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Астанада өткен Отандық тауар өндірушілер форумында 
«Самұрық-Қазына» қоры мен «Атамекен» кәсіпкерлер 
палатасы арасында келісімге қол қойылды. Уағдаластық 
нәтижесінде холдингішілік кооперациядан жалпы сомасы 
700 млрд теңге көлеміндегі сатып алуларды шығару 
жоспарланып отыр.

«Самұрық-Қазына» АҚ 
Басқарма төрағасы Ахмет-
жан Есімов пен «Атамекен» 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы-
ның Төралқа төрағасы Тимур 
Құлыбаев қол қойған келісім 
аясында таза импорт үлесін 
біршама қысқартуға мүмкін-
дік беретін ұзақмерзімді Им-
портты алмастыру бағдарла-
масын әзірлеу көзделген.

Нәтижесінде бұған дейін 
ел аумағында өндірілмеген 
тауарларды ұсынатын көпте-
ген қазақстандық өндірістік 
кәсіпорынның дүниеге келуі-

ЖҮЗДЕГЕН ӨНДІРІСТІК 
КӘСІПОРЫНДАР ҚҰРЫЛАДЫ

не жағдай жасалмақ.
«Бұл бағдарламаның 

мазмұнына тоқталсам: 
біз Қордың қоржындық 
компанияларының сатып 
алуларында тек импорт бо-
лып табылатын тауарларды 
анықтап, тізбесін бірлесіп жа-
саймыз. Кейін «Атамекен» па-
латасымен Қазақстанда қажет 
өндірісті ұйымдастыруға әле-
уетті инвесторлар арасын-
да конкурс өткіземіз. Қор өз 
тарапынан қажетті өндірісті 
жолға қоятын конкурс жеңім-
паздарымен ұзақмерзімді 

шарттар жасауға дайын 
екенін растайды», - деп түсін-
дірді «Самұрық-Қазына» Ұлт-
тық әл-ауқат қорының бас-
шысы Ахметжан Есімов.

Бұған қоса холдингішілік 
кооперациядан жалпы сома-
сы 700 млрд теңге көлемін-
дегі сатып алуларды шығару 
жоспарланып отыр. Қор және 
де Ұлттық кәсіпкерлер па-
латасына әлеуетті өнім жет-
кізушілердің біліктілігін алдын 
ала іріктеу жүйесі аясында 
көшпелі аудит жүргізу бойын-
ша өкілеттілікті бермек. Бұл 
аудит жүргізу рәсімінің ашық 
болуына септігін тигізіп, сы-
байлас жемқорлықты азайт-
пақ және бизнес шығындарын 
қысқартып, олардың заңдық 
мүдделерін қорғауды қамта-
масыз етпек.

«Самұрық-Қазына» қоры 
ҚР Инвестициялар және 
даму министрлігімен жоба-
лық кеңсе құру туралы келісім 
жасады. Жобалық кеңсенің 
басты міндеті – отандық тауар 
өндірушілерді ұзақмерзімді 
тапсырыстармен, оның 
ішінде offtake-шарттармен 
қамтамасыз ету, жүзеге асы-
ратын жобаларды іріктеу 
және мемлекеттік қолдау ша-
раларын ұсыну, қолда бар ең 
жақсы әдістер мен техноло-
гиялар негізінде өндірістерді 
ұйымдастыруға көмектесу 
және тағы басқа.

Тағы бір жаңалық, 2019 
жылдан бастап әлеумет-
тік кәсіпкерлік саласындағы 
өңірлік бизнес бастамаларды 
қолдауға бағытталған «ӘРЕ-
КЕТ» әлеуметтік кәсіпкерлікті 
дамыту» жобасын қаржылан-
дыру көлемі 2 есеге ұлғаймақ. 
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ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ 
ІСКЕРЛІК КЕҢЕСІ ӨТТІ 
ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытай Халық 
Республикасына ресми сапары аясында Бейжіңде 
Қазақстан-Қытай іскерлік кеңесінің кезекті отырысы өтті.

ҚХР Халықаралық саудаға 
ықпалдастық комитеті мен 
«Самұрық-Қазына» АҚ бірле-
се ұйымдастырған жиынға қа-
зақстандық ұлттық және жеке 
компаниялардың топ-ме-
неджерлері мен қытайлық 
бизнес-қауымдастықтың 
300-ден астам өкілі, оның 
ішінде Қытайдағы ірі мем-
лекеттік корпорациялардың 
басшылары қатысты.  

«Біз алдағы уақытта екі-
жақты экономикалық қа-
рым-қатынасты барын-
ша қарқынды дамытуға 
мүдделіміз және кешегі екі 
елдің көшбасшылары қол 
жеткізген келісімдер, қол 
қойылған құжаттар тағы бір 
мәрте мұны растайды және 
біздің мемлекеттердегі биз-
нестің өзара іс-әрекетіне 

және дамуына жаңа мүмкін-
дік береді. Бүгінде Қазақстан 
– инвестициялық әлеуеті 
зор мемлекет. Бұл мақсатта 
бизнесті жүргізу шарттарын 
жақсарту және тікелей ин-
вестициялар ағымы бойын-
ша жүйелі жұмыс жүргізілу-
де. Бүгінгі бесінші отырыста 
құны 13 млрд АҚШ долла-
рын кұрайтын 40-тан астам 
коммерциялық келісімге қол 
қою жоспарланып отыр», 
- деп атап өтті өз сөзін-
де «Самұрық-Қазына» АҚ 
Басқарма төрағасы А. Есімов. 

