەترى
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
قازاقتتاردى دا
بۋىرقتانىس قىتتاي بودانىنتدا
кешенін қарқынды
дамытуوتىرعتان
мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.مەتتىتك- الەۋ-بۇل رۋحاني
Аграрлық ستوققان
саясат دەپ
еңбек
өнімділігін
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
االش
ءبىرتۇتتاسтүбегейباالستىنىڭ
 قتازاق، دەمەك.جوق
شارپىماي قالعان
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
 عاسىر باسىنداعى شىعىس تۇركىستتانXX جۇرەگىن شەكارا سىزىعى بولە الماعان
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше тран« ەرتەدەن
ساستانۇلى
اسا ءىرى تкоридор
ىنداعى.تاري
дақылдарды өсіруді
үйрендік.
Оныماقسۇت
мақтанءبىرى
тұта-ۇلعاالردىڭ
сконтиненталды
өтеді.قازاقتارى
Бұл туралы көп
мыз. Алайда, حاقىمىز
қазір ол دەۋگە
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайайтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
 «االش تۋىنىڭ استىندا» بولعان،قاراڭعى ءبىر شەت جەردە» تۇرىپөткен жүк
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милرەتىتنە
ءستوز
 تەكшығуымыз
.بولەك اڭگىتمە
الدىنا
 ءوزтоннаға
،قاۋزاالتىن
بۇل كەيىن
، جالپى.بار
жоғары сапалы
дайын
өніммен
қажет.
лион
жуықтады.
Транзиттен
түсетін жыл
Бұл мәселені
шешуге
ке-اقىندى
сайынғы
табысты
2020ايتىپ
жылыكەلگەسىن
5 миллиард долەتتكەن
 ى كتارбарлық
 كەلتۋگەаграрлық
قازاقستتانعا
تاڭجارىق
.وتىرمىز
шеннің түбегейлі
бет бұруы
маңызды.
Аграрлық
міндеті
тұр. Бұл
инфрақұрылымға
،تاۋىتتپ
جەڭىتتس
توڭكەرىستتى
 قتتازان.ларға
. .« жеткізу
جۇرگەنتتدەي
جازىتتپ
اعتتايىن
كەي
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаساستتان
وستتىжаңа
،ەمەس
تۇرىلىپتى» دەگەن حابتتار
وداعتتى قتбереді.
سوتسياليستتتىك كەڭەس
луға тиіс. Ол ең
алдымен
технологияларды
руға мүмкіндік
трансферттеумен
және
оларды
отандық
жағдайЖүк
қозғалысын
онлайн
режімінде
« تۇرعان «قازاق» گازەتىنەن العان تاربيەسىمەن جۇرەگىنە ورنىققان
كەلىپ
 اۋىلىناбақылап,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
 االشتوردا ۇلتتىتق ۇكىمەتىنىتڭ،االشقا قىزمەت قىلستام» دەگەن ارمتانىمەن قوستا
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
 االشкерек.
،جاساستىن
جاڭعىرتقان
كۇللى قازاق
بايالنىستى
 الۋىناтехнологиялардың
اۆتونوميا
рөлін қайта қарау
Олар «
диплом
беріп اسپانىن
қана блокчейн
сияқты
цифрлық
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде :нақты
ауқымды
түрде
енгізілуін
ету қажет.
 ايتپەسە.كەرەك
بولسا
ۇران
» دەگەنқамтамасыз
!اۆتونومياسى
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
،ءماشھۇر اتىم
ڭجارىق جولدىبايەۆ
تا
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының
өзара байланысын
ұйымдастыруға
Бұл жоғары
оқу
орындарынан
оқуتاكاپپار
бағдармүмкіндік
береді.
«Үлкен
نىتڭ
-اعاالرى
 اياۋلى،اقىن
دەيتىن
- »حاتىم
جازعان
االشقاдеректерді»
(بەلگىلى التىBig data)
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
:باسىپ كەتكەن ءىزىن ۇلگى تۇتىپ
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
،ىمدى.تاري
قىسقاشا
جازىپ
از
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға
жағдай ءومىر
туғызады.
Осы
мақсаттар
үшін
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды
көлік
жүйесін
енгізу
қажет.
.كەتپەكپىن ويىما العان فورمالىمشا
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
،الىپ وقىپ ءجۇرسىن
جاستار
جاقتىرساқажеттігін
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды
одан
әрі дамыту
арамшөппен күресудің интеллектуалды
жүйелері
анықтауға
жол ашады.
Ішкі өңірлік
қатынастарды
.ءتى-كەرەك
دەمەسە
- »جورنالىنشا
ءمىرجاقىپتىڭ
،احمەت
арқылы өнімділікті
бірнеше
есе
арттыруға
божақсарту
үшін
автожолдардың
жергілікті
желісін
 بار ءومىترىن وستى يگىلىكتتى، زەرتتەگەن،اقىن شىعارماالرىن تالماي جيناپ
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
جىلتتى-өзіндік
2001 تايەۆ
ەگەۋبت
ۇلتتى ورازانبتتاي
دەگتتدارкерек.
ىستتكە ارناعتتان االشتتتىڭ ءبىتتر
азайтып, егіншіліктің
құнын
айтарлықтай
көбейту
85
төмендетуге мүмкіндік
береді.
Жаңа
технолоОсыған
жыл сайын
бөлінетін
бюджет
تاڭجتارىق شتىعارماالرىنىڭ ەكتى تومتدىق تولىتق جيناعىنتا
شتىققان
جىدەن
- ۇرىمқаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
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 كەڭەس وداعتى قۇرىلعاننتان كەيىتن قازاقستتانداعى. . .« :جازعان العىستوزىندە
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұ قۇپيتاкооперациялау
جاڭدا وزدەرىنىتڭ
 شى،ادامدارى
كەلگەن
 شى جاڭعاбарлық
پارتياسىنىڭ
 االشورداбелсенді
шаруашылықтарды
қажеттігін
кү- мысқа
өңірлердегі
әкімдіктердің
9
 بتتۇرىنعى قيمىلتتدارىنا كىرىستتە باستتتايدى» دەگەن دەرەك،ۇيىمتتدارىن قۇرىتتپ
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 متتۇنى االشتتتىڭ كوستتەمدەرىنىڭ ءبىتترى حتتالەل دوستتمۇحامەدتىڭ.كەلتىتترەدى

3

4

:باسىپ كەتكەن ءىزىن ۇلگى تۇتىپ
،ىمدى.از جازىپ قىسقاشا ءومىر تاري
.كەتپەكپىن ويىما العان فورمالىمشا
،جاقتىرسا جاستار الىپ وقىپ ءجۇرسىن
.ءتى-دەمەسە كەرەك-

» ءمىرجاقىپتىڭ جورنالىنشا،احمەت

لىكتتى
 بار ءومىترىن وستى يگى، زەرتتەگەنөнімнің
، جيناپэкспортқа
شىعارماالرىن تالماي
اقىن
Құрметті отандастар!
шығуын көздейтін жаңа құралجىلتتى
-2001 تايەۆ
ەگەۋبت
ورازانبتتاي
تدار ۇلتتى
 دەگتәзірлеп,
تتىڭ ءبىتتر
تان االشت
ارناعتқажет.
ىستتكەБұлар, бірінБіз әлем
елдерінің
сенімі
мен
құрметіне
дарды
сыннан
өткізу
бөленіп, брендке
айналған
тәуелсіз
Қазақстанші
кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынтаجىدەن شتىققان تاڭجتارىق شتىعارماالرىنىڭ ەكتى تومتدىق تولىتق جيناعىنتا-ۇرىم
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
قازاقستتانداعى
كەيىتن
قۇرىلعاننتان
كەڭەس وداعتى
. . .«
:العىستوزىندە
 جازعانкәсіпорнын
Кеңесінің тұрақты
емес мүшесі
болды.
2018 жылЕліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік
дың қаңтар قۇپيتا
айында
оған төрағалық
цифрландыру
пилоттық
وزدەرىنىتڭ
 جاڭداетудеміз.
 شى،كەلگەن ادامدارى
شى جاڭعاжөніндегі
پارتياسىنىڭ
االشورداжобаны іске
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату керек.
 بتتۇرىنعى قيمىلتتدارىنا كىرىستتە باستتتايدى» دەگەن دەرەك،ۇيىمتتدارىن قۇرىتتپ
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешімحتتالەل
ءبىتترى
كوستتەمدەرىنىڭ
متتۇنى االشتتتىڭөз
.كەلتىتترەدى
алған ТМД دوستتمۇحامەدتىڭ
және Шығыс Еуропа
елдері
арасындерді әзірлеушілердің
экожүйесін дамытуы
дағы біріншіبتارلىق
мемлекет
болдық.
Қазақстанда
тааса
маңызды
мәселеге
айналып
келеді.
– ءبىزدىتڭ باستتى ماقستاتىمىز. . . « :تەرگەۋشىگە بەرگەن جاۋابىنتدا
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
 ءبىتز قىتايتداعى قازاقتتاردى دا قوستىپ الۋدىتڭ.قازاقتىڭ باسىن قوستۋ بتوالتىن
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
تىمەن
ت
تەرريتورياس
تان
ت
وتىرع
تدەپ
ت
مەكەن
وزدەرى
 والر،اريتتنەтехнопаркі
.قاراستتتىردىق
تتولىنинновациялық
ج
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық
сияқты
лайсыз салдарын
еңсеріп,
өсу жолына
орталықтардың
төңіре
гінде қалыптасуға
тиіс.
.تۇستەدى
راستتايсенімді
دەيتىنتى دە
»ەستەپتەدىك
كىرۋى كەرەك دەپ
قۇرامىنا
قازاقتىڭ
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар пар:ى» اتتى ولەڭىندە.اقىننىڭ « تۇرمە تاري
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
ناقوۆқажет.
 جاي،تورە
ايساсектордың
،تۇرداقىن. жаңа
. . технологикәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл ،بار
қарау
Нақты
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген
сұранысты
ынталандыруы
және
،قۇلجانىڭ قاالسىندا ەلۋ ادام
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
. . ايداپ
اكەتىپتى ءبىراق
ءبىر تۇندە
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың . қызметі
инновациялық
экожүйе
жетістіктерінің
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады.
: نەمەسەБұл үшін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті،جايناقوۆپەن
заңнама қажет.
،ىبىرايىم- بايباتشا
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
.بايانداالدى
- ،سوڭىنا ەرە
ساعاتبەكتەر
 جونەلدىие болып
калық табыстарының негізі - біздің басты
құн- دەپ
көрсетуді
дамыту
ерекше маңызға
дылықтарымыз
ретінде.تۇسىرەدى
қала беретін
азаматтық
отыр. Экономиканы
цифрландыру
табыс әкелتوعىزىنشتى
وقيعانى
كۇنىمدەگى ءبىر
مەنىڭ ەسىمە باال
بۇل ولەڭ
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
. ينتەرناتتتا بتوالتىنمىن- قۇلجتا قاالستىندا مەكتتەپ.سىنىپ وقيتىن كەزىم ەدى
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
،باستتاعاندا
قوزعتاال
اۆتوبتۋس
قايتۋعا
 بارىپсаясатты
اۋىلداعى ۇيىمە
Дегенмен,
Қазақстанның
жетіс
тіктері .ءمىندىم
сенімді اۆتوبۋسقا
қамту үшін
келісілген
алдын ала тиятірек саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымынақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
коммуникация
 قولىمتدا.جانىمداعى بوس ورىنعا ەنتىگىتپ كەلىتپ ءبىتر جتاس جىگىتت وتىتردى
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустриялан.«بەس عاسىر جىراليدى» اتتى كىتاپتىڭ (كيريلل قارپىمەن) كوشىرمەسى بار ەدى
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
.ستۇرادى
العانىمدى
جۇرگەن سوڭ
ءبىراز
Елімізге дамудың
жаңа
сапасы قايدان
қажет.  ونى،جىگىت ءتۇرتىپ
2018قاسىمداعى
жылы «цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін қаЖаһандық
көрсетіп отырғандай,
лыптастыруға پەداگوگيكالىق
арналған индустрияландырудың
 ولтрендтер
.العانىمتدى ايتتتىم
 اعاالرىمنتانол,
ينستيتۋتىنداعى اقىن
مەن ىلە
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
 ولەڭ.قالتدى
مەنىڭ كيريلل ءقتارپىن تانيتىنىمتا قۋانىتپ
элементтерінبىلتگەن
кеңіненجازاتىنىمتدى
енгізуге негізделуі
тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
.ЕКІНШІ.
 ءتىپتى جاقسى كورىپ كەتتى،سوڭ
бар.
Ресурстық әлеуетті
االشوردانى بىلەسىڭ بە؟Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи
ресурстарға
деген
.بىلەمىن
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанشىعارسىڭ؟дық
بىلەتىن
وندا ىبىرايىم جايناقوۆتى داтерді шешуге жұмылуымыз керек.
экономиканы және еліміздің экономикасын
.سۋمكاسىنان كونەلەۋ ەكى كىتاپ الىپ شىقتى
قوڭىر
 ول.شايقادىم
باسىمدى
 مەنие болады.
дамыту
барысында
ерекше
маңызға
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
.«االش ءاام االشوردا» دەگەن كىتاپ ەكەن
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұста.دەدى- ، ول دا االشورداشىل بولعتان.نەمەرەسىمىن
ىبىرايىم
айналуы тиіс
нымдардыجايناقوۆتىڭ
сыни тұрғыдан
қайтаمەن
пысықтау
керек.
Оның нәтижелері
мұнай
бағасы
күрт
төменКешенді
ақпараттық-технологиялық
платформа االشتتىڭ ستول استىلىنىڭ. نەمەرەسىنىڭ اتى ماديتار بتوالتىن، ۇمىتپاسام. . .
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынتۇراتىنىن ايتىپ ەدى
 اۋىلىنداСол
 اقسۋ،اۋدانى
،وبلىسىмен
ىلەэнергия
 ۇرپاعىүнемдеуге,
тұрақтандырушы.факторлардың
бірі болды.
дардыңمۇڭعۇلكۇرە
энергия тиімділігі
себепті жоғары
бар қайта
өңдеу сондай-ақ
өндірушілердің
-30еңбек
. . .өнімділігі
« :ماقاالستىندا
گازەتىندەگى
»جاس قازاقэнергия
« تاڭجارىق قىزى
 شاراөз жұмыстасекторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
 « جاپون، » اقىنعا « ۇلتشىل.جىلعا دەيىن ونىڭ ولەڭدەرىن وقۋعا تىيىم سالدى
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
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.كەلتىتترەدى
دەگەن
»ولەڭتتدەرىن ورتەدى
،جاۋىتتپөткен
جتتاالЭКСПО-2017
شتتپيونى» دەگەن
технологиялық
қалыптыңدەرەك
барлық
мүмкіндіктерін
Астанада
көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /تتتۇبىنە
№3(36)دە2018
пайдалана
отырып,
мейлінше
инновациялық
лы,
«таза»
энергия
саласындағы
дамудың қан االش كوستتەمدەرىنىڭ، قتتۇرمەتتى وقىرمتتان،ەستتى ىزگە الى ىزشتتى
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
–باستتى ماقستاتى
.وستىنداي بتوالتىن
تۋراөндірілетін
تاققان ايىپتارى
جەتكەندەگى
жаңғыртуға بتارلىق
және цифрландыруға
бағытталған,
бойынша
электр
энергиясының төрт8
تىڭ باستىن قوستۋ بولعتان ەستىل ەرلەرگە تاعىلعتان ايىپتىتڭ دا ۇقستاس-قازاق
ТУҒАН ТІЛ - ТҰҒЫРЫМ / №1(1) 2018
.بولعانى كەزدەيسوقتىق ەمەس

