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Америкалық ғалым, иммунолог және инфекционист 
Энтони Фаучи омикрон штамынан коронавирус пан
демиядан эндемияға, яғни тұмау секілді ауруға айналуы 
мүмкін деп болжауда. Инфекционист бұл туралы осы 
аптада ғаламдық экономикалық форум ұйымдастырған 
Davos Agenda виртуалды көрмесінде айтты. Ғалымның 
тұжырымдасына орай CNN арнасының тілшілері Трэвис 
Колдуэлл мен Холли Ян «Фаучи омикрон, өзге сценарий 
орын алмаса, Covid19 пандемиясына нүкте қоюы 
мүмкін екенін айтты» тақырыбында мақала жариялады. 

«Әзірге нақты емес, бірақ тез таралып жатқан 
омикрон штамы коронавирусты басқару оңайға түсетін 
эндемиялық фазаға алмастыруы мүмкін. Мен солай деп 
үміттенемін», – дейді дәрігер Энтони Фаучи.

Жалпы эндемиялық аурулар қоғам арасында жиі 
кездеседі, бірақ ол пандемия секілді адам шығынының 
көптігіне әкеп соқпайды. Ал омикрон тез жұқпалы 
болғанымен басқа штамдар секілді ауыр симптомдары 
жиі кездеспейді. Бұл туралы арна бұған дейін де 
мақала жариялап, омикронның симптомдары дельта 
штамына қарағанда едәуір жеңіл екенін жазған болатын. 
Осылайша ғалымдар омикронның әсерінен Covid19 
пандемиядан эндемияға айналуы мүмкін деп болжап 
отыр. Әзірге бұл тек болжам ғана, себебі ковидтың тағы 
басқа штамы шықса, сценарий өзгеруі мүмкін. 

«Бұл тұжырымдама тек иммунитет көмектесе 
ал майтын жаңа штамм пайда болмаса ғана орын
далады. Омикронда дельта штамының белгілері кез
деспейтіні бізге оңай соғып тұр. Дегенмен омикрон 
жұқтырғандардың саны өзге штамнан гөрі көп. Осыдан 
көпшілікте «Омикрон өзге вирусқа қарсы тұратын «тірі 
вакцина» бола ма?» деген сұрақ туындауда», – дейді 
ғалым.

Алайда адамдар бұл тұжырымдаманы қабылдап, 
әдейі омикрон штамын жұқтыруға тырыспау керек. 
Дәрігерлер мұндай әрекет аса ауыр жағдайға әкеп 
соқтыруы мүмкін екенін айтуда. Одан бөлек мұнымен 
коронавирустың таралуы тоқтады деуге келмейді. Себебі 
әлем бойынша қазіргі кезде ауруханалардың жүктемесі 
артып, жоспарланған оталар мен емдеу шараларында 
қиындық орнады. Кадр жетіспеушілігі болып жатқан 
кей денсаулық сақтау мекемелері соңғы уақытта 
коронавирустан зардап шеккен мыңдаған адамға көмек 
көрсетуде. Бір ғана АҚШтың өзінде денсаулық сақтау 
министрлігінің мәліметі бойынша дүйсенбіде 156 676 
науқас ауруханаға жатқызылған. Ал Джон Хопкинс 
университетінің мәліметі бойынша соңғы аптада күн 
сайын 1695 американдық коронавирустан көз жұмған.

Осы аптада Американың НьюДжерси штатынан 
Алабама штатына дейінгі аралықта орналасқан 
қалалардағы мектептер онлайн форматқа көшкен. Ал 
Техаста омикрон штамын жұқтырғандар қатарының 
күрт өсуіне байланысты мектептер уақытша жұмысын 
тоқтатқан. 

Бірақ НьюЙорк мэрі коронавируспен күрестегі оң 
нәтижелерді алға тартып, жоғары сыныптарға білім беру 
жалғасатынын мәлімдеген. «Біз коронавирусты жеңбесек 
те онымен күресте оң өзгеріс бар», – дейді қала басшысы 
Эрик Адамс. Ал қалалық денсаулық сақтау комиссары 
доктор Дэвид Чокшаның айтуынша, коронавирусты 
емдеу ауруханасына жатқызылғандар саны 11 қаңтарда 
шамамен 6500 болса, 16 қаңтарда шамамен 5800ге дейін 
төмендеген. Дегенмен ол бұл әлі де көп екенін айтып, 
тұрғындарды вакцина салдыруға шақырды. 

НьюЙорк басшысы Адамс қалада қашықтан білім 
беру мүмкін болмағанымен, мұғалімдер кәсіподағына 
вирус жұқтырып, үй карантинінде жатқан балаларға 
онлайн сабақ беруді ұсынған. 

Вирджиния округінің губернаторы Гленн Янгкин 
мектептерде бетперде тағуды міндеттеуден бас тартып, 
балаларды вакциналау дұрыс екенін, ал бетперде та
ғып жүружүрмеуін атааналардың өздері шешетінін 
айтқан. Алайда Солтүстік Вирджиния мен Ричмонд 
аймағындағы мемлекеттік мекемелер басшысы бұл 
шешімнен бас тартқан. «Біздің коронавируспен 
күрестегі жеке зерттеуіміз мектепте бетпердемен жүру 
вирустың жұғу ықтималдығын едәуір төмен екенін 
дәлелдеді. Сол себептен әр оқушының бетпердемен 
жүруі шарт», – дейді ол.

Қазіргі кезде ықтимал штамдардың алдын орау 
үшін жаңа вакциналар жасап шығару жұмысы үдей 
түскен. Мысалы, «Modern» компаниясы өздерінің жаңа 
вакцинасының мақұлдамасын наурыз айында аламыз деп 
болжауда. «Алдағы аптада зерттеу нәтижелері клиникаға 
жеткізілсе, жауапты органдармен ақпа ратты бөлісеміз. 
Бұл бізге вирустың келесі өзгерісін алдын ала болжауға 
мүмкіндік береді», – дейді компания директоры Стефан 
Бансель. 

Ол сондайақ «Modern» компаниясы дайындап 
жатқан тұмау мен коронавирусқа қарсы біріккен 
вакцина ша ма мен 2023 жылдың күз айында дайын 
болатынын айтты. 

Ал дәрігерлер коронавирусқа қарсы тұруда едәуір 
тиімдісі вакцина мен бустерлік вакциналар деген 
мәлімдеме жасады. Мәселен, бустерлік вакциналар ко
ронавирусқа қарсы алдыңғы вакцинаның антиденелер 
санын көбейтіп, жұқтыру қаупі жоғары адамдарды 
қорғауға мүмкіндік берген. 

Бұған дейін Израильдегі мәліметтер бойынша «Pfizer/
BioNTech» немесе «Modern» вакциналарының төртінші 
дозасы антиденелер санын едәуір көбейтуі мүмкін деп 
бол жам жасалды. Алайда мамандар мұның омикрон 
штамы на қарсы тұра алатынын әлі нақты дәлелдеген жоқ.

Желтоқсанда Израильде вирус жұқтыру қаупі 
жоғары топтар үшін қосымша ревакциналау шарасын 
бастамас бұрын сау қатысушыларға вакцинаның 
төртінші дозасын сынауды бастады. Мұндай зерттеу 
жұмыстары алғаш рет жасалуда.

«Менің ойымша, халықтың осал топтары үшін 
төртінші вакцинаға рұқсат беру туралы шешім дұрыс. 
Бұл аздаған болса да пайда әкелуі мүмкін, бірақ бұл 
әдісті бүкіл халыққа қолдану туралы шешімді қолдай 
алмаймын. Нақты дәлелдемелер қажет», – дейді Шеба 
медициналық орталығының жұқпалы ауруларды 
бақылау жөніндегі директоры доктор ГилиРегев Йочай. 

COVID-19 ЭНДЕМИЯҒА 
АЙНАЛА МА?

Жалақысы жоғары, аты дардай 
белді компанияның ел экономикасы 
үшін қаншалықты тиімді екені жөнінде 
Президент былай деді: «Бүгінде бұл қордың 
активі еліміздің ішкі жалпы өнімінің 60 
пайызына жуықтайды. Яғни осы ұйымның 
тиімді қызметі бүкіл экономикамызды 
өркендетуге тікелей әсер етеді.

Қордың КЕГОК, Қазақгаз және 
Қазақстан темір жолы сияқты инфрақұ ры
лым дық компаниялары экономикамыздың 
бар лық дерлік секторының тиімділігін ай
қындайды.  Осы тұста қор өзінің негізгі 

міндетін орындап отыр ма, яғни ұлттық 
байлықты еселей алды ма деген орынды 
сұрақ туындайды. Қомақты жалақы ала
тын қызметкерлері, директорлар кеңесі 
немен айналысады? Қызметі өте қымбат 
консалтинг компанияларын және шетелдік 
мамандарды жұмысқа тартқаннан пайда 
бар ма? «СамұрықҚазына» қоры еліміздің 
стратегиялық активтерін басқару ісінде 

басты рөл атқарады. Сондықтан Үкіметке 
Стратегиялық жоспарлау және реформалар 
агенттігімен бірлесіп, квазимемлекеттік 
секторды түбегейлі реформалау үшін ұсы
ныстар әзірлеуді тапсырамын. Егер Қорды 
реформалау мүлдем мүмкін болмаса, 
ондай құрылымның экономикамызда бол
мағаны жөн».

«самұрық-қазынаның» 
жаңа кезеңі Бастала ма?