Соның ішінде 
«Самұрық-Қазына» АҚ және 
Қытайдың ірі инвестициялық 
компанияларының біріне ай-
налған «WintaGroup» өзара 
түсіністік туралы меморан-
думға қол қойды. 

Тағайындау

ВИЦЕ-МИНИСТР 
ҚЫЗМЕТІНЕ КІРІСТІ

КОРПОРАТИВТІК 
САЛАҒА ЖАУАП БЕРЕДІ

ҚОСЫМША МІНДЕТ 
ЖҮКТЕЛДІ

Осыған дейін «Қазпошта» АҚ 

инновациялар және ақпараттық 

технологиялар жөніндегі басқа-

рушы директоры болып істеген 

Нариман Мұқышев ҚР Еңбек 

және халықты әлеуметтік қорғау 

вице-министрі болып тағайын-

далды.

"Қазмұнайгаз" Барлау Өн-

діру" АҚ бас директоры Құр-

манғазы Есқазиев "Қазмұнайгаз" 

АҚ Басқарма төрағасының бар-

лау, өндіру және мұнай сервисі 

мәселелері бойынша орынба-

сары қызметін қоса атқаратын 

болды.

Мұндай шешімді "Қазмұнай-

газ" компаниясының Директор-

лар кеңесі 2018 жылдың 12 мау-

сымында қабылдады. 

«Қазақстан темір жолы» ұлт-

тық компаниясы» акционерлік 

қоғамының Басқарма төрағасы 

Қ.Алпысбаевтың 2018 жылдың 

05 маусымындағы №201 бұй-

рығымен Басқарма төрағасының 

корпоративтік қамтамасыз ету 

жөніндегі орынбасары лауазы-

мына Айдын Оразханов тағай-

ындалды.

Айдын Бейсмолданұлы бұған 

дейін Алматы метросында қыз-

мет атқарған.
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КТЖ ОБЪЯВИЛА 
ВНЕПЛАНОВЫЙ ОБХОД 
ВСЕХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Проверяется закреплен-
ность пути, обследуются сты-
ковые зазоры, уровни про-
лета, угон, сдвиг рельсовых 
плетей. Проводится также 
профилактическая разрядка 
пути. 

По факту происшествия 
правоохранительными орга-
нами под контролем Главной 
транспортной прокуратуры 
возбуждено уголовное дело. 
Специальная комиссия выяс-
няет причины происшествия, 
о результатах расследования 
будет сообщено дополни-

тельно. Премьер-министр 
страны взял расследование 
под личный контроль. Про-
веряются все участки желез-
ной дороги, состояние ло-
комотивов и вагонов, усилен 
контроль за обеспечением 
безопасности движения по-
ездов.

Железнодорожники вы-
ражают глубокие соболезно-
вания семье погибшего под-
ростка.

АО «НК «ҚТЖ» оказыва-
ет необходимую помощь 
пострадавшим пассажи-

В производственных 
предприятиях АО 
«НК «ҚТЖ» объявлен 
внеплановый обход 
магистральных путей 
после схода пассажирского 
поезда № 9 сообщением 
Астана – Алматы.

рам. Кроме законодательно 
установленных выплат ком-
панией принято решение о 
добровольной выплате ком-
пенсации семье погибшего 
12-летнего подростка Алек-
сея Мальнева 2 млн тенге. Все 
расходы на похороны АО «НК 
«ҚТЖ» взяло на себя. Другим 
пострадавшим пассажирам 
также будет выплачено до 
миллиона тенге компенсации, 
в зависимости от тяжести 
травмы.

Пассажиры могут обра-
титься за соответствующими 
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выплатами в страховую ком-
панию «НСК». Вопрос пре-
доставления дополнитель-
ной компенсации и выплат 
от страховой компании – на 
особом контроле руковод-
ства АО «НК «ҚТЖ».

Глава ҚТЖ Канат Алпысба-
ев на совещании в правитель-
стве рассказал, что данный 
случай имеет ряд нетипич-
ных технических показателей, 
нетипичных для аналогичных 
сходов поездов. А именно – 
отсутствие продольного пе-
ремещения рельсов и сход на 
прямом участке пути. Отме-
чено, что последняя плановая 
диагностика данного участка 
пути проведена 06.06.2018 
года, замечаний не было. 
Установленная скорость на 
участке – 100 км/ч, фактиче-
ская скорость пассажирского 
поезда – 92 км/ч.

Также комиссией органи-
зован эксперимент по проез-
ду грузового состава, который 
в момент схода пассажирско-
го поезда следовал по сосед-
нему пути. В результате веро-
ятность того, что причиной 
схода пассажирских вагонов 
явился касательный контакт 

с грузовым составом, полно-
стью исключена. Данный кон-
такт произошел вследствие 
схода пассажирских вагонов.

Напомним, крушение по-
езда № 9 «Байтерек», который 
следовал по маршруту Аста-
на – Алматы, произошло 18 
июня в 13.25 в 50 км от стан-
ции Шу Жамбылской области. 
С рельсов сошли восемь ваго-
нов, два из которых перевер-
нулись. Пострадали 25 чело-
век. Погиб 12-летний Алексей 
Мальнев.