1

2

. ول قوڭىر سۋمكاسىنان كونەلەۋ ەكى كىتاپ الىپ شىقتى.مەن باسىمدى شايقادىم
.«االش ءاام االشوردا» دەگەن كىتاپ ەكەن
.دەدى- ، ول دا االشورداشىل بولعتان.مەن ىبىرايىم جايناقوۆتىڭ نەمەرەسىمىن االشتتىڭ ستول استىلىنىڭ. نەمەرەسىنىڭ اتى ماديتار بتوالتىن، ۇمىتپاسام. . .
. اقسۋ اۋىلىندا تۇراتىنىن ايتىپ ەدى، مۇڭعۇلكۇرە اۋدانى،ۇرپاعى ىلە وبلىسى
-30 . . . « :شارا تاڭجارىق قىزى «جاس قازاق» گازەتىندەگى ماقاالستىندا

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коجاپون
« ،жылға
»ۇلتشىل
« اقىنعا
. سالدىоператив
وقۋعا تىيىم
ولەڭدەرىن
ونىڭ
 دەيىنжан-жақты
جىلعا
Болжам бойынша,
2050
қарай
бұл көрсеттүрінде
жұмыс
істеуіне
қолкіш 80 процентке
жетеді.
дау
көрсету
керек.
Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
. ولەڭتتدەرىن ورتەدى» دەگەن دەرەك كەلتىتترەدى،شتتپيونى» دەگەن جتتاال جاۋىتتپ
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
تتتۇبىنە
كوستتەمدەرىنىڭ دە
 االش،وقىرمتتان
قتتۇرمەتتى
،ىزشتتى
 الىілгерілетуге
 ەستتى ىزگەтиіс.
лы энергия үлесін
30 процентке
жеткізу міндетін
стратегиялық
жолын
тауып,
қойдық. Қазір бізде
жалпы
қуаттылығы
336
МВт
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды дамыту
 باستتى ماقستاتى– بتارلىق.جەتكەندەگى تاققان ايىپتارى تۋرا وستىنداي بتوالتىن
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
ايىپتىتڭ دا2017
تاعىلعتان
 ەستىلотырып
 بولعتانжүргізілуі
باستىن قوستۋ
-ازاق
 قәлемге
нысаны жұмысۇقستاس
істейді.Соларда
жылыەرلەرگە
1,1 сақтай
қажет.تىڭ
Бұл
бүкіл
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өн- танылатын .«Қазақстанда
жасалған»
табиғи азықكەزدەيسوقتىق ەمەس
بولعانى
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүм جارىق تاڭدى اڭساعان جانە سول تاڭنىڭ، قولى بايالۋدا ءجۇرىپ،باسى ايداۋدا
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік береді.
ستابىن مالىتپ
اقىننىڭ جۇرەك
 سەنگەنқатар
ءشۇباسىز
اتارىنا
جارقىراپ
Өңірлердің әкімдері
шағын-قتاالم
жәнеقانىنتا
орта бизнес
Сонымен
жерді
барынша
тиімді игесубъектілерін кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
 ءوزى شەكستىز ستۇيگەن االشتىنا جەتتۋگە،جازعان جىرىنىتڭ تۇنەكتىتڭ تتۇبىنەن
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз суб-عاۋى-үшін
» تولшаралар
تۇرمە ءحالى
« ! شۇكىرсидияларды
الالعا مىڭ مارتە
مەيىرىمدى
ءناسىپ ەتكەن
лау және қайтаنان
өңдеу
қабылдау
ауыл
шаруашылығы
кешені субъеккерек. Осы және басқа да шаралар
заңнамаға,
тілеріне
арналған
банкمىنا
несиелерін
арзандатуға
.وسيەتى سىندى
االشقا ايتار
ونىڭ التى
شۋماقتار
كەلتىرىلگەن
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше,
кем
،قاالسىندا
ءۇرىمجىنىڭ
ارى ءولدى
ءب
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
. قىرىق ءۇشىنشى جىل اراسىندا،قىرىق ەكى
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
،ارماندا
قورلىقپەن سول سابازدار كەتتى
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика
инфрақұрылымының
. . .كەك باالسىنا
باالڭنىڭ قالدى بۇل
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трандақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды
коридор
Бұл туралы көп
،تۇرعانىمىز
ارسىөтеді.
زۇلىمعا راس ق
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
.قۇرعانىمىز
ۇيىم
،دا راسөсіп,
 ول17 милта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті
2017 жылы
17قۇپيا
процентке
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға
Транзиттен
түсетін жыл
،الىپжуықтады.
قولىمىزعا قۇرال
كەكپەنەن
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард дол.جەلكەدەن گومينداڭدى ۇرماعىمىز
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет
қаражатынكەلسەڭدەر
тез арада қайта،ءۇرىمجىنىڭ قاالسىنا
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік
береді.
. ساالسىنا- ساي،كوزىڭ سال قالتارىس
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын
онлайн режімінде бақылап,
، ولگەنشە ۇمىتپا دەپ-وسىنى ولە
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
. . .تاپسىرىپ كەت باالڭنىڭ باالسىنا
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
،كورسىن
اتاسىنىڭ وقىپ
كورگەنىن
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде
енгізілуін
қамтамасыз
ету қажет.
!كوڭىل ءبولسىن
،كوزىن سالىپ
، كەكتەنىپбарлық
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи
шешімдер
логистиканың
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының ،تانىپ
өзараتابىن
байланысын
ұйымдастыруға
ى دەپ.ابامنىڭ تاري
ب
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік!ءولسىن
береді.
«Үлкен
деректерді»
 قولىندا،(زالىمنان كەگىن الىپBig data)
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
،كەلەدى ءتۇن ورنىنا جارىق ساۋلە
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай
туғызады. Осы мақсаттар үшін
.
اۋرە
مۇنىم
 ەمەسенгізу
،سەنەمىن
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалдыبەكەر
көлік
жүйесін
қажет.
ءتۇبىن ويال
سوزىمنىڭ
ء
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе،ەلىم
көлікەندى
ағынын
тиімді
басқаруға
және
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды
оданءسوزىم
әрі وسى
дамыту
.تيسە زاۋدە
قولى اқажеттігін
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
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төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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ЖҰМБАҚ

Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз ҚазақстанӘБДІҚАДЫРҰЛЫ
ды Мақсат
құрдық. 2017
жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің
тұрақты емес
мүшесі болды. 2018 жылШығыс-Тибет
медицинасының
дыңжоғары
қаңтар айында
оған
төрағалық етудеміз.
санатты дәрігері,
Біз
дүниежүзілік
ЭКСПО
медицина ғылымдарыныңмамандандырылған
докторы
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
ОСЫ

өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.

ҰЗАҚ ЖАСАУДЫҢ
СЫРЫ НЕДЕ?