Мемлекет қаржысына иек 
артқан квазимемлекеттік сектор 

мәселесі бүгін ғана қозғалған жоқ. 
Үнемі айтылып келеді. Алайда 

бұл жолы айтылып қана қоймай, 
нәтиже болатыны анық. Айта 
кетелік, ел Президенті Қасым-

Жомарт Тоқаев 11 қаңтарда 
өткен Парламент Мәжілісінің 

отырысында квазимемлекеттік 
секторлар жұмысын реформалау 

қажеттігін атап айтты. Тіпті 
реформалауға келмесе, қажеті 

де бола қоймайтынын ашық 
айтты. Президент сөзінен кейін 
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-
ауқат қорының жайы қоғамда 

ашық талқылана бастады.

ЖАҢА 
ҮКІМЕТТІҢ 
АДЫМЫ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев 11 қаңтарда Парламент 

Мәжілісінің отырысында елдің алдағы 
бағыт-бағдарына қатысты мәлімдеме 
жасаған болатын. Осы жиында жаңа 

Үкіметті басқару үшін Әлихан Смайылов 
ұсынылды. Президент ұсынған кандидатты 

Мәжіліс бірауыздан қолдады. Сол күні 
түстен кейін жаңа үкіметтің құрамы 

бекітіліп, министрлер тағайындалды. 
Республика Президенті әлеуметтің әлеуетін 
арттыру мақсатында ел үкіметіне бірқатар 

тапсырма берді. Президент тапсырмасын 
Үкімет қалай орындауда?  Халықтың 

жағдайын жақсарту үшін қандай әрекет 
жасауда? Бүгін осы сұрақтардың төңірегінде 

сөз қозғайтын боламыз. 

Бірнеше жыл бойы Сабалақ саяжайының тұрғындары үшін өзекті болып 
келген мәселе шешімін тауып, саяжайдағы үйлер орталықтандырылған ауыз су 
жүйесіне қосылды. Аймақ басшысы Гүлшара Әбдіқалықова Қызылордадағы 
Сабалақ саяжайындағы ауыз су қоймасының құрылысын көрді. 

2бетте

САБАЛАҚҚА 
АУЫЗ СУ КЕЛДІ

Сонымен қатар өткен жылдың 15 қара
шасынан бастап 1218 жасқа дейінгі жас
өспірімдерді, 1637 апта аралығындағы жүкті 
әйелдерді, босанғаннан кейінгі 42 күннен 
бастап 2 жасқа дейінгі лактация кезеңіндегі 
әйелдерге КВИға қарсы «Комирнати» 
(«Pfizer» компаниясы) вакцинасын егу 
басталды. Бүгінде аталған вакцинаның 1 
компонентімен 7399 жасөспірім, 712 жүкті 
әйел, 656 лак тация кезеңіндегі әйел салдырды. 
Ал 2 ком понентімен 4325 жасөспірім, 479 
жүкті әйел, 351 лактация кезеңіндегі әйел 
қамтылды. 

Елімізде ревакцинациялау жұмыстары өткен 
жылдың 22 қарашасынан басталды. Қазіргі 
кезде қайта егілуге тиісті 175364 адамның 
17799ы коронавирустық инфекцияға қарсы 
вакцинаның 3 дозасын қабылдады. Олардың 
арасында екпеден кейінгі қолайсыз көріністер 
тіркелген жоқ. Сондайақ «Комирнати» 
(«Pfizer»компаниясы) вакцинасын медицина 
қызметкерлеріне, 60 және одан жоғары жастағы 
адамдарға КВИге қарсы ревакцинациялау 
жүргізуге мүмкіндік жасалды.

Ревакцинация – бұл вакцинаны немесе оның 
компоненттерінің бірін қайта енгізу. Бұл шара 
алдыңғы вакциналардан кейінгі иммунитетті 
қолдауға бағытталған. Бір сөзбен айтқанда, 
ревакцинация иммунитеттің вируспен күресуі 
үшін жасалады. Уақыт өте келе ағзаның 
коронавирус инфекциясынан қорғалу дәрежесі 

төмендейді. Соған байланысты вакцинаны 
қайта алу қажет.

– Қаламызда жаңадан анықталған корона
вирустық инфекциясының «Омикрон» штамы 
тіркелген жоқ. Еліміздегі эпидемиологиялық 
ахуалдың тұрақтануына және аурушаңдықтың 
өсуіне жол бермеу үшін барлығымыз бірдей 
атсалысуымыз қажет. КВИ анықталған және 
жіті респираторлық инфекция симптомдары 
бар науқастар үй карантин талаптарын сақтап, 
оқшауланып, адамдармен қарым қатынасты 
шектеуі тиіс. Вакцинаның толық курсын қа
былдап, 6 айдан кейін ревакцинация алып, 
иммунитетімізді көтерсек ауруды жеңіп 
шығуымыз сөзсіз, – деді қалалық санитариялық
эпидемиологиялық бақылау басқармасының 
бас шысы Ерлан Ұзақбаев.

Сондайақ ревакцинация негізінен созыл
малы инфекциямен ауырған немесе инфекция 
жұқтырған адамдар үшін қажет. Себебі мұндай 
адамда иммунитеттің әлсіреуі жиі кездеседі, 
Сондықтан коронавирусқа қарсы иммундық 
күшті сақтау үшін оларға ревакцинация 
міндетті түрде қажет екен.

Сала мамандарының айтуын ша, ревак
цинация инфекцияны қайта жұқтыру қаупін 
күрт төмендетеді. Ревак цинация тәртібі екпені 
алғаш алған кездегідей жүргізіледі. Алдымен 
терапевтке барып, ревакцинация жасауға 
рұқсат алады. 

Ақмарал ҚАДЫРХАНҚЫЗЫ

2бетте

ІндеттІ жоюдың жолы – 

ревакцинация
Өткен жылы Қызылорда қаласында COVID-19 аурушаңдығы диагнозымен 

9985 оқиға тіркелді. Ал жыл басынан бері еліміз бойынша эпидемиологиялық 
ахуал күрт нашарлап, 1-18 қаңтар аралығында қаламызда коронавирустық 
инфекцияның 1534 жағдайы анықталды.  

утилизациялық реформа: 

көлік арзандай ма?

“қазақстан халқына қоры” 

кімдерге көмектеседі?

4бетте

– Ғанибек Қонысбекұлы, мәселенің ушығуына не себеп? Шыныменде ереуілге шыққандардың 
талабы сұйылтылған газға қатысты болды ма? 

– Бұған дейін де өзім және орынбасарларым апта сайын тұрғындарды жеке мәселелері бойынша 
қабылдап, елді мекендерді аралап, халықпен жүздесіп, олардың ұсыныспікірлерін, талаптілектерін 
қаперге алдық. Дегенмен жағдайдың осыншалықты ушығып кететінін ешкім де білген жоқ, әңгімені 
осыдан бастайық. Жаңаөзен қаласынан бастау алған дүмпу біздің де өңірде жалғасты. Өкінішке қарай, 
топтасудың негізгі ошағы «Арай СИТИ Молл» ойынсауық, сауда орталығы жанында болды. Баршаға 
белгілі, 2020 жылы 25 мамырда Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру 
және өткізу тәртібі туралы Заң қабылданды. Осы Заңға сәйкес Қызылорда қаласы бойынша бейбіт 
митингілер өткізуге арналған арнайы орындар бекітілген. Ал кешегі өткен митингте бұл талаптар 
сақталмады. Сауда орнына келушілердің қауіпсіздігі ескерілмеді. Өз құқықтарын айта келген көпшілік 
ортақ мүддені ойламады, бірбірінің құқықтарын шектеді. Осылайша тәртіп бұзылды.

«БАССЫЗДЫҚТАРДЫҢ АРТЫНДА АРНАЙЫ 
БҮЛІКШІ ТОПТАРДЫҢ ТҰРҒАНЫ БІЛІНДІ»

Ғанибек Қазантаев, Қызылорда қаласының әкімі: 

Қызылорда 
қаласының әкімі 

Ғанибек Қазантаев 
жергілікті 

БАҚ өкілдеріне 
сұхбат берді. Шаһар 

басшысы облыс 
орталығында болған 

оқиға мен қазіргі ахуал 
туралы сұрақтарға 

жауап берді. 3бетте
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БАСТЫ МАҚСАТ – 
ХАЛЫҚТЫң ТАБЫСЫН 

АРТТЫРу
Мемлекет басшысы жүктеген міндет

тің бірі – халықтың табысын арттыру. 
ҚасымЖомарт Тоқаев цифрлармен 
ойнауды қойып, нақты істерге көшетін 
кез келгенін баса айтты. 

– Азаматтардың әлауқаты және 
әлеу меттік көңілкүйі мемлекеттің 
бас ты назарында болуы керек. Цифр
лармен ойнауды қойып, нақты істерге 
көшетін кез келді. Мемлекеттік 
аппарат көп жағдайда «өзінөзі тиімді 
жұмыспен қамтушылар», «ресми емес 
жұмыспен қамту» секілді терминдерді 
қолданып, жағдайды жасыруды жақсы 
көреді. Соның салдарынан көптеген 
адамдар жұмыссыздықпен бетпебет 

келіп, әлеуметтік қорғаусыз қалып 
жатыр. Бұл әлеуметтікеңбек саласын 
сапалы жаңартуды қажет етеді. Осы 
мақсатпен мынадай шараларды қабыл
даған жөн. Халықтың табысын арт
тыру бағдарламасын әзірлеу қажет. 
Жұмыс нақты әрі әрбір азаматқа бағ
дарланған болуы керек. Басқарудың 
әр деңгейінде кедейлікті төмендетудің 
нақты көрсеткіштерін бекіту қажет. 
Жұмысқа орналастыруды қажет ететін 
азаматтардың нақты санын анықтау 
керек. Үкіметке «Атамекен» палатасымен 
бірге екі айдың ішінде халықтың табысын 
арттыру жөніндегі бағдарлама әзірлеуді 
тапсырамын, – деді Президент. 