Как рассказали родители 
подростка, они направлялись 
отдыхать на Иссык-Куль. «Мы 
собирались выходить. Подъ-
езжали к Шу. Думаем, чуть-
чуть выйдем вперед, но даже 
не дошли до тамбура. Все рез-
ко перевернулось. Я впереди 
шел, он сзади меня, потом 
жена шла с младшим ребен-
ком. Сперва качать начало, а 
потом все так быстро... мгно-
венно, даже и не поймешь. 
А потом такой удар был, что 
он вылетел вперед. Какие-то 
мгновения... Его придавило 
щебнем. Вагон на бок упал, а 
там насыпь была», – расска-
зал журналисту Tengrinews.kz 

убитый горем отец погибшего 
мальчика.

О том, как в вагонах на-
чалась паника,  вспоминает 
другой пассажир поезда Па-
вел Филиппов: «Мы ехали в 
15-м вагоне, и когда он опро-
кинулся, все начали падать. 
Началась паника, с нами еха-
ли ребята из армии, которые 
только демобилизовались, мы 
быстро выскочили из вагонов 
и побежали спасать людей».

Эмиль ЕРЛАНОВ
«Қазақстан теміржолшысы» 

специально для SK News
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1 ЖЫЛДА – 
5 МИЛЛИОН 
ЖОЛАУШЫ

ТҮМЕНДІКТЕР 
САЛТАНАТПЕН 
ҚАРСЫ АЛДЫ

Осыдан бір жыл бұрын 
Астанада Елбасының 
қатысуымен ашылған «Нұрлы 
жол» теміржол вокзалы 
бүгінде 4,7 миллион адамға 
қызмет көрсетіп үлгергені 
хабарлануда. Тіпті кейде 
жолаушылар саны тәулігіне 
32 мың адамға жеткен.

Түмен қаласындағы Рощино 
әуежайына алғаш рет 
қонған «Эйр Астана» әуе 
компаниясының Embraer 
E190 ұшағы салтанатты су 
аркасымен қарсы алынды. 
Осылайша аталған бағыттағы 
тұңғыш жолаушыларға 
қошемет көрсетілді.

Сонымен қатар, 2,5 мың 
жұмыс орны құрылған жаңа 
вокзал кешені елорданың 
көркем келбетіне өз үлесін 
қосуда.

Жалпы, қазіргі уақытта, 
«Астана-Нұрлы жол» стан-
циясынан республикаішілік 
және халықаралық бағдарлар 
жүзеге асырылуда. Тәулігі-
не 29 жұп пойыз өткізілуде. 

«Эйр Астана» әуе компа-
ниясы Ресейге жаңа екі бағыт-
та рейстер ашып, әуе флотын 
Airbus A321neo ұшағымен то-
лықтырды. Бұл ұшақ NEO үл-
гісінен сатып алынған үшінші 

Оның ішінде жеті жұп пойы-
зы «Тұлпар-Тальго» пойызы 
болса, 15 жұп стандартқа сай 
пойыз, 7 жұп қаламаңы тасы-
малына қатысты пойыз болып 
отыр.

лайнер болып саналады. Жаңа 
рейстер Астанадан Түменге 
және Қазанға ашылды.

«Астана-Түмен» рейсін 
аптасына үш рет дүйсенбі, 
сәрсенбі және сенбі күндері 
Embraer 190 ұшағы орындай-
ды. Астанадан Түменге ұшу 
ұзақтығы – 1 сағат 40 минут. 
Франкфурт, Лондон, Париж, 
Киев, Ыстамбұл, Тбилиси, 
Ташкент, Бішкек, Баку және 
Бейжіңнен саяхаттайтын жо-
лаушыларға Астана арқылы 
Түменге ыңғайлы түйісу 

рейстері ұсынылған. Түйісу 
мерзімі бір күннен асатын жо-
лаушыларға Stopover Holiday 
қызметі ұсынылады. Қызметті 
қолданып, бірінші түнге бар-
жоғы $1 төлеп, қонақ үйде тү-
неуге және әуежайға транс-
фер алуға болады.

Астана мен Қазан қала-
лары арасындағы рейстерді 
жексенбі күндері Airbus A320 
мен Embraer E190 ұшақта-
ры орындайды. Енді Алматы-
дан аптасына екі рет ұшатын 
рейстермен қоса, Қазанға 
рейстер аптасына үш ретке 
дейін көбейді. Ұшу ұзақтығы 
2 сағат 35 минутты құрайды. 
Бейжің, Дели, Ташкент пен 
Бішкек қалаларынан рей-
стерге ыңғайлы түйісу уақыты 
ұсынылады.
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В рамках VIII Международ-
ной конференции и выстав-
ки по охране труда и про-
мышленной безопасности в 
Астане наградили победи-
телей конкурса «Сенім», в 
числе которых был отмечен 
и работник Павлодарского 
нефтеперерабатывающего 
завода – инженер по охране 
труда и технике безопасно-
сти Николай Воробьев.

Павлодарский нефтехи-
мический завод участвует в 
конкурсе по безопасности и 
охране труда среди работо-
дателей республики с 2013 
года. И уже в 2014 году начи-

ИНЖЕНЕР ПАВЛОДАРСКОГО 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО 
В КОНКУРСЕ «СЕНІМ-2018»

нания ПНХЗ получили при-
знание: проект «Дуальное 
обучение» Павлодарского 
нефтехимического завода 
занял на конкурсе «Сенім» 
первое место в номинации 
«Лучший HR-проект». На-
граждение за победу в состя-
зании работодателей прошло 
в рамках IX Международной 
конференции «Управление 
человеческими ресурсами: 
роль HR в управлении изме-
нениями».