2

ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы жәнеЖАЗУЫМА
еліміздің экономикасын
МАҚАЛАНЫ
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
АКАДЕМИК
ТӨРЕГЕЛДІ
ШАРМАНҰЛЫНЫҢ
БІРІНШІ. Индустрияландыру
жаңа
Бірақ шикізат
индустрияларын ұйымдастыру
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаБАСЫЛЫМДАРДЫҢ
БІРІНЕ
БЕРГЕН
айналуы тиіс
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Оның нәтижелері мұнай«ҚАРТАЙМАЙ
бағасы күрт төмен- ҰЗАҚ
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформаЖАСАУҒА
БОЛА МА?»
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. КәсіпорынАТТЫ
ТҮРТКІ
БОЛДЫ.
тұрақтандырушы факторлардың
бірі СҰХБАТЫ
болды. Сол дардың
энергия
тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстасекторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
88
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коадамзат
Бұл
медициналық
көмек жұмыс
жөн көреді
екен.
Ал қазақтың
Болжамүгінде
бойынша, 2050 жылға
қарай
бұлүшін
көрсетоператив түрінде
істеуіне
жан-жақты
қолденсаулығына
әлемдік
көрсетудi
жақсарту
мақсатында
қымызы
мен
шұбаты
күнделікті
кіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен– бірлесіп,
деңгейде
алаңдаушылық
герантологиялық
жүйе өнімді
құрухалықаралық
тағамы.
Мысалдардан
көріп
Біз 2030
жылға қарай
Қазақстандағы
балама- отандық
нарыққа
шығарудың
туып
отыр.
Денсаулық
сақтау
қажеттілігі
туындайды.
Осы
отырғанымыздай,
адам
денсаулы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
ұйымының
деректерi,
адам орайда
мына
назар лығының кепілі
– дұрыс тамақтану,
қойдық.
Қазір бізде
жалпы қуаттылығы
336
МВтбір мәліметтер
Ауыл шаруашылығын
қарқынды
дамыту
денсаулығының
50
пайызы,
яғни
аударуды
қажет
етеді.
Әлемдегі
ең
таза
ауада
серуендеу,
көтеріңкі
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
көптеген
жұқпалы
емес
ұзақ
өмір
сүрген
адам
Ли
Цинъюнъ
көңіл
күй.
Ал
тамақтану
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1 сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
созылмалыкиловатт-сағат
аурулардың (жүрекжылыөндүниеге
келіп, 256«Қазақстанда
жас барысында
мына жайттарды
естен
миллиард
«жасыл»1677
энергия
танылатын
жасалған»
табиғи азыққан
тамыр
жүйелерiнiң
аурулары,
жасаған.
Тоғыз
патшалықты
шығармаған
жөн.
Қайнаған
суды
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмқант диабетi және басқалар) белең басынан өткерген ол 1777 жылы ұзақ уақыт, яғни екі-үш күнге
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік береді.
алуы күнделікті өмiр сүру 100
жасында
«Қытай сақтауға
болмайды.
Мұндай
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игесалтымен тығыз байланысты медицинасындағы ерен еңбегі жағдайда су құрамында нитрозил
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
екендігін растайды. Осы тұста үшін» орденіне ие болған. қышқылы пайда болады. Оның
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субАҚШ-тың
Орталық
барлау Жиырма әйелмен отасқан қарт бас айналу, көз қарауыту, жүрек
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекбасқармасының 2014 жылы 223 ел ішімдік, темекімен әуестенбеген. айну сияқты кері әсері болады.
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
бойынша жүргізген рейтингіндегі Шай ішпеген, мезгілінде әрі жеңіл Жапондықтардың
зерттеуі
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
мына мәліметтерге назар салып тамақтанған. Үнемі етсіз тамақтар бойынша күніне төрт кесе көк шай
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
көрейік. Көш басында тұрған және
жеміс-жидекпен,
шөп ішу қатерлі ісіктің алдын алуға
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
Монакода орташа жас ұзақтығы шаймен қоректенген. Көңілді ықпал етеді. Кешкі тамақтан соң
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
89,57 жыл. Одан кейінгі орындарда жүруге тырысқан. Ерте ұйықтап, төменгі сортты шаймен ауызды
Ақылды
технологиялар»
агроөнеркәсіп
– Макао (84,48 жас), Жапония ерте тұрған. Көзін жұмып, екі шайқап тұру қажет, ол тісті
кешенін
қарқынды
дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
(84,46 жас)
тұр. Сингапур,
Сан- қолын тізесіне қойып
алып, бекемдеп, бактерияларды жояды.
Аграрлық
саясат
еңбек
өнімділігін
түбегейКөлік-логистика
Марино,
Гонконг,
Андорра, бірнеше сағат қозғалмай, отырып инфрақұрылымының
Шай полифенолы қанның май
ліШвейцария,
арттыруға Гернси
және мен
өңделген
өнімнің
экспортын
арттыру
Аустралия
ұйықтаған.
1933 тиімділігін
жылы кәріліктен
құрамын жойып, артериалды қан
ұлғайтуға
бағытталуы
керек. Біз
егіп, дәнді
Қазақстан
арқылы
бірнеше транда
алғашқы
ондықта.
Ал егін
қайтыс
болды. АлБүгінде
209 жасқа
қысымын
тұрақтандырып,
қант
дақылдарды
өсіруді
үйрендік.
Оны
мақтан
тұтасконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл
туралыалады.
көп
150-орыннан
көрінген келген Ұлыбритания тұрғыны 12 диабетінің
алдын
мыз.
Алайда, қазір
ол жеткіліксіз.
қай-басынан
айтылды.
Жалпы, Қартаюды
Қазақстан арқылы
жүк
Қазақстандағы
халықтың
орташа Шикізатты
патшалықты
өткізгендігі
тежейді. өткен
Сондай-ақ
таөмір
өңдеуді
қамтамасыз
етіп,
әлемдік
нарықтарға
транзиті
2017
жылы
17
процентке
өсіп,
17
милсүру жасы 70, 24 жас. Бұл мәлім. Мұндай деректер елімізде тотықтануға (антиоксидант) қарсы
жоғары
дайын өніммен
шығуымыз
қажет.
тоннаға
жуықтады.
тізімдесапалы
Қазақстан
Ресей,
де кездеседі.
Ұзақлион
жасаған
Фатима
тұрып, Транзиттен
инфарктің түсетін
алдын жыл
алуға
Бұл
мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кесайынғы
табысты
2020
жылы
5
миллиард
долҚырғызстан, Украина, Моңғолия, Қайранова – Оңтүстік Қазақстан ықпал етеді. Сұйық тағамға
көк
шеннің
түбегейлі
бет озық
бұруы
Аграрлық
ларға ауданының
жеткізу міндеті
тұр. қатар
Бұл инфрақұрылымға
Тәжікстан
елдерінен
тұр.маңызды.
Ал облысы,
Төлеби
шаймен
қызыл шарап (жүзім
ғылымды
дамыту
басты тумасы.
назарда Жасы
бо- жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тезшырыны,
арада қайтаӘзербайжан
(71,9 мәселесі
жас), Беларусь
121-де. Түрік
шарабы),
бұршақ
айран,
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
руға
мүмкіндік
береді.
(72,2 жас), Өзбекстан (73, 3 жас), ұлтының өкілі, үш ғасырдың сүйек сорпасы, саңырауқұлақ
трансферттеумен
және
оларды
жағдайЖүк қозғалысын
онлайндарежімінде
Армения (74,1 жас)
мен
Грузияотандық
куәгері
Фатима Қайранованың
сорпасы
жатады. бақылап,
Сонымен
ға(75,7
бейімдеумен
айналысуы
қажет. пайымынша, татулық,
олардың
кедергісіз
тасымалдануы
үшін бұршақ
және
жас) ілгері
орындарды
бірлік
бар қатар
дәнді-дақылдар,
Осыған орай
аграрлық
университеттердің
кедендік
операцияларды
мақсатымен
иеленіпті.
Біріккен
Ұлттар
жерде жүйке тыныш,
көңіл
тоқ. тектес жеңілдету
өсімдіктер
мен
рөлін
қайта қарау
керек.бойынша,
Олар диплом
беріп қана көршілерімен
блокчейн сияқты
цифрлық технологиялардың
Ұйымының
мәліметі
Ағайынымен,
тату. көкөністердің
де денсаулыққа
қоймай,
ауыл соғыстан
шаруашылығы
кешенінде
нақты
ауқымды
түрде енгізілуін
ету қажет.
Жапонияда
кейінгі
15 немере,
33 шөбере,
30 шөпшек,
пайдасықамтамасыз
зор. Мысалға
жүгеріні
жұмыс
істейтін
немесе ғылыммен
шешімдер
барлық
жылдарда
әйелдердің
орташа айналысатын
3 немене сүйген Заманауи
қарт әженің
алайық. логистиканың
Оның құрамында
көп
мамандарды
буынының
өзара мөлшерде
байланысын
ұйымдастыруға
жасы – 87, дайындауға
ал ерлердің тиіс.
орташа немере келіні «Осы
уақытқа дейін
фосфатидилхолин
бар,
Бұл жоғары
оқуқұраған.
орындарынан
оқу бағдарбереді. «Үлкен
деректерді»
(Big data)
жасы
82 жасты
Жүз үлкен
енем мүмкіндік
денсаулығына
тамырдың
қатаюынан,
қан
ламаларын
агроөнеркәсіп
кешенін-шағым
пайдалану
сапалықысымының
талдауды қамтамасыз
етуге,
жастан асқанжаңартып,
адамдардың
саны 5 байланысты
айтқан емес.
жоғарылауынан
дегі
озық білім
үздік тәжірибені
тарататын
өсімнің
резервін анықтауға
артық шығынды
мыңнан
асады.менҚазiргi
таңда Әжемнің
ұзақ уақыт
жасауының
сақтайды.және
Ал қарақұмық
линолен
орталықтарға
айналу
талап
етіледі.
азайтуға жағдай
Осытұратындықтан,
мақсаттар үшін
Қазақстанда егде
жастағы
адамдар
сырыМысалы,
сабырлылығы
мен туғызады.
қышқылынан
қан
егін
егу санының
мен астық
жинаудың
оңтайлы
уақытын Интеллектуалды
жүйесін
қажет. реттеп,
халық
7,7%-дан
астамын
еңбекқорлығында»,
дейді. көлік
қысымы
мен енгізу
қан құрамын
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минералБұл жүйе
көлік қантты
ағынынтөмендетеді,
тиімді басқаруға
және
құрайды. Бiрiккен
Ұлттар Ұйымы
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
құрамындағы
ды
тыңайтқыш себудің,болжамы
зиянкестермен
инфрақұрылымды
одан целлюлоза
әрі дамыту асқазан-ішек
қажеттігін
сарапшыларының
Қазығұртжәне
ауданының
тұрғыны 120 18%
бойынша, таяу
жылдары
бұл жастағы
Ұлбала
Бейсенова
жолдарының
ісігінен
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері
анықтауға
жол ашады.
Ішкі өңірлікқатерлі
қатынастарды
көрсеткіш
11%-ға артуы
мүмкін.