Мемлекет басшысының тапсырмала
рын орындау мақсатында Үкімет елдегі 
әлеуметтікэкономикалық жағдайды тұ
рақтандыру жөніндегі жедел ісқимыл 
жоспарын қабылдады.

ПремьерМинистрдің баспасөз қыз
меті хабарлаған ақпаратта Әлихан 
Смайыловтың төрағалығымен өткен 
үкімет отырысында әлеуметтікэкономи
ка лық жағдайды тұрақтандыру жөніндегі 
жедел ісқимыл жоспары қабылданғаны 
айтылды. 

Елдегі әлеуметтікэкономикалық жағ
дайды тұрақтандыру жөніндегі жедел 
ісқимыл жоспары Мемлекет басшысы 
ҚасымЖомарт Тоқаевтың тапсырмасы 
бойынша әзірленген. Құжат азаматтар мен 
бизнес субъектілерінің қауіпсіздігі, оларды 
жанжақты қол дауға, сондайақ елдегі 
әлеуметтікэкономикалық жағдайды тез 
арада тұрақтандыруға бағытталған бір
қатар шұғыл және қысқа мерзімді шара
ларды қамтиды. 

– Жоспарды іске асыру барысында, 
бірінші кезекте, қаза тапқан азаматтардың 
отбасылары мен зардап шеккендерге 
көмек көрсетіледі. Күштік құрылымдар 
мен азаматтық қорғау органдарының 
қызметкерлеріне де тиісті мемлекеттік 
қолдау көрсетіледі. Жоспардың ІІМге 
қатысты барлық тармақтары өте маңызды 
және олар сапалы әрі жедел орындалуы 
тиіс, – деді Ә. Смайылов. 

Үкімет басшысы жаппай тәртіпсіз
діктер салдарынан зардап шеккен аза
маттар мен заңды тұлғалардың банктегі 
қарыздары мен микрокредиттерін өтеу 
мерзімі төтенше жағдай режимі аяқтал
ғанға дейін кейінге шегерілгенін атап 
өтті. «Атамекен» ҰКП мародерліктен 
зардап шеккен бизнес субъектілерінің 
тізімін жасады. Жаппай тәртіпсіздіктердің 
салдарын жою жөніндегі үкіметтік 
және өңірлік комиссиялар жұмысының 
қорытындылары бойынша келтірілген 
залалдың орнын толтыру үшін респуб
ликалық және жергілікті бюджеттерден 
тиісті қаражат бөлінеді. Бизнеске түскен 
ауыртпалықты азайту үшін 2022 жылғы 

1 ақпанға дейін мемлекеттік кірістер 
органдарының салықтық және кедендік 
тексерулері, сондайақ камералдық ба
қылау бойынша хабарламаларды беру 
уақытша тоқтатылады. 

Мемлекет басшысының үкіметке 
«Атамекен» ҰКПмен бірлесіп, халықтың 
табысын арттыру бағдарламасын әзірлеу 
тапсырылғанын айтқан болатынбыз. 

– Біз үшін ең басты мақсат – ол 
халықтың табысын арттыру. Кез келген 
жоспар, кез келген бағдарлама, бірінші 
кезекте, халықтың табысын арттыруға 
бағытталуы тиіс. Басқарудың барлық 
деңгейінде жұмыс тиімділігі дәл осы 
көрсеткіш бойынша бағаланатын болады, 
– деді Үкімет басшысы. 

Жастар арасындағы жұмыссыздық 
деңгейін төмендету мақсатында «Жастар 
практикасы» және «Алғашқы жұмыс 
орны» жобалары шеңберінде жалақы 

мөлшері мен жобаларға қатысу мерзімі 
ұлғаяды. Жаңадан құрылған «Қазақстан 
халқына» қоғамдық әлеуметтік қоры 
мұқтаж балаларға заманауи және қымбат 
тұратын медициналық қызметтерді, 
дәрідәрмектерді алуға мүмкіндік бе
реді. ПремьерМинистр мемлекеттік 
органдардың бірінші басшылары мен 
өңірлердің әкімдеріне елдегі әлеуметтік
экономикалық жағдайды тұрақтандыру 
жөніндегі жедел ісқимыл жоспарының 
ісшараларын жүзеге асыруды жеке 
бақылауға алуды тапсырды.

ИНфЛЯцИЯ МЕН БАҒА 
ТұРАҚТЫЛЫҒЫНА 

ЕРЕкШЕ МАңЫЗ 
БЕРіЛіП ОТЫР

Қазақстан Президенті инфляция мә
селесіне ерекше көңіл бөліп, бағаны 
тұрақтандыру міндетін қойған болатын. 
Сондайақ Үкімет пен әкімдердің алдында 
тұрған негізгі міндет ретінде азықтүлік 
қауіпсіздігі мәселесін түбегейлі шешу 
екенін де назарға салды.

– Алдағы үш жылда азықтүлік 
қауіпсіздігі мәселесін түбегейлі шешу 
қажет. Бұл Үкімет пен әкімдердің 
алдында тұрған негізгі басымдық екеніне 
айрықша назар аударамын. Егер нарықта 
азықтүлік тауарлары мол болмаса, 
инфляцияны ұстап тұруға ешқандай шара 
көмектеспейді, – деді Қ.Тоқаев.

Ел үкіметі бұл мәселенің шешу 
жолдарын да қарастыруда. Премьер
Министрдің төрағалығымен өткен Үкімет 
отырысында Әлихан Смайылов инфляция 
деңгейі өткен жылы қыркүйектегі 
8,9%дан желтоқсанда 8,4%ға дейін 
төмендегенін жеткізді. Ол: «Бірақ бұл да – 
жоғары көрсеткіш. Бұл адамдардың сатып 
алу қабілетін төмендетіп, жалақыларының 
құнсыздануына әсер етеді. Тұтастай ал
ғанда, мемлекеттің экономикалық және 

әлеуметтік саясатының тиімділігін тө
мендетеді. Сондықтан инфляция мен баға 
тұрақтылығына ерекше маңыз беріліп 
отыр», – деген ойын жеткізді.  

Үкімет басшысы азықтүлік тауар
ларын өндіру көлемін арттыруға, ішкі 
нарықта тауарлардың жеткілікті болуына, 
энергия көздеріне баға белгілеу тетігі 
мен ақылы қызметтердің тарифтерін 
қайта қарауға мүмкіндік беретін жүйелі 
шаралар қабылдау қажеттігін атап өтті. 
Бәсекелестікті қорғау және дамыту 
агенттігіне монополияға қарсы шара 
қолдану және делдалдық схемаларды 
тексеру бойынша жұмысты күшейту 
тапсырылды.  

«Біз жауапсыз сатушылар мен алып
сатарларға бағаны негізсіз өсіру есебінен 
пайда табуға жол бермеуіміз қажет», – деді 
Ә.Смайылов. Өңірлердің әкімдіктеріне 
үстеме баға мен шекті бағаны бақылау 
жұмысын күшейту, Қаржы министрлігіне 
Сауда және интеграция министрлігімен 
бірлесіп, нақты тауарларды импорттау 
немесе өндіру кезінен бастап оларды 
сатуға дейін міндетті түрде электрондық 
шотфактураларды жазып беру бойынша 
пилоттық жобаны жүргізу мәселесін 
пысықтау тапсырылды, бұл алып
сатудың әрбір деңгейінде үстеме бағаға 
мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді. 
Ішкі нарықты қамтамасыз ету үшін 
Ауыл шаруашылығы министрлігіне 

ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру 
мен тұтыну көлемін есептеп, қажет 
болған жағдайда сыртқа сату бойынша 
шектеулер қою тапсырылды. Энергетика 
министрлігіне бір ай ішінде мұнай 
өнімдерін өндіру және сату құрылымын 
реформалау бойынша заңнамалық түзету
лерді дайындау тапсырылды. 

«Мұнай өнімдерін жеткізу тізбегін 
қысқартып, баға белгілеу практикасын 

талдау қажет», – деді Ә.Смайылов. 
Үкімет басшысы Бәсекелестікті қорғау 
және дамыту агенттігіне Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрлігімен 
бірлесіп, көмір бағасын өткен жылғы 
деңгейде сақтап қалу үшін заңға сәй
кес шаралар қабылдауды тапсырды. 
Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрлігіне толық жұмыс істемей 
тұрған немесе тоқтап тұрған тамақ өнер
кәсібі кәсіпорындарына мониторинг 
пен талдау жүргізіп, олардың толықтай 
жұмыс істеуі үшін шараларды іске 
асыру тапсырылды. Ұлттық экономика 
министрлігіне мемлекеттік органдармен 
бірлесіп, осы жылғы 1 ақпанға дейін 
Үкіметке инфляцияны бақылау және 
төмендету жөніндегі шаралар кешенін 
енгізу тапсырылды.

ҮкіМЕТ ҚАБЫЛДАҒАН 
ЖАңА ҚАуЛЫ

Ел Президентінің ерекше назар ау
дарған мәселесінің бірі утилизациялық 
алыммен байланысты. Мемлекет бас
шысы: «Кәсіпкерлер мен жалпы қоғам 
тарапынан «Оператор РОП» деп аталатын 
компанияның қызметіне қатысты көп
теген сұрақ туындап отыр. Тіпті осы жеке 
компанияға қарсы қоғамдық қозғалыс та 
ұйымдастыруға дейін жетті. Үкіметке 
«Оператор РОП» ЖШСның утильдік 
алым жинаумен пайдалануын тоқтату 
бойынша шара қабылдауды тапсырамын. 
Мұнымен шет елдердегідей мемлекеттік 
ұйым айналысуы керек», – деп қадап 
айтты.