Проявив инициативу, 
Николай Воробьев подал 
документы для участия в 
«Сенім-2018». Сотрудник 

ПНХЗ предоставил заполнен-
ную анкету-заявку и матери-
алы, касающиеся сферы без-
опасности и охраны труда на 
заводе. Он занял в нем второе 
место в номинации «Лучший 
инженер по охране труда», 
немного уступив Ирине Му-
хаметовой из Кокшетау, ра-
ботнику АО «Тыныс».

Критерии, по которым 
оценивались участники кон-
курса, были таковы: отсут-
ствие несчастных случаев в 
курируемом инженером ТБ 
структурном подразделении, 
качество предоставленной 
им документации, уровень 
организации на предпри-
ятии работ по снижению 
опасных и вредных факто-
ров и рисков на производ-
стве; принимаемые меры по 
предотвращению производ-
ственного травматизма и 
профессиональной заболе-
ваемости персонала.

Позитивную роль в оцен-
ке деятельности нашего пре-
тендента на победу сыграли 
системный принцип работы 
ПНХЗ в области охраны труда 
и техники безопасности и на-
глядные материалы, основан-
ные на фактах деятельности 
завода: фотографии, схемы, 
диаграммы, таблицы. Нико-
лай Воробьев сумел в пол-
ном объеме показать работу 
Павлодарского нефтехими-
ческого завода в этой важной 
сфере, отразив собственный 
вклад в нее, и получил заслу-
женную награду.

Анна Гронская 
Юлия Здор
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КӘСІПОДАҚ – 
ҮЛКЕН КҮШ!
14 маусым күні Астанада Кәсіподақ 
көшбасшылығы мектебі ашылды. Кәсіподақ 
қызметкерлерінің жаңа сипатын қалыптастыру 
мақсатында Қазақстанда алғаш рет қолға алынған 
кешенді білім беру жобасының мақсаты - 
еңбек ұжымдарында оңтайлы қарым-қатынас 
қалыптастыру.

Жобаны ҚР Кәсіподақтар федерациясы мен 
«Самұрық-Қазына» қоры Әлеуметтік өзара 
ықпалдастық және коммуникация орталығы бір-
лесе қолға алған. Оның барысында кәсіподақтық 
менеджмент, әлеуметтік-еңбек қатынастарын 
реттеу, коммуникация, қаржы және заңи сауат-
тылық, қызметкерлерді басқару, дау-дамайлар-
ды шешу саласындағы өзекті мәселелер талда-
нады.  

Ашылу салтанатына ҚР Кәсіподақтар феде-
рациясының төрағасы Бақытжан Әбдірайым 
мен «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы-
ның орынбасары Алик Айдарбаев қатысты. 

«Кәсіподақ көшбасшылығы мектебінің білім 
беру курсы кәсіподақ басшыларына жан-жақты 
кәсіби дағдылар мен қазіргі заманғы жұмыстың 
озық технологияларын оқытады. Әлеумет-
тік серіктестікті жоғары дәрежеде ұстап тұру 
үшін, ең бірінші кезекте, сауатты мамандардың 
керектігін айтқым келеді. Қарапайым еңбек 
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адамдарының құқығын қорға-
уды жақсартуға ерекше на-
зар аударамыз. Осы орайда 
«Самұрық-Қазына» қоры бас-
шылығына аталған мәселенің 
маңыздылығын түсініп, Қор 
компаниялары тобында әлеу-
меттік серіктестік пен кәсіпо-
дақ қозғалысын дамытуға қол-
дау танытқанына алғысымды 
білдіремін», - деді ҚР Кәсіпо-
дақтар федерациясының 
төрағасы Бақытжан Әбдірай-
ым.

Осылайша Маңғыстау об-
лысындағы Жаңаөзен қаласы 
мен Павлодар облысының 
Павлодар, Екібастұз қалала-
рынан жиналған 30 кәсіпо-
дақ ұйымының басшысының 
қатысуымен алғашқы оқу 
сабағы өтті. Шараның тұсау-
кесерінде ұйымдастырушы-
лар атап өткендей, Ақтау 
қаласындағы бастапқы топ-
тың сәтті жұмысынан соң, 
Кәсіподақ көшбасшылығы 
мектебінің ауқымын кеңейту 
жайлы шешім қабылданған. 
Жыл аяғына дейін мұндай 
оқуға Қазақстанның барлық 
өңірінен кәсіподақ көшбас-
шылары қатысатын болады.

«Біз де өз тарапымыздан 
бұл қадамның маңызды әрі 
пайдалы екеніне қосыламыз. 
Бүгінгі өзгерістер сәт сайын 
орын алып жатқан уақыт-
та біліктілік пен дағдыны 
үнемі жетілдіріп отыру қа-
жет. Бұл жерде жақында ғана 
«Самұрық-Қазына» қорының 
жаңа Даму стратегиясы қа-
былданғанын, онда қарамағы-
мыздағы компаниялардың 
қызмет тиімділігін көтеру 
көзделгенін жеткізгім келеді. 
Елбасы алға қойған міндет-
терді орындауда кәсіпо-
рындар кіріске жұмыс істеп, 

отандастарымыз ертең-
гі күнге сеніммен қарауы 
тиіс. Бұл бағытта әлеуметтік 
серіктестіктен тыс, өндірістің 
өрлеуі де нақты ұжымдардағы 
кәсіподақ көшбасшылары-
ның біліктілігіне байланысты 
деп санаймыз. Кәсіподақ 
басшылары адамдарға биік 
мүдде төңірегінде топта-
сып, жаңа заманға бейімде-
луге көмектескені абзал», 
- деді «Самұрық-Қазына» АҚ 
Басқарма төрағасының орын-
басары Алик Айдарбаев.