шайдың орнына
қара су ішкенді
сақтайды.
Сондай-ақ
түйнек
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есе арттыруға
бо- жақсарту
үшін автожолдардың
жергілікті желісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
89
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралжемістілерді тағамға пайдалану қатерлі ісіктің алдын алады, Адамдағы дене сұйықтығының
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірін(ақ алқа, картоп сияқтылар) су ауырмайды, сонымен қатар теріні, көрсеткіші Ph-7,4-ке тең. Ағзаның
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтақұрамын сіңіріп, іш қатудан шашты және кілегей қабатты уланатын себебі, көп мөлшердегі
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
сақтайды. Ал сұлы, тары, күнжіт ажарландырады. Асқабақ (ақ этил спирті, сірке қышқылы және
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
тағамды жақсы сіңіреді. Сұлы қабықтысы)
β
клеткаларын сүт қышқылы дене сұйықтығын
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
холестеринді,
триглицеридті тітіркендіріп, инсулин түзеді. қышқылдандырып
жібереді.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
төмендетіп, қант диабетінің алдын Үнемі асқабақ жеген адам қант Мұның асқынған түрі тіпті өлімге
көрмесінТары
өткізу үшін
әлемдік қоғамдастық
таңдап
Цифрлық
және соқтырады.
басқа да инновациялық
шешімалады.
ұйқысыздықты
диабетімен
ауырмайды.
Ащы қияр
Оттегісіз қимылдау
алған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасындерді
әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
болдырмайды.
Күнжіттің құрамында инсулин болғандықтан, жүректі
зақымдаумен
қатар,
дағы бірінші
мемлекет
болдық. Қазақстанда
та- қант
асадиабетінен
маңызды мәселеге
келеді.
құрамында
темір
мол болады.
оны тұрақты жесе,
денедегі айналып
зат алмасуға
да кедергі
бысты жұмыс
істепішінде
келе жатқан
эконо-Қызанақ
Ол біздің
«Астана»
Бұршақ
тектестер
соя нарықтық
сақтандырады.
жатыр Назарбаев
жасайды. Университеті,
Сондықтан ағзадағы
мика
моделі
қалыптасты.
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
бұршағының
құрамындағы мойны, аналық безі, қуық және оттегіні сақтау үшін дене қимылын
2017 жылы
еліміз әлемдік дағдарыстың
халықаралық
сияқты
инновациялық
изофлавон
миды қуаттандырады,
қуық түбі безі,қо-ұйқы
безі қатерлі технопаркі
жасау қажет.
Соңғы
жылдарда
лайсыз салдарын
еңсеріп,қан
сенімді
өсу жолына
орталықтардың
төңіресау
гіндеадамдардың
қалыптасуғакенеттен
тиіс.
холестеринді
түсіреді,
ісігінің
алдын алады.
Есте дені
қайта түсті.
Жыл тежейді,
қорытындысы
бойынша ішкі
«Алатау»
технологиялар
партамырының
қатаюын
қан ұстайтын
жайт,
қызанақты инновациялық
қайтыс болуы жиі
орын алуда. Бұл
жалпы өнімнің
4 процент
ал жеу
өнерқызметін ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
қысымын
түсіреді,өсуі
қатерлі
ісіктің болып,
жылытып
керек.кінің
Сарымсақты
күнделікті
қарапайым
кәсіптікалуға,
өнімнің
өсуі 7 проценттен
асты. Бұл
қажет. Нақты
сектордың
жаңа
технологиалдын
ауырсынуға
әсер жапырақтап
турап, қарау
15 минуттан
қағидаларды
дұрыс
орындамаудың
орайда, сүйекті
өнеркәсіптің қатайтып,
жалпы көлемінде
өңдеуші
деген сұранысты
және
етіп,
кейін жеген
дұрыс. яларға
Ғалымдардың
салдарымен ынталандыруы
байланысты.
сектордың үлесі
40 проценттен
түсті. ең жақсывенчурлық
қаржыландырудың
жеке нарығының
иммунитетті
күшейтеді.
Ал асып
пікірінше,
әдіс – тамақ
Саламатты өмір салтын
ұстанумен
Қазақстанның
қолайлы тыс
дамуы
орта сорпа
таптың
қызметі тамақ
инновациялық
экожүйе оянған
жетістіктерінің
дәмдеуіштерді
шамадан
алдында
ішу. Өйткені
қатар,
ұйқыдан
сәтте
қалыптасуына
мүмкіндік
берді. Кедейшілік
13 есе
негізгі
факторлары
болып
саналады.
Бұл үшін
қолдану
(натрий
глутаматын)
алдында сорпа
ішсеңіз,
тәбет
үш төсектен
дереу
тұрып кетпей,
бір
қысқарып,
4,9 процентке
тиісті заңнама
қатерлі
ісіккежұмыссыздық
апарады. Оның деңгейі
кері есеге
азаяды. Мөлшерден
тыс қажет.
минуттай әрі-бері аунап жату
дейін
төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономиБұданзиян.
бөлек,керек.
IT және
инжинирингтік
әсері
қуырған
кезде пайда
болады.
тамақтану да адам өміріне
Төсектен
тұрғаннан қызмет
кейін,
калық
табыстарының
негізі - біздің
бастыпен
құн-тұзды
көрсетуді
дамыту
ерекше
ие қарай
болып
Он
грамнан
артық қолданса,
Ал қант
орнымен
кереуетте
екі маңызға
аяғын төмен
дылықтарымыз
ретінде
азаматтық
Экономиканы
цифрландыру
табысотыру
әкелжыныс
жасушаларына
терісқала
әсерберетін
пайдаланған
жөн.отыр.
Оттегімен
салбыратып,
жарты минут
бейбітшілік,
және конфессияаралық
генімен,
жұмыс қажет.
күшініңОянғаннан
көптеп босап
қаупін
етеді.
Жүктілікұлтаралық
кезінде шамадан
қимылдаудың ағзаға
пайдалы
кейінқалу
жылдам
келісім.
тудырады.
еңбекпен
тыс
пайдалану іштегі баланың екені баршамызға де
аян.
Алайда Босайтын
қозғалысқажұмыс
көшукүшін
үшін
үш
Дегенмен,
Қазақстанның
тіктері сенімді
қамту
үшін келісілген
саясатты
алдын жасаған
ала тиядұрыс
жетілмеуіне
(кемтар,жетіс
көпшілік
оттегімен
тыныстау
минуттай
дайындық
тірек саналады,
бірақ миының
ол ертеңгіоттекті
табыстарымынақтау керек.
беру
жүйесін,
қоянжырық,
жүрек ақауы,
ортада қимылдау
деп Білім
абзал.
Ал одан
кейінкоммуникация
жарты сағат
здың кепілі
емес екенінапарып
жақсы сезінуіміз
мен стандарттау
салаларын
жаңаЖүгіру,
индустриялантолық
жетілмеуіне)
есептейді. керек.
Ағза оттегімен
біркелкі шынығу
қажет.
түсте
«Көл-көсірТез
мұнайдың»
дәуірі аяқталып
келеді. денедегі
дыру талаптарына
бейім
деу
қажет болады.
соғады.
дайындалатын
қоректенгенде
тін, жарты
сағат
ұйықтау,
кешкі сағат 6
кеспенің
шіругесапасы
қарсы қажет.
мүшелер жұмысы жақсарады.
мен 7 аралығында
баяу жүріспен
Елімізгеқұрамында
дамудың жаңа
2018 жылы «цифрлық
дәуір» өнеркәсібін
қадәрі Жаһандық
және күнбағыс
дәні
бар,
ал
Одан
адам
денесінің
төзімділігі,
жарты
сағат
серуендеу
жүректің
трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
күнбағыс
дәнінде қанықпаған
май күші революция
артып, жүрек,үшінші
өкпе қуатын
өліеттенуі
мен қан
бірінші кезекте,
Төртінші өнеркәсіптік
бесжылдығын
әзірлеуге
кірісуқысымының
керек.
қышқылы
болады,
ол
бауырдың
күшейтеді.
Оттегімен
қимылдау
жоғарылауын
барынша
азайтады.
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұқызметіне
теріс
әсер
етіп,
семіруге
әрекетіне
(15-60
минут)
баяу
жүру,
Біз
осындай
қарапайым
нәрселерге
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
соқтырады.
Қырық жастан асқан суда жүзу, велосипед
тебу, жаяу
көңіл
бөлмеудің
салдарынан
бар.
Ресурстық
әлеуетті
адамдарға
саумалдықты
(шпинат)
жүру,
бір
орнында
қозғалмай
ауруға
шалдығатынымызды
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
тұтынуға
болмайды. қажетті
Себебі нәрсенің
жүгіру бәрі
жатады.
уақыт әлемнің
ескере бермейміз.
Денсаулықты
сылу үшін Қазақстанда
бар Ұзақ
ХХІ ғасырда
табиғи ресурстарға
деген
құрамындағы
алгинин
қышқылды
оттегімен
қимылдау
денедегі
сақтап,
ұзақ
жасау
үшін ғылым
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта
жаһанмырышқа
айналып
қуатты,
қан
түйіршігінің
менжәне
техникаға,
дәрі-дәрмекке
иек
терді шешуге
жұмылуымыз
керек.қызыл
дық
экономиканы
еліміздің
экономикасын
кальциймен
қосылған
кезде (эритроцит) санындамыту
көбейтеді,
арта
беруге
болмайды.
Ең
жақсы
барысында ерекше маңызға ие болады.
ағзадағы
кальцийді
төмендетеді. қартаюдың
алдын алып,
мидың
– адамның өзі. Ең
жақсы дәрі
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа
Бірақ
шикізатемші
индустрияларын
ұйымдастыру
Майшүйке
құрамында
хлор
жұмыс
істеу
қуатын
арттырады.
–
уақыт.
Ең
жақсы
көңіл-күй
–
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаболғандықтан,
бүйректі,
ми
Салмақ
тастаушылар
тамақтану
тыныштық.
Ең
жақсы
әрекет
–
айналуы тиіс
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
жасушаларын
зақымдап,
есте
мен күрт
оттегімен
қимылдауды
жаяу
жүру.
Ал платформақоғаммен
Оның нәтижелері
мұнай
бағасы
төменКешендідұрыс
ақпараттық-технологиялық
сақтау
қабілетіне
теріс
әсер
етеді.
ұштастыра
білсе,
арықтау
психологиялық
үйлесім
табу әр
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. КәсіпорынКөкөністерден
сәбізді
жиі
нәтижелі
болады.
Оттегі
адамның
өзінің
еншісінде.
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
пайдаланған
жөн. еңбек
Құрамында
A бар
жетіспеушілігі
байқалғанда
ағзада
себепті жоғары
өнімділігі
қайта өңдеу
сондай-ақ
энергия өндірушілердің өз жұмыставитамині
бар
көкөніс
тұмаудың,
сүт
қышқылы
артып
кетеді.
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
90
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламаMaqsat ÁBDІQADYRULY
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
Shyǵys-Tıbet medıtsınasynyń
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
joǵary
sanatty dárіgerі,
болатын
жаңартылатын
энергия көздерінің 55
medıtsına
ǵylymdarynyń doktory
нысаны жұмыс істейді.Соларда
2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.