Primeminister.кz сайтындағы ақпа
рат  қа сүйенсек, Мемлекет басшысы 
ҚасымЖомарт Тоқаевтың тапсырмасын 
орындау аясында 2022 жылғы 18 
қаңтарда Қазақстан Респуб ликасының 
Үкіметі «Қазақстан Респуб ликасының 
Экология, геология және табиғи ре
сурстар министрлігінің ве домстволық 
бағынысты ұйымдарының кейбір мәсе
лелері туралы» қаулы қа былдаған. 
Құжатқа сәйкес «Жасыл даму» АҚ 
мем лекеттік ұйымы өндірушілердің 
(импорттаушылардың) кеңейтілген мін
деттемелерінің операторы болып ай
қындалды. «ӨКМ Операторы» ЖШСнің 
утилизациялық алымды әкімшілендіру 
және тиісті қаражаттарды басқару шең
беріндегі қызметі тоқтатылды. Ути
лизациялық алым қаражаты есебінен 
құрылған активтер мемлекет меншігіне 
берілді. Өндірушілердің кеңейтілген 
міндеттемелерін әкімшілендіру функ
цияларын мемлекеттік ұйым – «Жасыл 
даму» АҚ орындайтын болды.

Қазіргі таңда елдегі эпидахуал күрделеніп, 1-18 қаңтар 
аралығында облыс орталығында коронавирустық 
инфекцияны жұқтырған 1534 науқас анықталған. Одан 
бөлек қалада 12-18 жас аралығындағы 7399 жасөспірім 
«комирнати» вакцинасының і компонентін, ал вакцинаны 
толықтай 4325 бала салдырған. Эпидемиологиялық 
ахуалдың ушығуына байланысты қала мектептерінде білім 
беру форматы өзгерді. Бұл туралы қалалық білім бөлімінің 
басшысы Динара Баймурзаева арнайы баспасөз жиынында 
хабарлады. 

Яғни 19 қаңтардан бастап об
лыста енгізілген коменданттық 
сағат аяқталып, бекітілген бар
лық шаралар мен шектеулер 
алынды. Халықтың қауіпсіздігін 
сақтау мақсатында облыс көле
мінде қойылған 28 блокбекет 
жұмысын тоқтатты. Қалаға және 
елдімекендерге кіріпшығу шара
лары да жойылды.

Ішкі істер органдарының ха
лық тың қауіпсіздігі мен тыныш
тығын қамтамасыз ету мақсатын да 
атқарған шараларының нәтиже
сінде өңірде ахуал тұрақты. Ел 
басына күн туған тұста «бір 
жағадан бас, бір жеңнен қол шы
ғарған» халыққа полиция де
партаментінің бастығы да алғыс 
айтты.

«Қолдау білдірген облыс тұр
ғындарына алғысымды айтқым 
келеді. Сындарлы сәттен, қиналған 
шақтан елдің ауызбіршілігі мен 
татулықтың арқасында аманесен 
шықтық. Біз өңірдегі қауіпсіздікті 
қамтамасыз етіп, азаматтардың 
өмірі мен денсаулығын қорғау 
үшін қызмет етеміз. Қиын да 
жауапты сәтте кідірместен елімізді, 
халқымызды қорғау мақсатында 
қаруланған бұзақыларға тойтарыс 
берген полиция қызметкерлері 
мен сарбаздарға алғысым шексіз. 
Сіздерге және отбасыларыңызға ең 
бастысы амандық пен денсаулық 
тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз 
тыныш болсын», – деді полиция 
департаментінің бастығы, полиция 
полковнигі Сұлтан Бектөре.

Жалпы төтенше жағдай кезінде 
962 адам полиция органдарына 
жеткізіліп, 253не қатысты қыл
мыстық іс қозғалды. Сонымен 
қатар коменданттық сағат талап

тарын бұзған 200ге жуық азамат 
әкімшілік жауапкершілікке тар
тылды. 

Айта кетейік, бүгінде облы
сы мызда террорлық акт кезінде 
залал келген 9 әкімшілік ғима
ратты жөндеу жұмыстары баста
лып кетті. Жөндеу, қалпына 
келтіру жұмыстары облыс әкім
дігінің ғимараты мен көлік
жайы, қала әкімдігі, Nur Otan 
партиясының облыстық және 
қалалық филиалдары, облыстық 
полиция департаменті, қалалық 
полиция басқармасы, облыстық 
соттар әкімшісі және жергілікті 
полиция қызметінің ғимаратына 
жүргізілуде.  Озбырлардың ой
ранынан келген шығын көлемі 
6 млрд теңгеге жуық. Оның 1 
миллиард 200 миллион теңгесі 
құрылысмонтаж жұмыстары үшін 
қажет. Ұрланған, өртенген, сын
ған техникалық жабдықтар мен 
жиһаздар шығыны да қосылды. 
Бүлік кезінде іске жарамсыз болып 
қалған құралдар мен нысандардың 
барлығына акті жасалып, тех
никалық қадағалау жұмыстары 
аяқталды. Мердігерлер анықталды. 
Енді жобалықсметалық құжат
тары жасалып, сараптамадан 
өтетін болады.

– Әрбір нысан бойынша құ
рылысшы мамандар бекітілді. 
Жалпы 9 нысан бойынша 350
ге жуық құрылысшы маман 
бекі тіліп отыр. Облыс әкімінің 
тапсырмасымен барлық нысан
дарды қайта қалпына келтіру 
жұ мыстары 20 ақпанға дейін 
аяқталуы керек, – деді облыс 
әкімінің баспасөз хатшысы Абай 
Тағыберген.

А.БАЙ

жаңа Үкіметтің адымы

Р.S. Қазір елдегі барлық мәселе Үкіметтің назарында екенін айта кеткен 
абзал. ПремьерМинистрдің әрекетінен ішкі нарықты азықтүлікпен қамту, бағаны 
тұрақтандыру, сұйытылған газбен қамтамасыз ету, халықты індеттен сақтау 
бойынша бірқатар жұмыстың атқарылғанын көруге болады. Басқа аймақты сөз 
етпесек те Сыр өңіріндегі ахуалды жеткізгенді жөн көрдік. Сөзіміз дәлелді шығу 
үшін облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың тұрақтандыру қорының жұмысымен 
танысқаннан кейінгі айтқанын негізге алдық. «Қазіргі таңда тұрақтандыру қорында 
азықтүлік жеткілікті. Ең бастысы, бағасы келісіне 130 теңгені құрайтын ұнның 
440 тоннасы резервте тұр. Одан басқа, айналым схемасы бойынша кәсіпкерлермен 
келісім негізінде 7 мың тонна ұн әкелінбек. 100 тоннадан қарақұмық, күріш, 
макарон өнімдері мен көкөністер сақтаулы. Көрші Түркістан облысымен 
келісім бар, жетіспейтін азықтүлік бойынша 122 кәсіпкердің тізімі жасақталды. 
Тапшылықты болдырмаймыз», – деді облыс әкімі.  

Әлеуметтік маңызы бар азықтүлік тауарлары бағасын мемлекеттік реттеуде 
облыста жыл сайын жергілікті бюджеттен қаржы бөлініп, тұрақтандыру қоры 
толықтырылуда. Биылдың өзіне 1,3 млрд теңге қарастырылып отыр. Қазіргі таңда 
өңірде азықтүлік қорында тапшылық жоқ. 34 әлеуметтік дүкен қалыпты жұмыс 
істеуде. Тұрақтандыру қорының қоймасында 1,5 мыңға жуық тонна өнім сақталып, 
төмен бағада сатылуда. 

Бір сөзбен айтқанда, қазір барлық сала мен барлық аймақ Президент 
тапсырмасын орындауға көшкен.  

Әзиз ЖұМАДіЛДӘұЛЫ

ӘКІМшІЛІК 
ғиМАрАТТАр 
ЖөнДЕЛУДЕ

«Қасіретті қаңтар» оқиғасы ел жадынан өше қоймасы 
анық. Дейтұрғанмен террорлық әрекеттерге тойтарыс 
бергелі тіршілікке қайта жан бітті. Соған орай төтенше 
жағдай режимі де тоқтатылды.

ЭПИдУахУал кҮрделі: 
оқУШылар қалаЙ Білім алады?

– Облыстың Бас мемлекеттік 
санитарлық дәрігерінің №2 қау
лысы қабылданып, қаулыға сәй
кес эпидемиологиялық ахуал 
тұрақталғанша қаладағы 600 оқу
шыға дейінгі мектептер дәстүрлі 
форматта оқытса, оқушы саны 600
ден жоғары мектептер қашықтан 
оқыту форматын жалғастырады. 
Ал ауылдық жерлердегі 600 
оқу шыдан жоғары мектептер  
дәстүрлі форматта білім береді. 

Қашықтан оқыту форматындағы 
мектептер әкімшілігінің шеші
мімен 12 сыныптар дәстүрлі 
форматта оқитын болады, – деді 
Динара Қонақбайқызы. 

Білім бөлімінің басшысы 2021
2022 оқу жылы басталғалы 185 
оқушы вакцина алса, білім беру 
қызметкерлерінен 406 мұғалім 
қайта вакциналаудан өткенін 
мәлімдеді.