10 мыңға жуық мүшесі бар 
«Өзенмұнайгаз» АҚ кәсіпо-
дағының төрағасы Наурыз 
Сақтағанов бұл оқулардан 
көп нәрсе күтетінін жасырма-
ды. 

«Бүгінде компаниямы-
зда кәсіподақ жұмысы бір 
жолға қойылған. Басшылық 
тарапы бізді тең серіктес 
санап, ауызбіршілікте алға 
ұмтылудамыз. Кемшіліктер 
дер кезінде түзетіліп, пай-

да болған түйткілдермен 
ізін суытпай айналысып жа-
тамыз. Ұжымдық шарттағы 
әлеуметтік кепілдіктер де 
елімізде ең алдыңғы қатар-
да толық қамтылуда. Жөнсіз 
қысқартуға жол бермейміз, 
әлеуметтік ахуал тұрақты. 
Бүгінгі оқуды пайдаланып, 
әріптестерімізбен еркін пікір 
алмассақ, еңбек-әлеуметтік 
қатынастардың сан қырлы 
тәжірибесін зерделесек дей-
міз», - деді кәсіподақ жетек-
шісі.

Кәсіподақ көшбасшылығы 
мектебі алты оқу модулі-
нен тұрады: «Кәсіподақ 
көшбасшылығы», «Қаржы 
менеджменті», «Құқықтық сау-
аттылық және жауапкершілік», 
«Медиация мен кикілжіңдерді 
басқару», «Персоналды басқа-
ру» және «Тиімді коммуника-
ция». Сабақтар қорытынды-
сында қатысушылар арнайы 
сынақ тапсырып, оларға сер-
тификаттар беріледі.
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Для обеспечения здоро-
вых условий труда в ком-
пании внедрена система 
управления по безопасности, 
охране труда и окружающей 
среды. Она соответствует 
требованиям ISO 14001:2004 
(стандарт в области эколо-
гического менеджмента), 
OHSAS 18001:2007 (стандарт 
в области обеспечения про-
фессиональной безопасно-
сти и здоровья) и ISO 50001 
(стандарт в области энерго-
менеджмента).

1. Требования безопасно-
сти, охраны труда и окружа-
ющей среды – приоритет при 
принятии любого решения. 

2. Обязательство работать 
безопасно – непременное 
условие при найме на работу 
в компанию.

3. Компания обязана пре-
доставлять обучение по без-
опасности, охране труда и 
окружающей среды своим ра-
ботникам.

4. Руководители всех уров-
ней несут прямую ответ-
ственность за соблюдение 
безопасности, охраны труда и 
окружающей среды в преде-
лах своих должностных пол-
номочий.

5. Руководители всех уров-
ней должны лично участво-
вать в аудитах и проверках по 
безопасности, охране труда и 
окружающей среде.

6. Работники обязаны 
участвовать в определении 
опасных и вредных производ-

Система организации работ по безопасности и охране 
труда в АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» признана 
лучшей в стране. На конкурсе «Сенім» в рамках VIII Меж-
дународной конференции и выставки по охране труда и 
промышленной безопасности в Астане компания получи-
ла главный приз. Предлагаем опыт победителя. В своей 
повседневной работе коллектив компании придержива-
ется 10 следующих принципов:

10 ПРИНЦИПОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛУЧШЕЙ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ственных факторов, оценке и 
контроле рисков на рабочем 
месте.

7. Все опасности и риски 
должны устраняться своевре-
менно.

8. Все происшествия и 
потенциально опасные си-
туации должны учитываться, 
расследоваться и анализиро-
ваться своевременно.

9. К управлению безо-
пасностью, охраной труда и 
окружающей среды в под-
рядных организациях должны 
применяться единые стандар-
ты, принятые в компании.

10. В компании активно 
реализуется программа по-
ощрения работников за сооб-
щения о потенциально опас-
ных ситуациях, небезопасных 
условиях/действиях, в рамках 
которой ежеквартально про-
водится премирование ра-
ботников и награждение их 
грамотами и памятными знач-
ками.
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ҚОРҒАНЫС КАСКАСЫН 
НЕ ҮШІН КИЕСІЗ?

«Мені ешкім көріп тұрмаса да еңбекті және қоршаған ортаны 
қорғау талаптарын орындаймын. Мен мұны өз қауіпсіздігім 
үшін істеймін» деген ой әрбір қызметкердің санасында 
тұру керек. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кешенді қауіпсіздік 
жөніндегі басқарушы директоры Жанат Өмірбеков барша 
әріптестері осы қағиданы берік ұстанса дейді. Онсыз өзгеріс 
болмайды. 

- Жанат Жаңбырбай-
ұлы, «Қазатомөнеркәсіп» 
компаниясында өндірістік 
қауіпсіздік мәселесіне қан-
шалықты көңіл бөлінген?