3

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.

4

ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трандақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милжоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долшеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайталуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
OSY
MAQALANY
JAZÝYMA
AKADEMIK
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу
бағдармүмкіндік береді.
«Үлкен деректерді»
(Big data)
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп
кешенінпайдалану
сапалы
талдауды
қамтамасыз
етуге,
TÓREGELDІ
SHARMANULYNYŃ
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
BASYLYMDARDYŃ
орталықтарға айналу талап етіледі.
Мысалы, азайтуға жағдайBІRІNE
туғызады. Осы BERGEN
мақсаттар үшін
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы
уақытын
Интеллектуалды
көлік
жүйесін
енгізу
«QARTAIMAI UZAQ JASAÝǴA BOLA қажет.
MA?»
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
ATTY SUHBATY
TÚRTKІ BOLDY.
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен
және инфрақұрылымды
одан әрі дамыту қажеттігін
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
91
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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UZAQ JASAÝDYŃ
SYRY NEDE?

Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
adamzat
densaýlyǵyna
álemdіk
бөленіп,úgіnde
брендке
айналған
тәуелсіз Қазақстанdeńgeıde
alańdaýshylyq
týyp
otyr.
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Densaýlyq
saqtaý
uıymynyń
derekteri,
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылadam
densaýlyǵynyń
50 paıyzy,
ıaǵnı
дың қаңтар
айында
оған төрағалық
етудеміз.
kóptegen
juqpaly emes
sozylmaly
aýrýlardyń
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
(júrek-qan
tamyr үшін
júıeleriniń
aýrýlary,
qant dıabeti
көрмесін өткізу
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
jáne
basqalar)
beleń
alýy Еуропа
kúndelіktі
ómirарасынsúrý
алған
ТМД және
Шығыс
елдері
saltymen
tyǵyzмемлекет
baılanystyболдық.
ekendіgіn
rastaıdy. Osy
дағы бірінші
Қазақстанда
таtusta
AQShtyń
barlaý
basqarmasynyń
2014
бысты
жұмысOrtalyq
істеп келе
жатқан
нарықтық эконоjyly
223
el boıynsha
júrgіzgen reıtıngіndegі myna
мика
моделі
қалыптасты.
málіmetterge
nazar
salyp
kóreıіk.дағдарыстың
Kósh basynda
2017 жылы еліміз әлемдік
қолайсыз
салдарын
еңсеріп,
сенімді өсу
жолына
turǵan
Monakoda
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секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
92
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-
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тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
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« mıynyń tolyq jetіlmeýіne) aparyp дегенде
есеге арттыруды
тапсырамын.
júrek
aqaýy,
ýlanatyn2,5sebebі,
kóp mólsherdegі
etıl spırtі, sіrke
Ақылды
soǵady. технологиялар»
Tez daıyndalatyn- агроөнеркәсіп
kespenіń quramynda qyshqyly jáne sút qyshqyly dene suıyqtyǵyn
кешенін
мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
shіrýge қарқынды
qarsy dárідамыту
jáne kúnbaǵys
dánі bar, al qyshqyldandyryp
jіberedі. Munyń asqynǵan túrі
Аграрлық
саясат
еңбек
өнімділігін
түбегейКөлік-логистика
инфрақұрылымының
kúnbaǵys dánіnde qanyqpaǵan maı qyshqyly tіptі ólіmge soqtyrady.
Ottegіsіz qımyldaý júrektі
ліbolady,
арттыруға
және өңделген
өнімнің
арттыру
ol baýyrdyń
qyzmetіne
terіsэкспортын
áser etіp, тиімділігін
zaqymdaýmen
qatar, denedegі zat almasýǵa da
ұлғайтуға
керек.
Біз егін
дәнді
Бүгінде
Қазақстан
арқылы
бірнеше
semіrýge бағытталуы
soqtyrady. Qyryq
jastan
asqanегіп,
adamdarǵa
kedergі
jasaıdy.
Sondyqtan
aǵzadaǵy
ottegіnітранsaqtaý
дақылдарды
өсіруді
үйрендік.
Оны
мақтан
тұтасконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл
туралы
көп
saýmaldyqty (shpınat) tutynýǵa bolmaıdy. Sebebі úshіn dene qımylyn jasaý qajet. Sońǵy
jyldarda
мыз.
Алайда,
қазір
ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайайтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
өткен
жүк
quramyndaǵy algının qyshqyldy myryshqa aınalyp denі saý adamdardyń kenetten qaıtys bolýy jıі oryn
таqýatty,
өңдеуді
қамтамасыз
етіп,kezde
әлемдік
нарықтарға
2017
жылы 17
процентке
өсіп, 17 милkaltsıımen
qosylǵan
aǵzadaǵy
kaltsııdі транзиті
alýda. Bul
kúndelіktі
qarapaıym
qaǵıdalardy
durys
жоғары
сапалы
дайын
өніммен
шығуымыз
қажет.
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
жыл
tómendetedі.
Maıshúıke
quramynda
hlor oryndamaýdyń saldarymen baılanysty.
Salamatty
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долbolǵandyqtan,
búırektі, mı jasýshalaryn zaqymdap, ómіr saltyn ustanýmen qatar, uıqydan oıanǵan sátte
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
este saqtaý qabіletіne terіs áser etedі. Kókónіsterden tósekten dereý turyp ketpeı, bіr mınýttaı árі-berі
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаsábіzdі jıі paıdalanǵan jón. Quramynda A vıtamınі aýnap jatý kerek. Tósekten turǵannan keıіn,
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
bar kókónіs tumaýdyń, qaterlі іsіktіń aldyn alady, kereýette ekі aıaǵyn tómen qaraı salbyratyp, jarty
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
aýyrmaıdy, sonymen qatar terіnі, shashty jáne mınýt otyrý qajet. Oıanǵannan keıіn jyldam
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
kіlegeı
qabatty ajarlandyrady. Asqabaq (aq qozǵalysqa kóshý úshіn úsh mınýttaı daıyndyq
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
qabyqtysy)
β kletkalaryn
jasaǵan abzal.
Al цифрлық
odan keıіn технологиялардың
jarty saǵat shynyǵý
рөлін
қайта қарау
керек. Олар tіtіrkendіrіp,
диплом беріпınsýlın
қана блокчейн
сияқты
túzedі.
Únemі
asqabaq
jegen
adam
qant
dıabetіmen
qajet.
Júgіrý,
túste
jarty
saǵat
uıyqtaý,
keshkі
saǵat
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету
қажет.
aýyrmaıdy.
qııar
quramynda
ınsýlın 6 Заманауи
men 7 aralyǵynda
júrіspen jarty
saǵat
жұмыс
істейтін Ay
немесе
ғылыммен
айналысатын
шешімдерbaıaý
логистиканың
барлық
bolǵandyqtan,
ony
turaqty
jese,
qant
dıabetіnen
serýendeý
júrektіń
ólіettenýі
men
qan
qysymynyń
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
saqtandyrady.
jatyr moıny,оқу
analyq
bezі, мүмкіндік
joǵarylaýyn
barynsha
azaıtady. Bіz(Bigosyndaı
Бұл жоғары Qyzanaq
оқу орындарынан
бағдарбереді.
«Үлкен деректерді»
data)
qýyq
jáne
qýyq
túbі
bezі,
uıqy
bezі
qaterlі
іsіgіnіń
qarapaıym
nárselerge
kóńіl
saldarynan
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдаудыbólmeýdіń
қамтамасыз
етуге,
aldyn
alady.
Esteмен
ustaıtyn
qyzanaqtyтарататын
jylytyp jeý өсімнің
aýrýǵaрезервін
shaldyǵatynymyzdy
bermeımіz.
дегі
озық
білім
үздікjaıt,
тәжірибені
анықтауға жәнеeskere
артық шығынды
kerek.
Sarymsaqty
japyraqtap
týrap,
15
mınýttan
Densaýlyqty
saqtap,
uzaq
jasaý
úshіn
ǵylym
men
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
keıіn
jegen
durys.
Ǵalymdardyń
pіkіrіnshe,
eń
jaqsy
tehnıkaǵa,
dárі-dármekke
ıek
arta
berýge
bolmaıdy.
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
ádіs – tamaq aldynda
sorpa
іshý. Óıtkenі
tamaq EńБұл
jaqsy
emshі
adamnyń
ózі.басқаруға
Eń jaqsy және
dárі –
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минералжүйе
көлік–ағынын
тиімді
aldynda
sorpa іshseńіz,
úsh esege azaıady.
ýaqyt. Eń jaqsy kóńіl-kúı
tynyshtyq.қажеттігін
Eń jaqsy
ды
тыңайтқыш
себудің, tábet
зиянкестермен
және инфрақұрылымды
одан әрі– дамыту
Mólsherden күресудің
tys tamaqtaný
da adam ómіrіne
zııan. анықтауға
áreket – жол
jaıaýашады.
júrý. AlІшкі
qoǵammen
psıhologııalyq
арамшөппен
интеллектуалды
жүйелері
өңірлік қатынастарды
Al qantөнімділікті
pen tuzdy
ornymen
jón. жақсарту
úılesіm tabý
adamnyń ózіnіń жергілікті
enshіsіnde.желісін
арқылы
бірнеше
есе paıdalanǵan
арттыруға боүшінárавтожолдардың
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
93
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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ماقسات ءابدىق

شىعىس -تيبەت مەديتسي
جۇمباق

جوعارى ساناتتى د

جۇمباق

өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құрал Құрметтіءابدىقادىر ۇلى
! отандастарماقسات
Біз
әлем
елдерінің
сенімі
мен
құрметіне
جۇمباقдарды әзірлеп, сыннан өткізу
қажет. Бұлар, бірінشىعىس -تيبەت مەديتسيناسىنىڭ
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаساناتتىۇلى
ءابدىقادىر
ماقسات
دارىگەرى،
جوعارى
ды
құрдық.
2017
жылы
біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
Кеңесінің
тұрақты
емес
мүшесі
2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
مەديتسيناسىنىڭ
болды.تيبەت
شىعىس-
مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
جوعارى ساناتتى دارىگەرى،
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
نەدە؟
جاساۋدىڭ سىرى
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімۇزاقعىلىمدارىنىڭ
مەديتسينا
دوكتورىкөрмесін
өткізу үшін
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
алған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасынوسى ماقاالنى جازۋىم
 дердіاكادەميك تورەگەلدى شتارمان ۇلىنىتڭ باستىلىمداردىڭ
әзірлеушілердіңجازۋىما
 өз экожүйесін дамытуыوسى ماقاالنى
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
تتۇرتكى
ستۇحباتى
بتوال متا؟
جاستاۋعا
ۇزاق
قارتايمتاي
بەرگەن «
»Университеті, «Астанаبىرىنە
بەرگەن « قارتايمت
بىرىنە
نەدە؟
سىرى
جاساۋدىڭ
бысты
жұмыс
اتتتىістеп
келе »жатқан
нарықтық
эконоۇزاق Ол
біздің
Назарбаев
мика
моделі
халықаралықتورەگەلدى شتارمان ۇلىنىتڭқалыптасты.
ماقاالنىқаржы.
орталығы,
بولدى
بولدى.
باستىلىمداردىڭ
جازۋىما اكادەميك
IT-стартаптардыңوسى
تۋىتپ2017
االڭداۋشتىلىقжылы
еліміз әлемдік
дағдарыстың
қо- халықаралық
технопаркі
сияқты инновациялық
وتىتر.
دەڭگەيدە
دەنساۋلىعىنا الەمدىك
ادامزات
بەرگەن «بۇگىندە
بۇگىندە ادامزات دەنس
تتۇرتكى
ستۇحباتى
متا؟ »
جاستاۋعا
ۇزاق
قارتايمتاي
 тиіс.بىرىنە
лайсыз салдарын
اتتتى еңсеріп,
сенімді
بتوال өсу
жолына
орталықтардың
төңірегінде қалыптасуға
يتاعني
پتايىزى،
50
دەنستاۋلىعىنىڭ
دام
ا
ى
دەرەكتتەر
ۇيىمىنىڭ
ساقتاۋ
دەنساۋلىق
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар
парبولدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىن
жалпы
өсуі
процентجت4
تتوزىلمالىболып,
ал өнеркінің қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі қайта
 өнімніңتتتتامىر
تتان
ت
ق
تتۇرەك
(
تتڭ
ت
اۋرۋالردى
ت
س
ەمەس
تتالى
ت
جۇقپ
تتوپتەگەن
ت
ك
بۇگىندە ادامزات دەنساۋلىعىنا الەمدىك دەڭگەيدە االڭداۋشتىلىق تۋىتپ وتىتر.
تتوپتەگەن جۇقپتتتالى ەمە
 өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиكتкәсіптікجۇيەلەرىنىڭ اۋرۋالرى ،قانت ديابەتى جانە باسقاالر) بەلەڭ الۋى كۇندەلىكتى ءومىر
پتايىزى،
دەنستاۋلىعىنىڭ 50
دەرەكتتەرى ادام
ۇيىمىنىڭ
دەنساۋلىق ساقتاۋ
өнеркәсіптің
жалпы
көлемінде өңдеуші
яларға деген
сұранысты
ынталандыруы және
орайда,نىڭ اۋرۋالرى ،قا
يتاعني جۇيەلەرى
үлесіاقش -تىتڭ
تۇستا
راستايدى.
ەكەندىگىن
سالتىمەن تىعىز
ءسۇرۋ
сектордың
وسى40
проценттен
асып
بايالنىستى түсті.
венчурлық
қаржыландырудың
жеке нарығының
تتوپتەگەن جۇقپتتتالى ەمەس ستتتوزىلمالى اۋرۋالردىتتتڭ ( جتتتۇرەك -قتتتان تتتتامىر
كت
ءسۇرۋ سالتىمەن تىعىز با
Қазақстанның
қолайлы
дамуы
орта
таптың
қызметі
инновациялық
экожүйе
жетістіктерінің
ورتتتالىق بتتار-الۋ باسقارماستتىنىڭ -2014جىلتتى  223ەل بويىنشتتا جتتۇرگىزگەن
كۇندەلىكتى ءومىر
 Кедейшілікالۋى
باسقاالر) بەلەڭ
негізгіجانە
ديابەتى
اۋرۋالرى ،قانت
саналады.ىڭ
 Бұл үшінجۇيەلەرىن
қалыптасуына
мүмкіндік берді.
13 есе
факторлары
болып
ورتتتالىق بتتار-الۋ باسقار
باستىندا تۇرعتان
كورەيىك .كوش
سالىپ
مالىمەتتەرگە نازار
گىندەگى مىنا
رەيتين-
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі
4,9
процентке
тиісті
заңнама
қажет.
ءسۇرۋ سالتىمەن تىعىز بايالنىستى ەكەندىگىن راستايدى .وسى تۇستا اقش -تىتڭرەيتين-گىندەگى مىنا مال
ورىنتداردا –
كەيىنگتى
جىتل .ودان
 Бұданۇزاقتىعتى -57 ،89
ورتاشتا جتاس
موناكودا
дейін
төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономибөлек, IT
және инжинирингтік қызмет
بويىنشتتا جتتۇرگىزگەن
 223бастыەل
құнجىلتتى-2014
باسقارماستتىنىڭ
ورتتتالىق بتتار-الۋ
 калықورتاشتا جتاس ۇ
موناكودا
табыстарының
негізі
біздің
көрсетуді
дамыту
ерекше
 маңызға ие болыпماكاو ( 84,48جاس)  ،جاپونيا ( 46 ،84جاس) تۇر .سينگاپۋر ،ستان -متارينو،
дылықтарымыз
азаматтық
отыр.
Экономиканы
 ретіндеتۇرعتان
қалаباستىندا
беретінكوش
كورەيىك.
نازار سالىپ
مالىمەتتەرگە
 цифрландыруمىنا
табыс әкелرەيتين-گىندەگىال 84,48جاس)  ،ج
ماكاو (
 ұлтаралықونتدىقتا.
اۋستراليا دا العاشقى
شۆەيتساريا ،گەرن-سي مەن
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Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
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ال ەرلەردىڭ ورتاشا جاسى  82جاستى قۇراعان.
بويىنشا ،جاپونيادا سوعى
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
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جىلداردا
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بويىنشا ،جاپونيادا
 сылуجاستان استقان
 үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі барءجۇز
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
قۇراعان.ساراپشتىالرىنىڭ بتول-جتامى بويىنشتا ،تايتاۋ
ۇلتتتار ۇيىمتى
قۇرايدى .بىرى
ككەنجاستى
جاسى 82
ال ەرلەردىڭ ورتاشا
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанقازاقستتتاندا ەگتتدە جاستت
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ءۇشتىن
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كتتومەك كتتور-
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ماقستتاتىندا -7،7%دان
حتتالىق ستتانىنىڭ
جاستتتاعى
ие болады.قازاقستتتاندا ەگتتدە
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
جىلدارى بۇل كورسەتكىش
اۋدارۋدى قتاجەت
نتازار
متالىمەتتەر
ساراپشتىالرىنىڭ ءبىر
وسى ورايدا مىنا
تۋىندايدى.
قاجەتتىلىگى
بويىنشتا ،تايتاۋ
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ۇلتتتارтабиғи
ресурстарды
қатысты ұста айналуыكتتور-ستتەتۋدى
 тиісكتتومەك
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
جىلدارى بۇل كورسەتكىش-11 %عا ارتۋى مۇمكىن .بتۇل ءۇشتىن مەديتستينالىق
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаقاجەتتىلىگى تۋىندايدى.
جتتۇيە قتتۇرۋ
گەرانتولوگيتتالىق
ماقستتاتىندا
اقستتارتۋ
ستتەتۋدى ج
деген 2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі ларды
белсенді
كتتورтүрде-
كتتومەكенгізу
қажет. Кәсіпорынтұрақтандырушы
факторлардың
бірі
болды.
Сол
дардың
энергия
тиімділігі
мен
энергия
 үнемдеуге,قاجەتتىلىگى تۋىندايدى .وسى ورايدا مىنا ءبىر متالىمەتتەر نتازار اۋدارۋدى قتاجەت
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстасекторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
94
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№3(36) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ

ۇزاق جاساۋدىڭ سىرى نەدە؟

ماقاالنى جازۋىما اكادەميك تورەگەلدى شتارمان ۇلىنىتڭ باستىل

گەن « قارتايمتاي ۇزاق جاستاۋعا بتوال متا؟ » اتتتى ستۇحباتى

ە ادامزات دەنساۋلىعىنا الەمدىك دەڭگەيدە االڭداۋشتىلىق تۋىتپ

ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ دەرەكتتەرى ادام دەنستاۋلىعىنىڭ  50پتايىزى

جۇقپتتتالى ەمەس ستتتوزىلمالى اۋرۋالردىتتتڭ ( جتتتۇرەك -قتتتان

ڭ اۋرۋالرى ،قانت ديابەتى جانە باسقاالر) بەلەڭ الۋى كۇندەلىك

تىمەن تىعىز بايالنىستى ەكەندىگىن راستايدى .وسى تۇستا اقش

2

تتار-الۋ باسقارماستتىنىڭ -2014جىلتتى  223ەل بويىنشتتا جتتۇ

1

دەگى مىنا مالىمەتتەرگە نازار سالىپ كورەيىك .كوش باستىند

رتاشتا جتاس ۇزاقتىعتى  -57 ،89جىتل .ودان كەيىنگتى ورىن

 84,جاس)  ،جاپونيا ( 46 ،84جاس) تۇر .سينگاپۋر ،ستان-

اندوررا ،شۆەيتساريا ،گەرن-سي مەن اۋستراليا دا العاشقى ونتد

نان كورىنگەن قازاقستانداعى حالىقتىڭ ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ج