А.БіРкЕНОВ

«Сабалақ» саяжайын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін 
20192021 жылдар аралығында ұзындығы 67 шақырымды 
құрайтын магистральді және ішкі ауыз су желілері 
жүргізіліп, елді мекен тұрғындарына пайдалануға берілді. 
Сондайақ жаз мезгілінде су тапшылығын болдырмау 
мақсатында жеке демеуші есебінен қосымша ұңғыма 
қазылып, сыйымдылығы 50 текше метр болатын ауыз 
су мұнарасының құрылысы жүргізілді. Бүгінде құрылыс 
жұмыстары толық аяқталып, орталық су желісіне 
қосылды.

Облыс әкімі нысандарды аралау барысында тұрғын
дардың игілігі үшін елді мекендерді ауыз сумен қамтама

сыз ету жұмыстарының жоспарға сай әрі сапалы жүргізу 
керектігін баса айтты. Жалпы қазіргі таңда облыс 
халқының 97 проценті орталықтандырылған ауыз суға 
қосылған.

Аймақ басшысы жоба нысандарын аралау барысында 
«Арай3» шағын ауданындағы жаңадан салынатын мектеп 
құрылысы үшін бөлінген жер учаскесіне барып, атқарылған 
жұмыстарды өз көзімен көріп қайтты. 

Мұнда 800 орындық мектеп құрылысын жүргізу үшін 
3 гектар жер учаскесі белгіленген. Қазір білім ордасының 
жобалықсметалық құжаттамасын әзірлеу мен құрылысқа 
дайындау жұмыстары басталды.  

Одан бөлек, аумақта сот қызметкерлерін баспанамен 
қамту үшін 1 гектар жер қаралған. Екі жоба бойынша 

аталған аумақтарды құммен толтыру жұмысын жүргізу 
керек. Мамандардың есебіне сәйкес бұл жұмысқа 250 
мың текше метр, яғни 500 мың тонна құм керек.  

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова демографиялық 
көрсеткіштің артуына байланысты жаңа мектептерді салу 
қажеттігін атап өтіп, жаңа білім ошағы орын тапшылығын 
шешуге ықпал ететінін тілге тиек етіп, қала әкімі Ғанибек 
Қазантаев пен құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасының басшысы Бердияр Пірімбетовке мектеп 
салу ісіне қажетті жұмыстардың уақытылы әрі сапалы 
жүргізілу керектігін айтты.

Айта кету керек, аймақта өткен жылдың қыркүйек 
айында 750 орындық 3 мектеп пайдалануға берілді. Оның 
екеуі жеке мектеп. Биыл 8 мектеп құрылысын жүргізіп, 
7 білім ордасын жыл аяғына дейін пайдалануға беру 
жоспарда бар.

«Ақмешіт-ақпарат»

саБалаққа аУыз сУ келді

Басы 1-бетте

Басы 1-бетте
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Ақмешіт АптАлығы

Басы 1-бетте

#КүшімізБірлікте

– Сонда наразы топтың талап еткені 
не? Нақты не сұрады? 

– Жиналғандар нақты талап қоя алмады. 
Әрқайсысы әртүрлі бағытта мәселе көтеріп, 
біздің жауабымызды тыңдағысы келмей 
даурығып, мәселені күрделендірді. Өзіңіз 
білесіз, бұл жиынның басы батыстағы 
ағайын ның газ бағасын төмендетуді талап 
етуінен басталған болатын. Ол бойын
ша мен жиналғандарға мұнай саласының 
маманы ретінде тиісті түсіндірме жұмыстарын 
жүргіздім. Сұрақтарына жауап бердім. 
Алайда жиналғандар арасындағы бел сен
ділер көтерген талаптар жүйесіз әрі заң 
нормаларына сәйкес келмеді. 

Одан кейін топтасқандар аймақ басшы
сының келуін талап етті. Бұл талаптары 
орындалып, Гүлшара Наушақызы жиналған
дардың ортасынан табылды. Дегенмен облыс 
әкімінің сөзіне құлақ аспай, тәртіпсіздіктер 
орын ала бастады. Мысалы, аймақ бас
шысының қызметтік көлігінің қозғалысына 
кедергі жасалып, шөлмектер лақтырылды. 

Айта кету керек, біз бұған дейін пәтер 
кезегінде тұрған азаматтарға, атаулы әлеу
меттік көмек алатын жандарға заң аясында 
мүмкіндігінше көмек беріп келдік. «Мейірім 
Қызылорда» қайырымдылық қоры арқылы 8 
айдың ішінде жүзден астам отбасыға түрлі 
деңгейдегі көмектер көрсетілді. Де генмен 
олар кезектен тыс пәтер берілуін сұрады, 
жер телімдерін табыстауды талап етті, басқа 
да қаржылай қолдауларды қалады. Оларға 
заң тұрғысында түсіндірілсе де көпбалалы, 
жалғызбасты аналар күнделікті әкімдік 
ғимаратының алдын торуылдап, түрлі си
паттағы дөрекілік, бейәдеп қылықтарымен 
қызметкерлерге қоқанлоққы жасады.   

Азықтүлік бағасына қатысты проблеманың 
бары рас. Қала әкімдігі тарапынан осы баға 
тұрақтылығына байланысты рейдтік шаралар 
ұйымдастырып, кәсіпкерлерге түсіндірме 
жұ мыстарын жүргіздік. Халыққа қолайлы 
болсын деген ниетте 34 әлеуметтік дүкен 
ашып, арзандатылған 19 әлеуметтік маңызы 
бар азықтүлікпен қамтыдық. 

– Сол күні фейсбук әлеуметтік желісі 
арқылы болып жатқан оқиғаларды 
қарап отырдым. Жиналушылар қатары 
сәт сайын артып отырды десем болады. 
Осы ретте, әлеуметтік желілердің әсері 
де болған секілді. Қалай ойлайсыз? 

– Дұрыс айтасыз. Өкінішке қарай, жи
налушылар қатары артпаса кемімеді. 
Белсенділік танытып жүрген әлеуметтік 
желінің қолданушылары оқиғаны тікелей 
эфир арқылы көрсетіп, наразы топ қатары
ның артуына сеп болды. Кейбір жерлестеріміз 
жиынға тек қызық көру үшін келді. 
Нәтижесінде, дүрбелең үдей түсті. Осы тұста 
арандатушылық әрекеттер басталып кетті. 

Салдарынан жиналғандармен диалогқа бару 
мүмкін болмай қалды. 

– Басқа өңірлерде жиналғандар 
арасында лаңкестердің болғандығы 
айтылады. Бізде қалай болды? 

– Құзырлы органдардан келген ақпарат 
бойынша заңсыз митингіге шыққан халықтың 
арасына бүлікшілер мен арандатушылар 
қосылып үлгергені айтылды. Кейіннен біз 
шұғыл штабтың отырысын өткіздік. Қоғамдық 
тәртіп сақтау үшін жедел ісәрекеттер ұйым 
дастырылды. Өкінішке қарай, күш құ ры
лымдарының тез әрекет етуіне жиналған 
халықтың арасындағы арандатушылық әре
кеттер кедергі келтірді. Қалалық әкімдік бұл 
кезеңде қоғам өкілдерін, зиялы қауымды, 
арда герлерді, мәслихат хатшысын жинап, 
ере уілге шыққан халықпен диалог құруға 
шақырды. Өзім де жиналғандар арасына 3 
рет бардым. Мыңға жуық адамның алдында 
барлық жағдайды түсіндіріп, халыққа басу 
айттым. Шынын айтқанда, жиналғандар өз 
деріне не керек екенін де білмеді. Әр нәр
сені бір айтып, үлкен дау бастағылары 
келіп тұрды. Қанша тырыссақ та, құлақ ас
пады, сөзімізді тыңдағысы да келмеді. Ең 
өкініштісі, жиналған адамдардың көбі жастар 
еді және басым көпшілігінің масаң күйде 
жүргендігі байқалды. Оларды құқық қорғау 
қыз меткерлері ұстап, арнайы медициналық 
сараптамалық орталыққа апарды. Ол жерде 
олардың спирттік ішімдік ішкендігі анықталды. 
Ішімдік ішіп, қоғамдық тәртіп бұзғаны үшін 
3 сағатқа дейін профилактикалық шаралар 
жүр гізілді. Алайда осы жағдайлардан кейін 
ұс талғандар, яғни 5 қаңтар күні №3 ем хана 
алдына қайта жиналды. Бұл жолғы жинал
ған дардың біразы агрессивтік көңілкүйде 
болды. 

Бір байқағаным, мұндай бассыздықтардың 
артында арнайы бүлікші топтардың тұрғаны 
білінді.  

– Оны неден байқадыңыз? 
– Олай дейтінім, бұлардың әрекет етуі 

әркелкі болды. Нақты талаптар қойылмады, 
құқық қорғау қызметкерлеріне өшігіп тұрды. 
Арасында тұрғындарды арандатып, айдап 
салып, өздері бой тасалап, сырттай қарап 
тұрғандары да болды. Жаппай тәртіп
сіздіктер әкімшілік ғимараттар орна ласқан 
аумақтарда жалғасын тауып, ны сандар мен 
қызметтік көліктерге от қойылды. Қолды 
болған үл кен көлемдегі автокөліктермен 
полиция басқармасы мен облыстық жергілікті 
полиция қызметінің қоршауын бұзып, басып 
алмақшы болды. Шерудің алдыңғы шебінде 
мемлекеттік нөмірі алынып тасталған бір
екі машина жолды жауып отырды. Мұның 
барлығы қаладағы бейнебақылау ка
мераларына түсіп қалған. 

Бұл жөнінде құқық қорғау органдары 
тарапынан заң аясында тиісті құқықтық баға 
беріледі. 