- Үстіміздегі жылғы 
наурыз айында Шымкентте 
өткен «Қазатомөнеркәсіп: 
уақытпен үндестік» корпора-
тивтік таун-холлында компа-
нияның Басқарма төрағасы 
Қазатомөнеркәсіптің басты 
құндылықтарын таныстырды. 
Бұл құндылықтардың басында 
қауіпсіздік мәселесінің тұрға-
ны компаниямызда еңбекті 
қорғау мәселесіне маңызды 
орын берілгенін аңғартады.

Еңбекті және қоршаған 
ортаны қорғау, атом саласы-
ның өндірістік нысандарында 
өнеркәсіптік, ядролық және 
радиациялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету Қазатомө-
неркәсіп қызметінде бірінші 
кезектегі басымдыққа ие. Қа-
уіпсіздікті қамтамасыз ету-
дің жүйелі жұмысы біздің 
қызметіміздің негізгі қағи-
дасына, дамудың қозғаушы 
күшіне айналған. Өйткені, 
компанияның басты міндеті 
– қызметкерлеріміздің өмірі 
мен денсаулығын сақтау, та-
биғи ресурстарды тиімді пай-
далану және ұдайы ұлғайту, 
сондай-ақ қоршаған ортаға 
ұқыпты қарау.

- Бизнес өндірістік 
қауіпсіздікті жоғары дең-
гейде қамтамасыз ету қа-
жеттігін жете сезіну үшін не 
істеген абзал?

- Біріншіден, апат бола 
қалса, ғимараттардың, тех-
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никалық құрылғылардың қи-
райтыны, қоршаған ортаның 
ластанатыны анық. Мұның 
өзі бизнеске едәуір шығын 
келтіреді. Екіншіден, қайғылы 
оқиға салдарынан қызметкер 
еңбекке қабілетін жоғалтады. 
Салдарында кәсіпорын оның 
орнын алмастыру үшін басы 
артық бірнеше қызметкерге 
жалақы төлеуге мәжбүр бо-
лады. Бұл тікелей шығындар. 
Мұнан басқа жанама, мәсе-
лен, моральдық фактор бар. 
Адам өлімі немесе ауыр жа-
рақат алу жағдайлары қызмет-
керлерге қатты соққы болып, 
еңбек өнімділігі күрт құлды-
рап кетеді. Үшіншіден, бүгін-
де барлық апаттық оқиғалар 
мен қайғылы жағдайлар БАҚ 
пен қоғамда кеңінен талқы-
ланатындықтан, инвестор, 
серіктес, тапсырыс беруші 
тараптар алдындағы компа-
ния беделіне, сондай-ақ, на-
рықтағы ахуалына әсер етпей 
қоймайды. Инвестор қашан-

да қайғылы оқиғалар немесе 
апаттан кейін өндірісті қалпы-
на келтіруге шығындалу үшін 
емес, табыс табу үшін қаржы 
салғысы келеді.

- Еңбек адамына күн-
делікті міндетін орындауда 
нені ескерген жөн?

- Биылғы наурызда 
Астана қаласында осымен 
жиырмасыншы рет «Еңбек-
ті, қоршаған ортаны қорғау, 
өнеркәсіптік, радиациялық 
және ядролық қауіпсіздік-
ті қамтамасыз ету мәселері 
бойынша «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорында-
рының 2017 жылдағы жұмыс 
қорытындысы мен 2018 жылға 
міндеттер» семинар-кеңесі 
өтті. Шараға Қазатомөнер-
кәсіптің еншілес және тәу-
елді ұйымдарының, мүдделі 
мемлекеттік және жергілікті 
атқарушы органдардың өкіл-
дері қатысты. Осы кеңестің 
қорытындысы бойынша қа-

уіпсіздік мәдениетін дамыту 
мен ашықтықты арттыруға 
бағытталған басты мақсаттар 
айқындалды.

Мақсат – саналы түрде 
тәртіп бұзу немесе қатер-
лі әрекеттерге бару мүлде 
мақұлданбайтын еңбек аху-
алын, жеке және ұжымдық 
жауапкершілік деңгейін қа-
лыптастыру. Бұл үшін «қа-
уіпсіздік» деген түсініктің өзі 
әр адам үшін маңызды басым-
дыққа айналуы тиіс. Жұмыс-
шы басына қорғаныс каска-
сын талап солай болғаны үшін 
ғана емес, өндірістік қызмет 
барысында өз өмірі мен ден-
саулығын қорғау үшін саналы 
түрде киетіндей болуы қажет.

Жалпы болашақта өн-
дірістік жарақаттың еш бол-
мауына қол жеткізуді мұрат 
етіп отырмыз.

- Әңгімеңізге рахмет!

Толғанай БАУЫРЖАНҚЫЗЫ
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Центр социального вза-
имодействия и коммуника-
ций реализует уникальную 
программу по социальной 
адаптации  высвобожда-
емого персонала. Один из 
видов помощи – тренинги 
по основам предпринима-
тельства в центре «Үлес» 
в Актау для бывших ра-
ботников нефтесервисных 
компаний группы АО «НК 
«КазМунайГаз», трудовые 
договора которых были 
расторгнуты по программе 
5/50.

Известный бизнес-тренер 
Арман Акбердиев объяснил, 
как решаются вопросы орга-
низации и ведения бизнеса. 
Он также презентовал осно-
вы целеполагания, акценти-
ровал внимание на важности 
расширения жизненных на-
выков (soft skills) и на возмож-
ностях, которые дает разви-
тие трудовой мобильности.