بۇل تىزىمتدە قازاقستتان رەستەي ،قىرعىزستتان ،ۋكراينتا ،مو

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коБолжам бойынша,
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дамыту
 شتاي. تەمەكىمەن اۋەستەنبەگەن، جيىرما ايەلمەن وتاسقان قارت ىشىمدىك.بولعان
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
 جتانەістейді.Соларда
 ەتستىز تاماقتتار2017
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مەزگىلىندە
،ىشپەگەن
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«жасыл»
энергия
өнтанылатын
«Қазақстанда
жасалған»
. كوڭىلتدى جتۇرۋگە تىرىستقان. ءشوپ شايمەن قورەكتەنگەن، جيدەكپەن-جەمىسтабиғи азықдірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүм، ەكى قولىن تىزەستىنە قويىتپ الىتپ، كوزىن جۇمىپ. ەرتە تۇرعان،ەرتە ۇيىقتاپ
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік береді.
قتايتىس
كتارىلىكتەن
جىلى1933
. ۇيىقتاعانСонымен
 وتىرىپ،قوزعالماي
ساعاتбарынша
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кеңінен
тартып,
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қатты
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дұрыс
 پاتشتتالىقتى باستتىنان12  جاستتقا كەلتتگەن ۇلىبريتانيتتا تتتۇرعىنى209  ال.تدى
 بولتпайдалана
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субجاستاعان
ۇزاق
.كەزدەستەدى
دەرەكتەر ەلىمىزدە
مۇنداي
.ءمالىم
وتكىزگەندىگى
лау және қайта
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үшін
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ауыл
шаруашылығы
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اۋدانىنىتڭ
تتولەبيзаңнамаға,
،قازاقستتان وبلىستى
– قايرانوۆا
فاتيماарзандатуға
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
 ءۇش عاستتىردىڭ كتتۋاگەرى فاتيمتتا، تۇرىتتك ۇلتىنىتتڭ وكىلتتى.دە-121 جاستتى
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
. كوڭىل توق،بىرلىك بار جەردە جۇيكە تىنىش
، تاتۋلىق،پايىمىنشا
قايرانوۆانىڭ
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2,5
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3 ، شوپشتەك30 ، شوبەرە33 ، نەمەرە15 . كورشىلەرىمەن تاتۋ،اعايىنىمەن
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
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ТӨРТІНШІ.
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өңделген
өнімнің
экспортын
тиімділігін
арттыру
 وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى. دەيدى، »سىرى سابىرلىلىعى مەن ەڭبەكقورلىعىندا
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транقتارا
ورنىنتا
شتايدىڭОны
بەيسەنوۆا
120 تۇرعىنىкоридор
اۋدانىنىڭ
قازىعۇرت
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өсіруді
үйрендік.
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тұта-جاستاعى
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өтеді.
Бұл туралы көп
мыз. Алайда,
қазір
ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайайтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
 ال قازاقتىڭ قىمىزى مەن شۇباتى – كۇندەلىكتى. سۋ ىشكەندى ءجون كورەدى ەكەنөткен жүк
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 мил.تاعامى
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
 دۇرىتسшешуге
– كەپىلتى
دەنستاۋلىعىنىڭ
كورىپ
ىسالداردان
Бұл мәселені
барлық
аграрлық ادام
ке- ،وتىرعانىمىزداي
сайынғы табысты
2020
жылы 5 مмиллиард долшеннің түбегейлі бет бұруы маңызды.
Аграрлық
ларға
жеткізу
міндеті
тұр.
инфрақұрылымға
. كوتەرى كى كوڭىل كۇي، تازا اۋادا سەرۋەندەۋБұл
،تاماقتانۋ
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайта.ءجونтехнологияларды
 ەستەن شىعارماعانруға
جايتتاردى
مىناбереді.
ال تاماقتانۋ بارىسىندا
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа
мүмкіндік
трансферттеумен
және
оларды
отандық
жағдайЖүк
қозғалысын
онлайн
 مۇنتداي.ءۇش كۇنگە ساقتاۋعا بولمايدى- ياعني ەكى،ۇزاق ۋاقىت
 سۋدىрежімінде
 قايناعانбақылап,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
 كتوز، ونىڭ بتاس اينتالۋ.جاعدايدا سۋ قۇرامىندا نيتروزيل قىشقىلى پايدا بوالدى
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
.بوالدى
سياقتى كەرى
 جۇرەك،قاراۋىتۋ
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп
қанаاسەرى
блокчейн
сияқтыاينۋ
цифрлық
технологиялардың
қоймай, ауыл
шаруашылығы
ауқымды
түрде
енгізілуін
қамтамасыз ету қажет.
قتاتەرلى
 شتاي ءىشتۋкешенінде
 كەسە كتوكнақты
كۇنىنە ءتورت
بويىنشا
زەرتتەۋى
جاپوندىقتاردىڭ
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
ستورتتى
تتومەنگى
.ىقپتال ەتەدى
الۋعتا
ىسىكتىڭ الدىن
мамандарды
дайындауға
тиіс.كەشتكى تاماقتتان ستوڭ
буынының
өзара
байланысын
ұйымдастыруға
Бұл жоғары
оқуباكتەرياالردى
орындарынан
оқу бағдар«Үлкен
деректерді»
.جويادى
،بەكەمدەپ
 ءتىستىмүмкіндік
 ول، قاجەتбереді.
شايقاپ تۇرۋ
اۋىزدى
( شايمەنBig data)
ламаларынتىمىن
жаңартып,
кешенінпайдалану
сапалы
етуге,
قتتان قىستагроөнеркәсіп
 ارتەريالتتدى،تپ
تۇرامىن جويىت
تڭ متتاي قت
 قاننىتталдауды
پوليفەنتتولىқамтамасыз
شتتاي
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
 اقستوندايталап
.تەجەيدى
قارتايۋدى
. االدىазайтуға
ديابەتىنىڭ الدىن
،تۇراقتاندىرىپ
орталықтарға
айналу
етіледі.
Мысалы,
жағдай قانت
туғызады.
Осы мақсаттар үшін
егін егу мен
астық
жинаудың
оңтайлы
уақытын
Интеллектуалды
көлік
жүйесін
енгізу қажет.
. ينفاركتىڭ الدىن الۋعا ىقپال ەتەدى،سيدانت) قارسى تۇرىپ-توتىقتانۋعا ( انتيوك
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
بۇرشتاق
، )شتارابى
شتاراپ ( ءجتۇزىم
كوك شايمەن قاتار
تاعامعا
 سۇيىقқажеттігін
ды тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
жәнеقىزىتل
инфрақұрылымды
одан
әрі дамыту
арамшөппен күресудің .جاتادى
интеллектуалды
жүйелері
анықтауға
жол ашады.
Ішкі өңірлік
қатынастарды
سورپاسى دا
ساڭىراۋقۇالق
،سورپاسى
 سۇيەك،ايران
،شىرىنى
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
 بۇرشتتاق تەكتتتەس وستتىمدىكتەر مەن، داقىلتتدار-ستتونىمەن قاتتتار ءدانتتدى
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
 ونىتڭ.االيىتق
جتۇگەرىنى
 مىستالعا. زورкөбейту
نساۋلىققا پايداسى
азайтып, егіншіліктің
өзіндік
құнын айтарлықтай
керек. كوكونىستەردىڭ دە دە
95
төмендетугеتانмүмкіндік
береді.
Жаңа
технолоОсыған
сайынتوپ
бөлінетін
бюджет қаража قت، تامىردىتتڭ قاتايۋىنتتان،ولين بتتار. فوستتفاتيديلжыл
مولشتتەردە
قۇرامىنتتدا كت
гиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
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 ال قتتتاراقۇمىق لينتتتولەن قىشتتتقىلىنان.قىستتتىمىنىڭ جوعارىالۋىنتتتان ستتتاقتايدى
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұ،تومەنتدەتەدى
 قتانتتى،رەتتتەپ
قتۇرامىن
مەن قتان
 قىستىمىбарлық
 قتان،تۇراتىندىقتان
шаруашылықтарды
кооперациялау
қажеттігін
кү- мысқа
өңірлердегі
әкімдіктердің белсенді
9
 ىشتەك جولتدارىنىڭ قتاتەرلى ىستىگىنەن- تسەلليۋلوزا اسقازان18 %قۇرامىنداعى
ТУҒАН ТІЛ - ТҰҒЫРЫМ / №1(1) 2018
،تىتلەردى تاعامعتا پايتداالنۋ (اق القتا- اق تتۇينەك جەمىتس- سونداي.ساقتايدى
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 بۇرشتاق، )سۇيىق تاعامعا كوك شايمەن قاتار قىزىتل شتاراپ ( ءجتۇزىم شتارابى
. ساڭىراۋقۇالق سورپاسى دا جاتادى، سۇيەك سورپاسى، ايران،شىرىنى
وستتىمدىكتەر مەن
 بۇرشتتاق تەكتتتەس،داقىلتتدار
-ءدانتتدى
قاتتتار
ستتونىمەن
Құрметті отандастар!
өнімнің
экспортқа
шығуын
көздейтін жаңа құралБіз әлем
сенімі мен
құрметіне
дардыنساۋلىققا
әзірлеп,دەсыннан
өткізу қажет. Бұлар, бірін ونىتڭелдерінің
.جتۇگەرىنى االيىتق
مىستالعا
.پايداسى زور
كوكونىستەردىڭ دە
бөленіп, تان
брендке
айналған
тәуелсіз،تار
Қазақстанші кезекте,
технологиялардың
трансфертін ынта قت،قاتايۋىنتتان
تامىردىتتڭ
ولين بت.تفاتيديل
تەردە فوست
قۇرامىنتتدا كتتوپ مولشت
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
 لينتболды.
تتاراقۇمىق
ال قت
.تتاقتايدى
جوعارىالۋىنتتتان ست
قىست
Кеңесініңتتقىلىنان
тұрақтыقىشت
емесتتولەن
мүшесі
2018
жылЕліміздің
бірнешеتتىمىنىڭ
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
дың қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
، قتانتتى تومەنتدەتەدى، قتان قىستىمى مەن قتان قتۇرامىن رەتتتەپ،تۇراتىندىقتان
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
 ىشتەك جولتدارىنىڭ قتاتەرلى ىستىگىنەن- تسەلليۋلوزا اسقازان18 %قۇرامىنداعى
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешім،القتا
(اقШығыс
پايتداالنۋ
تاعامعتا
تىتلەردى
-جەمىتس
تتۇينەك
 اق- سوندايөз
.ساقتايدى
алған ТМД
және
Еуропа
елдері
арасындерді
әзірлеушілердің
экожүйесін дамытуы
дағы бірінші
мемлекет
болдық.
Қазақстанда
тааса
маңызды
мәселеге
айналып
، ال ستۇلى. ءىتش قتاتۋدان ستاقتايدى،كارتوپ سياقتىالر) سۋ قۇرامىن ءسى ىرىپкеледі.
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
،تتدى
تەرينت- ستتتۇلى حتتتولەس.تتى ستتتى ىرەدى
تاعامتتتدى جاقست
كۇنجىتتتت
،تتارى
تت
мика моделі
қалыптасты.
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
2017 жылы
еліміз تارى
әлемдік
дағдарыстың
қо- قانت
халықаралық
технопаркі
сияқты инновациялық
ۇيقىسىزدىقتى
.االدى
ديابەتىنىڭ الدىن
،دەتىپ-تومەن
تريگليتسەريدتى
лайсыз салдарын
еңсеріп,
сенімді
өсу
жолына
орталықтардың
төңіре
гінде
қалыптасуға тиіс.
 بۇرشتاق تەكتەستتەر.جىتتىڭ قۇرامىندا تەمىر متول بتوالدى- كۇن.بولدىرمايدى
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар пар،قۋاتتانتتدىرادى
يتتزوفالۆون ميتتدى
ىشتتىندە ستتوياтүбегейлі қайта
жалпы өнімнің
өсуі 4 процент
болып, алقۇرامىنتتداعى
өнер- кініңشتتاعىنىڭ
қызметін-بتتۇر
ұйымдастыруды
кәсіптік өнімнің
проценттен
асты.
қарау
Нақты
сектордың жаңа технологиقىستتىمىنөсуі
قتتان7،تەجەيتدى
تايۋىن
تڭ قاتتБұл
تامىرىنىت
قتانқажет.
،تىرەدى
حولەستتەريندى تۇست
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
 ستۇيەكتى، اۋىرستىنۋعا استەر ەتىتپ، قاتەرلى ىسىكتىڭ التدىن الۋعتا،تۇسىرەدى
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
( قولتدانۋқолайлы
شتامادان تىتس
.كۇشەيتەدى
 يممۋنيتەتتى،قاتايتىپ
Қазақстанның
дамуыدامدەۋىشتتەردى
орта таптың الқызметі
инновациялық
экожүйе жетістіктерінің
қалыптасуына
мүмкіндік
берді.
Кедейшілік
13
есе
негізгі
факторлары
болып
Бұл үшін
 ونىتڭ كەرى استەرى قۋىرعتان كەزدە. گلۋتاماتىن) قاتەرلى ىسىككە اپتارادىсаналады.
ناتري
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
تەرىتس استەر
جاسۋشتاالرىنا
 جىتنىس، قولدانستاБұдан
 ارتىتقбөлек,
گرامنانITونжәне
.والدى
پايدا ب
дейін төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономиинжинирингтік
қызмет
باالنىتتڭ دۇرىتتس
تتەگى
تداالنۋ
تس پايت
تامادان تىت
كەزىنتتدە شت
جۇكتىلىتتك
калық табыстарының
негізі
- ىشت
біздің
басты
құнкөрсетуді
дамыту
ерекше .ەتەدى
маңызға ие болып
дылықтарымыз
ретіндеتولىق
қалаميىنىڭ
беретін،اقاۋى
азаматтық
отыр. Экономиканы
)جەتىلمەۋىتنە
 جۇرەك،قويانجىرىق
،تار-( كەمцифрландыру
 جەتىلمەۋىنەтабыс әкелбейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
 تەز.سوعادى
اپارىپкүшін еңбекпен
келісім. كەسپەنىڭ قۇرامىندا شىرۋگە قارسى ءدارى جتانە