– Жиналғандар алдына шыққан 
кезде алаңдаушылық болмады ма? 

– Менің өз халқымның алдына шығып, 
басу айтуым азаматтық парызым, әрі қала 
басшысы ретінде қызметтік міндетім деп 
есептеймін. Сондықтан асқан бір үрейлену 
болған жоқ. 

Ал енді қазір кейбір әлеуметтік желі 
қол данушылары тарапынан «Қазантаев өз 
орын басарларымен жиналғандар арасында 
болды, неге оларға да әкімшілік шара 
қолданбайды?!» деген пікірлер айтылуда. 

Мен тағы да айтамын, мен тек өз парызым 
мен міндетімді орындадым. Сондықтан бұндай 
дақпырттарға жол бермеген дұрыс болар деп 
есептеймін. 

– Қазіргі уақытта ахуал тұрақталды 
деп айта аласыз ба? 

– Халыққа қолайлы жағдай жасау – ең бі
рінші міндетім. Қазіргі таңда қала бойынша 
жағдай тұрақталды деп айтуға болады. 
Қалада 5 блок бекет орналасты. 

Күнделікті қаланы бақылап жүрмін. Ком
муналдық мекемелер, мемлекеттік органдар, 
қоғамдық көліктер, сауда үйлері және басқа 
да нысандар қалыпты жұмыс режиміне 
көшті. Мәселелер ретімен шешімін тауып 
келеді. 

– Қаладағы бүлінген ғимараттар 
саны қанша? Шығын есептелді ме? 

– Бүгінде қалада зақым келген 9 ғимарат 
бар. Жалпы болжамды шығын – 6 миллиард 
теңге деп отырмыз. Қалпына келтіру жұ
мыстары жүргізілуде. 

– Әлеуметтік желіге шолу жасап 
оты расыз ба? Дүрбелеңнен кейінгі қала 
халқының көңіл-күйі қалай? 

– Әрине, әлеуметтік желіні үнемі бақы
лап отырамын. Дей тұрғанмен ресми ақ
параттарға шолу жасап, сараптағанды жөн 
көремін. Әлеуметтік желілерде түрлі алып
қашпа әңгімелер бар. 

Осы тұрғыда Мемлекет басшысы 
өз Үн деуін де ұлттық қауіпсіздікті кү
шейтуге екпін берді. Бұл дегеніміз ақ
параттық қауіпсіздікке ерекше ден 
қоюымызды талап етеді. Ол ішкі саяси 
бірлігіміз бен тұтастығымыздың кепілі 
болмақ. Сондықтан барша жерлестерімді 
әлеуметтік желілердегі орынсыз пікірлерге 
қосылмауын, елді дүрліктірер жазбалардың 
жетегінде кетпеуін, тек ресми ақпараттарға 
жүгінулерін сұраймын. 

Өткен күндер еліміз үшін ауыр кезең 
болды. Дей тұрғанмен Президент берген 
тапсырмаларды орындап, келешегімізге үл
кен сеніммен қадам басамыз. Осы ретте, 
жерлестерім де бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол шығарып, еліміздің қарқынды дамуына 
күш біріктіретіндігіне сенемін. 

Ішкі бірлігі болмаған талай құдіретті 
империялар мен мемлекеттердің өзі та
рихтың алмағайып тұстарында құрдымға 
кеткен. Біздің қазақ «ырыс түбі – ынтымақ» 
деп те, «ауыл болсаң, қауым бол» деп те 
айтады. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, 
егемендігіміздің ертеңі жарқын болсын 
десек, бірлігімізді күшейтейік!

Аслан НҰРАЗҒАЛИ

Тағы да айта кетелік, ел қазынасына иек артқан ква
зимемлекеттік секторлардың ел қазынасын еселеудің орнына, 
масыл болуға айналғаны бүгін көтерілген мәселе емес.

 Мәселен, 2017 жылы «Green Point» талдау департаменті ел 
экономикасына квазимемлекеттік секторлардың тиімділігіне 
сараптап, мынадай тұжырым жасапты:

– Квазимемлекеттік құрылымдар іс жүзінде мемлекеттік 
органдардың элементі бола отырып, мемлекеттік басқарудың 
тиімсіз аккумуляторы болып саналады.

– Шын мәнінде, бұл құрылымдар пайда әкелетін 
компаниялар үшін қосымша әкімшілік шығын.

– Жұмыстарының ашық еместігі.
– Қарызға тәуелділігі ұлттық қор немесе бюджет есебінен 

шешілуі.
– Нәтижесінде нарықта таза бәсекелестік жасай алмауы.
 Ал 2019 жылы Үкіметтің отырысында осы мәселе 

талқыланғанын айта кетейік. Бұл туралы республикалық 
басы лымдар да жазды. 2019 жылдағы жағдайдан үзінді 
келтірсек: «Мемлекеттің қатысуы бар компаниялар Үкіметтің 
қамқорлығына қарамастан табысты бола алмай отыр. Оның 
себебі компания басшыларының шығынға ұшыраудан қо
рықпауы. Егер жылды «минуспен» жауып жатса, келер 
жылы қайтадан мемлекеттен көмек ала қояды. Мәселен, 
өткен жылы квазимемлекеттік сектордың таза табысы 18 
пайызға ұлғайғанымен, шығыны 5 есеге көбейіп кетіпті. 
Бұл туралы маусым айының басында Есеп комитетінің 

төрағасы Мәжілісте мәлімдеген еді.  Қазіргі таңда республика 
бойынша мемлекеттің қатысуымен 155 акционерлік қоғам мен 
жауапкершілігі шектеулі серіктестік және 219 республикалық 
мемлекеттік кәсіпорын бар. 20152018 жылдары, Есеп 
комитетінің мәліметінше, осы компанияларға республикалық 
бюджеттен 1,2 трлн теңге бөлініпті. Ал олардың мемлекетке 
төлеген дивиденді мен төлемі 148 млрд теңге ғана болған. 
Мемлекеттің қатысуы бар акционерлік қоғамдардың 23 
пайызы, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің 14 
пайызы 2018 жылды шығынмен жауыпты. Сонымен қатар 
бұл компаниялардың инвестициялық қызметтері нөлге 
тең екені де жасырын емес. Жоғарыдағы статистикаға 
сүйенсек, мемлекеттік компаниялардың қызметі бюджет 
қаражатын игеру ғана секілді. Бұлар нарықтағы бәсекелес 
ортаға түспейді. Олардан әлгі мемлекеттік органдар табыс 
табуды емес, қаражатты игеріп, жұмыстың атқарылуын талап 
еткендіктен, компания менеджменті қаражатты үнемдеуге 
бас қатырмайды. Осының нәтижесінде жоғарыда аталған 
миллиардтаған шығындар есептеліп жатады. Үкіметтің 
кеңейтілген отырысында Президент ҚасымЖомарт Тоқаев ірі 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жұмысына тексеріс 
жасау қажеттігін мәлімдеді. «Әрбір ұлттық холдинг немесе 
ұлттық компания Қазақстанға, азаматтарға пайда әкелуі керек. 
Квазимемлекеттік компанияның шығындарын біржола ұмыту 
керек. Олар тек табыс қана әкелуі керек. Даму институттары 
тек осы мақсат үшін ғана құрылған. Олардың жұмысы 
экономиканы дамытып, халыққа қызмет ету. Құрылымын 
кеңейтіп, табыстарын арттыру олардың негізгі мақсаты емес. 

Олардың көпшілігі монополистер. Ал табысы бизнес пен 
халықтың шығыны», – деген Мемлекет басшысы Үкімет пен 
Есеп комитетіне квазимемлекеттік сектордың қызметіндегі 
әлеуметтікэкономикалық пайда мен зиянды бағалау 
әдістемесін дайындауды тапсырды. Бағалау қорытындысы 
бойынша олардың жұмысын әрі қарай жалғастыратыны 
немесе тоқтататыны туралы шешім қабылданбақ»…

Содан бері де екі жыл уақыт өтіпті. Ал квазимемлекеттік 
секторлардың жұмысы сол баяғы ізбен жүріп келеді. Мемлекет 
басшысы бұл жолы Үкіметке тиімді шешім қабылдауды 
тапсырды. 

Президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли бұл мәселе 
бойынша Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Үкімет 
пен жекешелендіру жөніндегі комиссиядан нақты шешім 
күтетінін өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында жазды.

«Өздеріңізге мәлім, Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт 
Тоқаев 11 қаңтарда өткен Мәжілістің пленарлық отырысында 
«СамұрықҚазына» қорының қызметін толығымен трансфор
мациялау қажет екенін айтқан болатын.

Қордың портфельді компаниялары – ұлттық экономиканың 
жүйе құраушы құрылымдары. Сондықтан қазір экономиканы 
құрылымдық жағынан қайта құру және ресурстарды ел 
игілігіне бағыттау жөніндегі міндеттердің орындалуы қордың 
жұмысына байланысты.

Мемлекет басшысының пікірінше, Үкімет, ең алдымен, 
тым көп басқару құрылымдарын қысқартумен айналысуы 
керек. Сонымен қатар мемлекет пен халықтың мүддесіне 
бағытталған табыстарды арттыру үшін «СамұрықҚазына» 

мен Үкімет арасындағы өзара қатынастардың сипатын өзгерту 
қажет. 

ҚасымЖомарт Тоқаев Үкіметтен экономиканың негізгі 
салаларында шынайы бәсекеге негізделген орта қалыптас
тыруды және қор мен ұлттық компаниялардың сатып алу 
жүйелерінің ашықтығын қамтамасыз етуді талап етті.