«Когда люди увольняются 
с работы или попадают под 
сокращение, они хотят что-то 
поменять, но боятся выйти из 
зоны комфорта. Участникам 
мы предлагаем ранжировать 
идеи. Как правило, у них в го-
лове царит хаос. Выполнение 

этого упражнения выявляет 
каждую их цель. Обязатель-
но проводим SWOT-анализ. 
В результате вырисовывается 
картина жизненных приори-
тетов», – считает коуч.

По его словам, слушате-
лей учат искать необходи-
мую информацию. «Мы даем 
им не рыбу, а удочку. Часто 
участники тренингов говорят, 
что не знали о льготных ус-
ловиях госпрограмм. Мы им 
объясняем, что никто не обя-
зан приходить к нам домой и 
сообщать, что идет такой-то 
конкурс или обучение. Это 
толкает людей к тому, что 
они должны сами двигаться», 
– поясняет Арман Акбердиев.

Участница тренинга Ай-
гуль Досжаева уволилась в 
рамках программы 5/50. «С 
декабря прошлого года я без-
работная. Благодарна центру 
«Үлес» за консультацию и 
советы. На самом деле мои 
звонки к его специалистам 
стали почти ежедневной тра-
дицией. Я хочу открыть свое 
дело. Мне страшно, потому 
что нет опыта. Зная мои цели, 
центр предложил мне прийти 
на тренинг по основам пред-
принимательства. До этого я 

посещала разные семинары и 
мастер-классы. Но этот тре-
нинг особенный. Он моти-
вирующий, вдохновляющий 
и содержащий практическую 
пользу. Все полученные зна-
ния я применю на практике», 
– отметила Айгуль Досжаева. 

Еще одна из участниц 
– Салима Кушжанова. По-
сле 13 лет работы старшим 
экономистом в ТОО «Oil 
Construction Company» уво-
лилась в рамках программы 
5/50. В ее планах – открыть 
свое дело. Обучение в офисе 
«Үлес» – первый шаг Салимы 
на пути к мечте.

«8 часов учебы пролете-
ли незаметно. Мое главное 
открытие – бизнес-плани-
рование. У меня было много 
разных идей. После тренин-
га я их оценила на жизне-
способность с помощью 
SWOT-анализа. Задумки со 
слабыми возможностями 
смело вычеркнула», – сказала 
Салима Кушжанова.

В дальнейшем профкон-
сультанты центра «Үлес» бу-
дут осуществлять индиви-
дуальное сопровождение 
участников программы со-
циальной адаптации, наме-
ренных заняться собствен-
ным делом. Для них будет 
подобрана информация о 
юридических и финансовых 
аспектах ведения бизнеса, 
государственных и регио-
нальных программах разви-
тия предпринимательства, а 
также оказано содействие в 
подготовке бизнес-плана и 
получении льготного финан-
сирования.

Нургуль КАРАБАЕВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЗОНУ КОМФОРТА



14

19 / 06 / 2018Цифрландыру

+7 771 505 50 50

11 КЕН АЛАҢЫ ЦИФРЛЫ 
ЖҮЙЕГЕ КӨШЕДІ
Биыл «Интеллектуалды 
кен орны» жобасы 
«Жайықмұнайгаз» мұнай-
газ өндіру басқармасының 
Жаңаталап кен алаңы мен 
«Доссормұнайгаз» мұнай-
газ өндіру басқармасына 
қарасты Шығыс Мақат кен 
алаңында сыналуда. Жалпы, 
бұл қадам «Ембімұнайгаз» 
АҚ-ның кен алаңдарын 
цифрландыру жобасын сәтті 
жүзеге асыруының көрінісі 
болып отыр.

Әңгіме басында атап өтер-
лігі, компанияның 2023 жылға 
дейінгі «Интеллектуалды кен 
алаңы» тұжырымдамасында 
11 кен алаңын сандық жүйеге 
көшіру жоспарланған.   

Қазіргі заман талабына сай, 
мұнай-газ саласын да цифр-
ландыру уақыт күттірмейтін 
өзекті мәселе екені белгілі. 
Осы орайда, геологиялық 
барлау, мұнай-газ кен орын-
дарын әзірлеу жұмыстарын 
жүргізу, мұнай мен газды өн-

діру, дайындау қызметтерімен 
айналысатын «Ембімұнайгаз» 
компаниясы соңғы жылдары 
тиісті жұмыс бағытына ерек-
ше назар аударуда. Мысалға, 
2016 жылы, өндірісті басқа-
рудың озық үлгілі кешенді 
жүйесін құру мақсатында 
«Интеллектуалды кен орны» 
жобасы пилоттық тәртіпте Уаз 
кен алаңында іске қосылып, өз 
тиімділігін дәлелдеді. Айқын 
нәтиженің бірі, электр энер-
гиясын үнемдеу 30 пайыздан 
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жоғары көрсеткішке жетті. 
Ұңғымалар қорын пайдала-
нуды үдету арқылы қосымша 
мұнай өндіру көлемі артты. 
Жерасты жөндеу жұмыста-
рының көлемі қысқарып, әр 
ұңғымадағы мұнай өндіру 
есебі бірыңғайланды. Игілік-
ті істің заңды жалғасы ретін-
де, жемісті тәжірибе былтыр, 
яғни 2017 жылы Прорва кен 
алаңдары тобына таратылды.