де دايىنداالتىن
тудырады. Босайтын
жұмыс
Дегенмен,
Қазақстанның
тері сенімді
үшін ال
келісілген
саясатты
 ول،بتوالدى
قىشتقىلىжетіс
 مايтік
قانىقپاعان
دانىندەқамту
كۇنباعىس
،ءدانى بار
كۇنباعىسалдын ала тиятірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
 قىرىتق جاستتان. ستەمىرۋگە ستوقتىرادى،باۋىردىڭ قىزمەتىنە تەرىس اسەر ەتىپ
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланقۇرامىنتداعى
سەبەبى
تۇتىنۋعا
 ساۋمالدىقتىбейім
ادامدارعا
 اسقانболады.
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі.بولمايدى
аяқталып
келеді.)شپينات
дыру (талаптарына
деу қажет
Елімізге дамудың
жаңа
сапасы
қажет.
2018
жылы
«цифрлық
дәуір»
 كالتسيمەن قوسىلعان كەزدە اعزاداعى،الگينين قىشقىلدى مىرىشقا اينالىپ قۋاتتىөнеркәсібін қаЖаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
 متي، بتۇيرەكتى، مايشۇيكە قۇرامىندا حلور بولعاندىقتان.كالتسيدى تومەندەتەدى
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
.ەتەدى
استتتەرенгізуге
تەرىتتتسнегізделуі
تتابىلەتىنە
تتاقتاۋ قت
элементтерін
кеңінен
тиіс.
Мұ-  ەستتتتە ست،جاسۋشتتتاالرىن زاقىمتتتداپ
ның өзіндік
де, мүмкіндіктері
де
ЕКІНШІ.
 بتارсын-қатерлері
 ءۆيتتامينىA قۇرامىنتدا
.پايتداالنعان ءجتون
كوكونىستەردەن ءسابىزدى ءجيى
бар.
Ресурстық әлеуетті
،اۋىرمايتدىқатарына
،الدىن االدى
قاتەرلى
،كوكونىس تۇماۋدىڭ
Жаңа قاتتار
әлем ستونىمەن
көшбасшыларының
қо- ىسىكتىڭ
одан әрі
дамыту
сылу үшінβ Қазақстанда
қажетті
нәрсенің
бәрі бар قاباتتى
ХХІكىلەگەي
ғасырдаجانە
әлемнің
табиғи
ресурстарға деген
)(اق قابىقتىسى
اسقاباق
.اجارالندىرادى
شاشتى
،تەرىنى
екеніне сенімдімін.
Бұл
үшін
мынадай
міндетмұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһан ۇنەمى استقاباق جەگەن ادام قانتت. ينسۋلين تۇزەدى،كلەتكاالرىن تىتىركەندىرىپ
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
 ونتى تتۇراقتى،قۇرامىندا ينسۋلين بولعانتدىقتان
 قيارбарысында
 اشى.اۋىرمايدى
ديابەتىمەن
дамыту
ерекше
маңызға ие болады.
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа
Бірақ
шикізат
индустрияларын
، انتالىق بەزى،نتاق جتاتىر متوينى- قىتزا. قانت ديابەتىنەن ساقتاندىرادى، جەسەұйымдастыру
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұста.بەزى قاتەرلى ىسىگىنىڭ الدىن االدىнымдарды
 ۇيقى،بەزىсыни
ءتۇبىтұрғыдан
جانە قۋىق
قۋىقпысықтау керек.
айналуы тиіс
қайта
Оныңسارىمستتاقتى
нәтижелері .كەرەك
мұнай бағасы
күрт төменКешенді
ақпараттық-технологиялық
платформаجىلىتىتتپ جەۋ
قىزانتتاقتى
،جايتتت
ەستتتە ۇستتتايتىن
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорын، عالىمتداردىڭ پىكىرىنشتە. مينۋتتان كەيىن جەگەن دۇرىس15 ،جاپىراقتاپ تۋراپ
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
الدىنتدا ستورپا
ويتكەنتى تامتاق
.ءىشۋ
سورپاсондай-ақ
تاماق الدىندا
– ءادىس
 ەڭ جاقسىөз жұмыстасебепті жоғары
еңбек өнімділігі
бар қайта
өңдеу
энергия
өндірушілердің
секторына
деген
бағдарымыз
өзгерген
жоқ.
рының
экологиялық
тазалығы
 مولشەردەن تىس تاماقتتانۋ دا ادام ومىترىنە. تابەت ءۇش ەسەگە ازايادى،ىشسەڭىزмен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
96
قيمىلتداۋدىڭ
وتتتەگىمەن
.ءجتون
ورنىتمەن پايتداالنعان
تتۇزدى
پەنЭКСПО-2017
 ال قانت.زيانкөрмесі баламатехнологиялық
қалыптың
барлық
мүмкіндіктерін
Астанада
өткен
ТУҒАН
ТІЛ
/отырып,
№3(36)
2018
تىنىستتاۋ
وتتتەگىمەن
كوپشتىلىك
 االيتدا.ايتانлы,
بارشتامىزعا
پايدالى ەكەنى
 اعزاعاдамудың қанпайдалана
мейлінше
инновациялық
«таза» энергия
саласындағы
сипатқа قورەكتەنگەندە
ие болуға тиіс.
Кәсіпорындарымызды
шалықты
қарқынды
екенін
көрсетті.
 اعزا وتتەگىمەن بىركەلكى. وتتەكتى ورتادا قيمىلداۋ دەپ ەسەپتەيدىБүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт، ودان ادام دەنەسىنىڭ توزىمدىلىگى. مۇشەلەر جۇمىسى جاقسارادى،دەنەدەگى ءتىن
8
( ارەكەتىتنە
قيمىلداۋ
گىمەن
- وتتە. وكپە قۋاتىن كۇشەيتەدى، جۇرەك،كۇشى ارتىپ
ТУҒАН ТІЛ
- ТҰҒЫРЫМ
/ №1(1)
2018
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، انتالىق بەزى،نتاق جتاتىر متوينى- قىتزا. قانت ديابەتىنەن ساقتاندىرادى،جەسە
. ۇيقى بەزى قاتەرلى ىسىگىنىڭ الدىن االدى،قۋىق جانە قۋىق ءتۇبى بەزى
 سارىمستتاقتى. قىزانتتاقتى جىلىتىتتپ جەۋ كەرەك،ەستتتە ۇستتتايتىن جايتتت
، عالىمتداردىڭ پىكىرىنشتە. مينۋتتان كەيىن جەگەن دۇرىس15 ،جاپىراقتاپ تۋراپ
الدىنتدا ستورپا
تامتاق
ويتكەنتى
.سورپا ءىشۋ
الدىندا
– جاقسى ءادىس
ەڭ
тен бірі жаңартылатын
энергия
көздеріне
тиесілі.
шейтеді.
Ауылتاماق
шаруашылығы
субъектілерінің
коومىترىنە
ادامжылға
تاماقتتانۋ دا
تىس
مولشەردەن
.ازايادىтүрінде
 ەسەگەжұмыс
تابەت ءۇش
،ىشسەڭىز
Болжам бойынша,
2050
қарай бұл
көрсетоператив
істеуіне
жан-жақты қолкіш 80 процентке
жетеді.  وتتتەگىمەن.پايتداالنعان ءجتون
дау көрсету
Мемлекет
قيمىلتداۋدىڭ
ورنىتمەنкерек.
تتۇزدى
قانت پەنбизнеспен
 ال. زيانбірлесіп,
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
تىنىستتاۋ
وتتتەگىمەنжеткізу
كوپشتىلىك
 االيتداстратегиялық
.بارشتامىزعا ايتان
ەكەنى
پايدالى
 اعزاعاтиіс.
лы энергия үлесін
30 процентке
міндетін
жолын
тауып,
ілгерілетуге
қойдық. Қазірقورەكتەنگەندە
бізде жалпы بىركەلكى
қуаттылығы
336 МВт
Ауыл шаруашылығын
қарқынды
وتتەگىمەن
 اعزا.ەسەپتەيدى
ورتادا قيمىلداۋ دەپ
 وتتەكتىдамыту
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
، ودان ادام دەنەسىنىڭ توزىمدىلىگى. مۇشەلەر جۇمىسى جاقسارادى،دەنەدەگى ءتىن
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1 сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
( قيمىلداۋ ارەكەتىتنە
گىمەن
- وتتە.كۇشەيتەدى
«قۋاتىنҚазақстанда
 وكپە، جۇرەكжасалған»
،كۇشى ارتىپ
миллиард киловатт-сағат
«жасыл»
энергия
өн- танылатын
табиғи азықдірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүм ءبىتر، جايتاۋ ءجتۇرۋ، ۆەلوسيپەد تەبۋ، سۋدا ءجۇزۋ، مينۋت) باياۋ ءجۇرۋ60 -15
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік береді.
وتتتەگىمەن
ۇزاق ۋاقىتتСонымен
. جاتتادىқатар
جۇگىرۋжерді
قوزعالماي
ورنىنداтиімді игеӨңірлердіңدەنەدەگتى
әкімдері قيمىلتداۋ
шағын және
орта бизнес
барынша
قارتايۋدىتڭ
ەريتروتسيت) سانىن
( تۇيىرشىگىنىڭал
قانдұрыс
قىزىلпайдалана
субъектілерінالتدىن
кеңінен
тартып, ،كتوبەيتەدى
тұрмыстық қатты
ретіндерді ынталандырып,
қалдықтарды تاماقتتانۋ
заман талабына
сай ستالماق
утилизацияалмайтындарға
шара
қолдану
керек.
Тиімсіз субتاستاۋشتىالر
.ارتتىترادى
ىستەۋ قۋاتىن
جۇمىس
ميدىڭ
،الىپ
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъек.بوالدى
ارىقتاۋзаңнамаға,
،تىرا بىلسە-ۇشتاس
قيمىلداۋدى
مەن وتتەگىمەن
керек. Осы және
басқаناتيجەلى
да шаралар
тілерінеدۇرىس
арналған
банк несиелерін
арзандатуға
соның ішінде.كەتەدى
Экологиялық
кодекске ءستۇت
өзгерістер
бағыттау
қажет. 5 жыл ішінде
قىشتقىلى ارتىتپ
 اعتزاداқайта
بايقالعاندا
جەتىسپەۋشىلىگى
وتتەگىагроөнеркәсіп
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
 اعزانىڭ ۋالناتىن.كە تەڭ4- ، Ph-7سەتكىشى-ادامداعى دەنە سۇيىقتىعىنىڭ كور
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
مولشەردەگى
كوپтапсырамын.
،سەبەبى
ҮШІНШІ. « سىركە قىشقىلى جانە ءسۇت قىشتقىلى،ءسپيرتى
дегенде ەتيل
2,5 есеге
арттыруды
Ақылды технологиялар»
агроөнеркәсіп
ءتتۇرى ءتىپتتى- استقىنعان
 مۇنىتڭ.دەنە سۇيىقتىعىن قىشتقىلداندىرىپ جىتبەرەدى
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
،قاتتارөнімділігін
زاقىمتداۋمەن
 جۇرەكتىКөлік-логистика
وتتەگىسىز قيمىلداۋ
.ولىمگە سوقتىرادى
Аграрлық دەنەدەگتى
саясат еңбек
түбегейинфрақұрылымының
лі арттыруға ءۇشتىن
және өңделген
өнімнің اعزاداعى
экспортын
тиімділігін
арттыру
وتتەگىنى ستاقتاۋ
سوندىقتان
.جاسايدى
زات الماسۋعا دا كەدەرگى
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан
арқылы
тран.جاساۋ قاجەت
قيمىلىنбірнеше
دەنە
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
قتايتىس بولتۋى
كەنەتتەن
جىلداردا دەنى
سوڭعى
мыз. Алайда,ورىتن
қазір ءجيتى
ол жеткіліксіз.
Шикізатты
қай- ادامداردىڭ
айтылды.ساۋ
Жалпы,
Қазақстан
арқылы өткен жүк
та өңдеуді қамтамасыз
етіп,
әлемдік
нарықтарға
транзиті
2017
жылы
17
процентке
өсіп, 17 мил بۇل كۇندەلىكتى قاراپتايىم قاعيتداالردى دۇرىتس ورىنتداماۋدىڭ ستالدارىمەن.الۋدا
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
 ۇيقىتدان ويانعتان ستاتتە، ساالماتتى ءومىر سالتىن ۇستانۋمەن قاتتار.بايالنىستى
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард дол.كەرەك
اۋنتاپ
بەرى-Аграрлық
مينۋتتتاي ءارى
ءبىتر
،كەتپەي
تۇرىپтұр.
دەرەۋ
шеннің түбегейлі
бетجتاتۋ
бұруы
маңызды.
ларға
жеткізу
міндеті
Бұлتوسەكتەن
инфрақұрылымға
ғылымды дамыту
мәселесі
басты
назарда
божұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада қайта، كەرەۋەتتە ەكتى ايتاعىن تتومەن قتاراي ستالبىراتىپ،توسەكتەن تۇرعاننان كەيىن
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
ءۇشتىن
كوشتۋ
قوزعالىستقا
جىلتدام
ويانعاننان كەيىن
.وتىرۋ قاجەت
مينۋت
 جارتىбақылап,
трансферттеумен
және
оларды
отандық
жағдайЖүк қозғалысын
онлайн
режімінде
ға бейімдеумен
айналысуы
кедергісіз
тасымалдануы
شتىنىعۋ
ستاعاتқажет.
 ال ودان كەيىتن جتارتىолардың
.جاساعان ابزال
دايىندىق
ءۇش مينۋتتايүшін және
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
 ارالىعىندا7  مەن6  كەشكى ساعات، تۇستە جارتى ساعات ۇيىقتاۋ، جۇگىرۋ.قاجەت
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ولىەتتەنتتۋى مەن
جۇرەكتىتتڭ
ستتەرۋەندەۋ
ستتاعات
جۇرىستتپەن
بايتتاۋету қажет.
қоймай, ауылقتتان
шаруашылығы
кешенінде
нақты
ауқымды
түрдеجتتارتى
енгізілуін
қамтамасыз
жұмыс істейтін
немесе ғылыммен
Заманауи
логистиканың
نارستەلەرگە
 قاراپتايىمайналысатын
 ءبىز وستىنداي.ازايتادى
بارىنشاшешімдер
رىالۋىن-جوعا
 قىسىمىنىڭбарлық
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
.بەرمەيمىز
ەسكەرەоқу
دىعاتىنىمىزدى
اۋرۋعا شالбереді.
سالدارىنان
بولمەۋدىڭ
( كوڭىلBig data)
Бұл жоғары оқу
орындарынан
бағдар- -мүмкіндік
«Үлкен
деректерді»
ламаларын жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенінсапалы
талдауды
қамтамасыз етуге,
- ءدارى،تەحنيكاعتا
عىلىتم مەن
ءۇشتىنпайдалану
ۇزاق جاستاۋ
،ستاقتاپ
دەنساۋلىقتى
дегі озық білім
мен
үздік
тәжірибені
тарататын
өсімнің
резервін
анықтауға
және
артық шығынды
 ەڭ. ەڭ جاقستتى ەمشتتى – ادامنىتتڭ ءوزى.دارمەكتتكە يەك ارتتتا بەرۋگە بولمايتتدى
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
جاقستىжинаудың
 ەڭ.تىنىشتتىق
– كتۇي
-كوڭىتل
 ەڭ جاقستى.ۋاقىتت
– ءدارىенгізу
جاقسى
егін егу мен астық
оңтайлы
уақытын
Интеллектуалды
көлік жүйесін
қажет.
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
жүйе көлік
ағынын
тиімді
басқаруға және
ادامنىتڭ
تتابۋ ءار
 ۇيلەسىمминералلوگيالىق-و.پسيБұл
قوعاممەن
 ال.ءجۇرۋ
جاياۋ
– ارەكەت
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
. ءوزىنىڭ ەنشىسىندە
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
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төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №3(36)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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