Президенттің пікірінше, мемлекет экономикаға көп араласа 
бермеуі керек және осы тұрғыда «СамұрықҚазына» қорының 
активтерін жекешелендіру ісін жандандыруы қажет. 

Осыған орай жекешелендіру кезінде ашықтықты сақтау 
маңызды. Онсыз экономиканы құрылымдық тұрғыдан қайта 
құру мүмкін емес. Президент Үкіметтен және Жекешелендіру 
жөніндегі мемлекеттік комиссиядан нақты ұсыныстар мен іс
әрекеттер күтеді», – деп жазды.

Америкалық экономистер Гвартни, Холкомб және Лоусон 
«Тhe scope of Government and Wealth of Nations» еңбегінде 
елдің ЖІӨдегі мемлекеттік шығыстардың үлесі неғұрлым 
жоғары болса, экономиканың орташа өсуі соғұрлым төмен 
болатынын дәлелдеген. Демек, мемлекетке арқа сүйеген 
квазимемлекеттік құрылымдарды үлкен реформа күтіп тұр.

***
Үкіметте «СамұрықҚазына» АҚ реформалау мәселелері 

жөнінде кеңес өтіп, ҚР ПремьерМинистрі Әлихан Смайылов 
«СамұрықҚазына» қорындағы компаниялардың қызметін 
реформалауды тапсырды.

«СамұрықҚазына» қорының жұмысын реттеу үшін Ұлт
тық экономика министрлігі мен Стратегиялық жоспарлау 
агенттігіне, «Атамекен» кәсіпкерлер палатасына нақты 
ұсыныс енгізу қажет. Ұлттық экономика министрі мүдделі 
мемлекеттік органдармен, Стратегиялық жоспарлау 
агенттігімен, «СамұрықҚазына» қорымен және «Атамекен» 
кәсіпкерлер палатасымен бірге қор компанияларының 
қызметінің тиімділігіне талдау жүргізіп, оны реформалау үшін 
нақты ұсыныстар дайындасын», – деді Үкімет басшысы.

Гүлмира ДіЛДӘБЕкОВА

«Бассыздықтардың артында арнаЙы 
БҮлікШі тОПтардың тұрҒаны Білінді»

Ғанибек Қазантаев, Қызылорда қаласының әкімі: 

«САМұрЫҚ-ҚАЗЫнАнЫҢ» 
ЖАҢА КЕЗЕҢІ БАСТАЛА МА?

Басы 1-бетте

– Бүгінде қалада зақым келген 
9 ғимарат бар. Жалпы болжамды 
шығын – 6 миллиард теңге 
деп отырмыз. Қалпына келтіру 
жұмыстары жүргізілуде. 

Өткен күндер еліміз үшін ауыр 
кезең болды. Дей тұр ғанмен 
Президент берген тапсырмаларды 
орындап, келе шегімізге үлкен 
сеніммен қадам басамыз. Осы 
ретте, жерлестерім де бір жағадан 
бас, бір жеңнен қол шығарып, 
еліміздің қарқынды дамуына күш 
біріктіретіндігіне сенемін. 
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#КүшімізБірлікте

Жақында АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы 
арнайы іс-сапармен киевке барды. Осы сапарда 
ол Мәскеу мен киев арасындағы ахуалға 
ерекше тоқталып өтті. Бұл туралы ВВС арнасы 
«Блинкен Ресейді бейбіт жолмен әрекет етуге 
шақырды» деген тақырыпта мақала жазды.

Ресейдің Украина жеріне басып кіру қаупі 
жоғарылағандықтан Блинкен Кремльді барынша 
дипломатиялық және бейбіт шешім шығаруға 
шақырды. Арна жазған ақпарат бойынша қазіргі 
кезде 100 мыңға жуық ресейлік әскер Украина 
шекарасына жақын жерде орналасқан. Ал Блинкен 
«Мәскеу мейлінші бұл санды арттыруды көздеп 
отыр», – деген пікір білдірген.

Дегенмен бұл мәселеге орай Ресей бірнеше рет 
мәлімдеме жасап, көршілес Украинаға шабуыл 
жасау жоспарда жоқ екенін айтқан болатын. Бірақ 
АҚШтың жоғары лауазымды шенеуніктері Ресей 
кез келген уақытта және кез келген нүктеге шабуыл 
жасай алады деген пікірді алға тартып отыр. 

Блинкен алдағы уақытта батыс серіктестерімен 
келісім жүргізген соң Женевада ресейлік әріптес
терімен кездеспекші. Оның Киевке сапарының 
алдында елдегі шенеуніктер Блинкен Ресейдің 
Сыртқы істер министрі Сергей Лавровқа Женевада 
«дипломатиялық келісім» ұсынуы мүмкін деген 
болжам жасады. Алайда Ақ үй мұндай бір де бір 
ұсыныс қарастырылмағанын айтты.

Ресей өз кезегінде батыстағы мемлекеттерге 
өзінің бірнеше талабын жолдады. Оның ішінде 
Украинаны НАТО құрамына ешқашан қабылдамау 
және қорғаныс альянсының әскери әрекеттері 
мүше мемлекеттерде, соның ішінде Польшада 
шектелуі керек деген бірқатар талап қойды. 
Алайда өткен аптада жүргізілген БатысРесей 
келісімі ешқандай оң өзгеріске алып келмеді. Одан 
бөлек Мәскеудің бірнеше талабынан «Батыс» 
түбегейлі бас тартты. 

«Мен бұл жағдайда дипломатиялық әрі бейбіт 
келісімге келеміз дегенге сенемін. Бірақ соңғы ше
шімді президент Путин қабылдайды», – деді Блинкен 
украиналық журналистерге берген сұхбатында. 

Арна сонымен қатар Ресей билігі Украинаға 
басып кіру туралы жоспары жоқ екенін айтса да, 
шекарадағы ахуал ушығып барады деп жазады. 
Көршілес Беларусь  елінде ресейлік әскер «оқужат
тығу» үшін жиналған деген мәлімдемеге де күдікпен 
қарап отыр. 

Ал Лавров «Ресей Украинаға басып кіру үшін 
себеп іздеуде» деген АҚШтың пікірін жоққа 
шығарып, мұны «жалған ақпарат» деп мәлімдеді. 

Блинкеннің Киевке сапары Берлинде неміс, 
француз және британдық әріптестерімен өтетін 
келіссөздер қарсаңында «АҚШтың Украинаның 
егемендігі мен аумақтық тұтастығын қолдайтынын 
дәлелдеу» әрекеті ретінде сипатталды.

Сейсенбіде Мәскеуге барған Германияның 
сырт қы істер министрі Анналена Бербок бұдан 
әрі әскерді күшейтсе «Ресей экономикалық, саяси 
және стратегиялық тұрғыда жауап беру керектігін» 
ескерткен.

Украинаның қорғаныс министрі болса Батыс 
ел дерді тез арада Мәскеуге жаңа санкциялар жол
дауға шақыруда. ВВС арнасының «Hard Talk» бағ
дарламасында Ресей елге басып кірсе қантөгіс 
басталып, Еуропаға бет алған босқындар санының 
артуы мүмкін екенін айтты. 

Сейсенбіде британ министрлері Мәскеуді мың
даған адамның өмірін қиюы мүмкін қақтығысты 
болдырмау жолын қарастыруға шақырған кезде, 
Ұлыбританиядан жеңіл танкіге қарсы зымырандар 
Киевке жеткізілді.

Осы аптада жарияланған мәлімдемеде Ұлыбрита
нияның қорғаныс министрі Бен Уоллес Ресейді 
Украинаға басып кіруге себеп ретінде НАТОны 
пайдаланып отыр деп айыптап, президент Владимир 
Путинді «этноұлтшылдық» үшін айыптады.

Түпнұсқадан аударып, дайындаған 
Аслан НұРАЗҒАЛИ

Әбігер

Әлем

Қазіргі таңда Халықаралық федерациялар ұлттық 
олимпиада комитеттерімен бірлесіп, қысқы Олимпиада 
ойындарына қатысатын спортшылардың тізімін бекітуде. 
Бүкіл әлемнің назары ауған спорт додасынан біздің спорт
шылар да қалыс қалмақ емес. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, 
елімізден олимпиада ойындарына жоқ дегенде 31 спортшы 
қатысады. Олардың бәрінің 60қа жуық лицензиясы бар. 
Бейжіңдегі құрамамыз Токио Олимпиадасына жіберілген 
құрамнан әлдеқайда аз. Іріктеу кезеңінен хоккейшілер өте 
алмады. Сондайақ шаңғы спорты, скелетон, мәнерлеп 
сырғанау, фристайлдың кей түрлері, сноуборд сияқты жарыс 
түрлерінде Қазақстан өнер көрсетпейді. 

Осы жолы Қазақстан құрамасы Бейжіңде спорттың тек 
9 түрінен өнер көрсетпек. Оның ішінде биатлон, конькимен 
жүгіру, шаңғы жарысы, шаңғы қоссайысы, шаңғымен секіру, 
фристайлмогул, фристайл акробатика, шорттрек пен тау 
шаңғысы бар. 

Жалпы қысқа олимпиада ойындарындағы нәтижеге ауа
райы тікелей әсер ететіндіктен нақты болжам жасай қою 
қиын.

Былтыр қарашада ҚР Ұлттық олимпиада комитеті 
спорт дирекциясының басшысы Елсияр Қанағатов қысқы 
спорт түрлерінен финалға, үздік ондыққа кіре алатын 9 
спортшымыз бар екенін және оларға ерекше үміт артатынын 
айтты. Оны ақпарат көздері жарыса жазды. Басшының 
айтуынша, спортшылардың Олимпиадаға дайындалуы үшін 
барлық жағдайды жасаған. Биыл бұл сөзді Мәдениет және 
спорт министрі де растады.

«Ел үшін қазіргі қиын жағдайда, соның ішінде 
коронавирус инфекциясының көбеюі кезінде біз 
спортшыларымызға алдағы Олимпиадада допингсіз, 
жанжалсыз, лайықты өнер көрсету міндетін қойдық. Әрине, 
әрбір спортшы жетістіктің шыңы саналған Олимпиада 
медаліне ұмтылады. Ал біз олим пиадашыларымыздың 
кез келген жетістігіне қуанамыз. Бұл үшін мемлекет 
қолдан келгеннің барлығын жасап, спортшыларды 
дайындау, сапалы жаттығу, оқужаттығу 
жиындары және іріктеу жарыстарына қатысу 
қаржыландырылды» – деді Мәдениет және 
спорт министрі Дәурен Абаев.

Бұл жарыс – төрт жылда бір өткізілетін және 16 команда қатысатын алғашқы турнир. Өйткені жарыс бұған 
дейін екі жылда бір өткізіліп, 2010 жылдан бастап 12 команда қатысқан. 

Іріктеу ойындарында Қазақстан ұлттық құрамасы Израиль, Беларусь, Венгрия сынды құрамалармен 
бақ сынасып, топтан бірінші орынмен шықты. Сөйтіп, топтық кезеңнің жеребесі Нидерландының Зейст 
қаласында өтті. Ұлттық құрама B тобында Италия, Словения, Финляндиямен бір топқа түсті. Қазақстан 
құрамасы алғашқы ойынын Словениямен өткізді. Тартысқа толы ойында жеңімпаз анықталмады. Есеп: 4:4. 
Артынша 24 қаңтарда Финляндия, 28 қаңтарда Италиямен шеберлік байқасады. 

Қазақстан құрамасының турнирге дайындығы қалай? Кака шәкірттерінің соңғы ойыны көңіл көншітерлік. Оған 
іріктеу ойындарында және әлем чемпионатынан алып келген төртінші орны дәлел. Команданың белді ойыншылары 
сапта және жарақатына байланысты 2 ай ойнамаған Лео да келіп қосылды. Ұлттық құрама Еуропа біріншілігіне 
алғаш рет 2016 жылы қатысқан болатын. Байрақты бәсекеде кәрі құрлықтың бірнеше құрамасынан басым түсіп, 
турнирдің қола жүлдегері атанды.

Бұл жылы да еліміздің намысын қорғауға аттанған футзалшыларымыз жүлделі орыннан көрінеріне сенім мол. 
к.АҚТАН

ЖАЛҒАН АҚПАРАТ ТАРАТҚАН
Төтенше жағдай кезінде облыс бойынша 240 құ-

қық бұзушылық дерегі тіркелген. Оның ішінде сот 
шешімімен 11 құқық бұзушыға ескерту берілсе, 47-не 
айыппұл салынды, 157-і әкімшілік қамаққа алынды. 
Ал Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстарды 
ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заңнамасын 
бұзудың 84 дерегі анықталып отыр. Нақтырақ айтсақ, 
сот шешімімен 2 құқық бұзушыға ескерту, 11-не 
айыппұл, 84 әкімшілік қамаққа алу түріндегі тәртіптік 
шаралары көрілді.

Сонымен қатар әлеуметтік желілерге мониторинг жүргізу 
барысында Байқоңыр қаласының тұрғыны жалған ақпарат 
таратқаны анықталды. Ол өзінің әлеуметтік желідегі парақ
шасында арандатушылық сипаттағы жазба қалдырған. Оған 
ҚР ӘҚБтКнің 478бабының 1бөлігімен әкімшілік хаттама 
ісқұжаттары рәсімделіп, процессуалдық шешім қабылдау 
үшін Байқоңыр қалалық сотына жолданды. Сот шешімімен 
«ескерту» түріндегі әкімшілік жазасы тағайындалды.  

ДОНЕР іШіНЕН ЕСіРТкі ТАБЫЛДЫ
Қызылорда облысы бойынша ҚАЖ департаментіне 

қарасты Зк-169/5 мекемесінде жазасын өтеп жатқан Е 
есімді азаматқа жолданған сәлемдемеден есірткі заты 
анықталды. Мекеме қызметкерлері сотталушыға келген 
затты тексеру барысында 3 дана донер арасына салынған 
«өзіне тән хош иісі бар шөп тектес» есірткі затын тәркіледі.

Жедел түрде 102 нөміріне хабарланып, мекемеге Қызыл
орда қалалық Полиция басқармасының жеделтергеу тобы 
шақыртылды. Тәркіленген зат бойынша сот сараптама жұ
мыстары тағайындалып, қорытындысымен салмағы 31,18 
граммды құрайтын «кептірілген марихуана» екені дәлелденді.

Қазіргі таңда аталған дерек бойынша Қазақстан 
Республикасы ҚКнің 297бабының 1бөлігімен сотқа дейінгі 
тергептексеру жұмыстары жүргізілуде.

БіР ТӘуЛікТЕ: 
14 ҚЫЛМЫС ТіРкЕЛДі

Тәртіп сақшылары төтенше жағдай режимін бұзған 
14 адам  ды анықтап, олар әкімшілік жауапкершілікке 
тартылды. 

Сонымен қатар бір тәулік ішінде 14 қылмыс тіркелді. 
Мысалы, блокбекеттен өтпек болған жолаушылардан есірткі 
табылды. Сондайақ ҚызылордаЖезқазған тас жолының 12 

шақырымында орналасқан №2 блок бекетінде автобус тоқ
татылып, қала тұрғынын тексеру барысында өз ұсынуымен 
курткасының қалтасынан темекі қорабына салынған 8 грамнан 
аса «марихуана» есірткі заты анықталды. Бұдан бөлек, №1 
блок бекетінде жеңіл автокөлікті тоқтатып, қала тұрғынын 
өз ұсынуымен тексеру барысында сөмкесінің ішінен қағазға 
оралған 1 грамнан аса «марихуана» табылды.

Аталған екі дерек бойынша да Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінің 296бабының 2бөлігімен сотқа дейінгі 
тергептексеру әрекеттері жүргізілуде.

Дайындаған А.БіТіМБАЙ
Мәліметтер облыстық полиция департаменті мен 

қалалаық полиция басқармасынан алынды

МӘСкЕу 
НЕНі кӨЗДЕП ОТЫР?

ҚұҚыҚ ҚұрыҒы

спорт

ФУтзалдың қызар Шағы жақын
Жуырда қызғалдақтың отаны Голландияда футзалдан EURO-2022 турнирі 

бастау алады. Дода ақпанның алтысына дейін созылады.

Бейжіңдегі әлемдік додаға дайынбыз ба?

Әне-міне дегенше ақпан да 
жақындап қалды. Бұл – Қытай 

астанасы Бейжіңде өтетін қысқы 
олимпиада ойындарының 

басталуына санаулы күн қалды 
деген сөз. Бүкіл әлем бәс тігетін 

қыстың басты додасына 
Қазақстан құрамасы дайын 
ба? Әлемнің әр түкпірінен 

жиналған мықтыларға біздің 
спортшылар қауқар таныта 
ала ма? Бағамдап көрейік.

Алдағы додада медаль үшін тартыс жоғары деңгейде болары 
сөзсіз. Бейжіңде өтетін қысқы олимпиада ойындарына шетелдік 
сарапшылар өз пікірлерін айтыпты. Сарапшылардың айтуынша, 
Қазақстан құрамасы осы олимпиада ойындарында фристайл
могулден бір қола медаль иеленеді. Ал бірінші және екінші 
орындарды Германия, Норвегия, Канада спортшылары алуы 
ықтимал. Нидерландиялық спорттықаналитикалық агенттігі 
де кейінгі төрт жылда өткен ойындарды талдай отырып, біздің 
құраманы «Пекин2022» олимпиадасында бір күміс медаль 
алады деп болжауда. Үздіктер еуропалықтар дейді. Жалпы 
өзге де шетелдік сарапшылардың ойынша қысқы ойындардың 
көшбасшысы Норвегия, Ресей және Германия құрамалары 
болады. Біздің құрама жүлдегерлердің тізімінде болатынына 
көпшілігі сенбейдімыс. Жеңіс те, жеңіліс те спорттың бір 
бөлшегі. Сон дықтан қандай нәтиже көрсетеріміз уақыт 
еншісінде.

Кейінгі әлем чемпионаттары мен қазіргі қысқы спорт түрлерінен 
өтіп жатқан әлем кубоктарының нәтижесіне қарай қазақстандық 
спортшылардың алдағы олимпиадада фристайлмогул, фристайл 
акробатика, шорттрек және конькимен жүгіруден жүлде алу 
мүмкіндігі жоғары. Өйткені спортшыларымыз бұған дейін бірнеше 
рет осы спорт түрлерінен жүлдемен оралған болатын. 

Әрине, додаға әр ел «сайдың тасындай» кіл мықтысын жібереді. 
Сондықтан нақты бір болжам жасау да қиын. Дегенмен ел намысын 
қорғайтын спортшыла ры мыз дың бақ пен бабы қатар шауып құр 

қайтпасына, жүлделі ора
ла рына сенім мол.

Айта кетейік, Қа
зақстан тарихында тұңғыш 
рет олимпиадалық құрамның 
фор масы қазақша «Qazaqstan» де
ген атаумен шығады. Бұған дейін  
«Kazakhstan» делініп келген.

қысқы ОлимПиада: 