Сонымен, ақылды техно-
логияның өзіне тоқталсақ, 
мұнда мұнай өндірудің бар-
лық кезеңін бақылайтын қон-
дырғылар қамтылған. Олар 
арқылы онлайн тәртіпте 
маңызды деректер диспет-
черлік орталыққа жіберіліп, 
оператордың шұғыл шешім 
қабылдауына мүмкіндік 
туады. Болашақ іс-қимылды 
сауатты жоспарлау жағы да 
жеңілдемек. Бұнымен бір-
ге, ақпарат толығымен «Ем-
бімұнайгаз» АҚ өндірістік 
үдерістерді бақылау орта-
лығы мен «ҚазМұнайГаз» ҰК» 
АҚ еншілес компаниясы са-
налатын «ҚазМұнайГаз» Бар-
лау Өндіру» АҚ талдау ор-
талығына түсіп, сараланып, 
соның негізінде ұзақмерзімді 

жоспарлар құрылады. 
«Бүгінгі таңда көптеген 

мұнай-газ компанияларын-
да мұнай өндіру үдерісін 
цифрландыруға бағытталған 
бір-біріне тәуелді емес, өза-
ра ықпалдастыруды қажет 
ететін бірқатар бағдарла-
малар, электрондық база-
лар, жүйелер жұмыс істеу-
де. Біздің тұжырымдаманың 
артықшылығы – жекелеген 
жүйелерді бір ақпараттық 
жүйеге топтастыра алдық», 
- дейді «Ембімұнайгаз» АҚ 
Басқарма төрағасы Әнуар 
Жақсыбеков.

Тұжырымдама демекші, 
оның басымдылығы сонда, 
жоғарыда келтіргеніміздей, 
қолданылатын технологиялар 
электр қуатын едәуір үнем-
деуге жол ашпақ. Өйткені, 
тереңдіктегі сорап сұйықтық 
толғанға дейін әрекетте бол-
мақ. Құрылғының оңтайла-
нуына байланысты қондырғы-
ның өзіне түсетін ауыртпалық 
азайып, соның негізінде көп-
ке дейін тозбайды, жөндеуді 
сирек қажет етеді, яғни, ұзақ 
уақыт бойы қызмет етеді. 

Тұжырымдаманың арқа-
сында қаржылық кіріс 

диаграмма және графика 
түрінде ұсынылады. Ұңғыма-
лар, цехтар мен мұнай өндіру 
басқармаларының жоспа-
рынан ауытқу байқалса, же-
дел ақпарат түсіп, өндіруге, 
геологиялық-техникалық ша-
раларға кететін шығындар 
мен мерзімі кесте түрінде 
көрсетіліп тұрады.

С а р а п ш ы л а р 
интеллектуалды кен алаңда-
рының оператор мамандар 
келбетіндегі қарапайым ең-
бек адамдарының жұмысын 
жеңілдеткенін айтады. Се-
бебі олар қыстың суық және 
жаздың аптап ыстық күндері 
ұңғымалардың жағдайын 
тексеру немесе істен шығу 
себебін анықтау үшін кен 
алаңдарын аралап жүрмейді. 
Бұл жұмыстар автоматты түр-
де және қашықтықтан жүзеге 
асып, қауіпсіздік мәселесі де 
ақсамайды. 

Ембімұнайгаздықтар «Ин-
теллектуалды кен алаңы» 
тұжырымдамасының автор-
лары – қазақстандық ма-
мандар, яғни, өздерінің қыз-
меткерлері екендігін мақтан 
тұтады.

Сөз соңында келтірсек, 
аталған жоба экономика-
ны цифрландыру жөніндегі 
кеңейтілген мәжілісте Мем-
лекет басшысына танысты-
рылып, «Цифрлық Қазақстан» 
республикалық бағдарла-
масына енгізілгені аян. Сон-
дай-ақ, өткен жылы Ресей 
Федерациясының Санкт-Пе-
тербург қаласында өткен 
«Мұнай-газ саласы үшін үздік 
10 IT-жобалар» IX бүкілресей-
лік байқауында үздік деп та-
нылды.

Айгүл ЕРТІЛЕУОВА
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СИЛА УЯЗВИМОСТИ: 
ЧТО ДАЕТ ПРОЯВЛЕНИЕ 
СЛАБОСТИ

В группе компаний АО «Самрук-Қазына» некоторые 
руководители скрывают свою уязвимость, исключают право 
на ошибку и незнание каких-либо вещей. Они считают, что 
проявление слабости подрывает личностный авторитет в 
команде, как следствие, страдает репутация. Но именно 
уязвимость придает человечность менеджерам и повышает 
эффективность компании. Об этом свидетельствуют 
исследования Центра социального взаимодействия и 
коммуникаций.

С осени 2017 года в рам-
ках глубинных исследований 
Центр социального взаимо-
действия и коммуникаций 
провел более 150 интервью с 
работниками различных уров-
ней – от топ-менеджмента до 
вспомогательных работников 
более чем в 14 компаниях 
группы АО «Самрук-Қазына». 
По их итогам сделано одно 
интересное наблюдение: в 
понимании большинства ме-
неджеров «уязвимость» и 
«лидер» являются полярными 
характеристиками. Отсюда 
возникает тесная взаимос-
вязь между двумя понятиями 
«уязвимость лидера» и «дис-
танция власти». 

Говоря простым языком, 
уязвимый лидер – тот, кто не 

боится признать свои сла-
бости и по необходимости 
просить помощи не только у 
партнеров или вышестоящих 
руководителей, но также и 
у подчиненных. Менеджеры, 
которые не терпят критику, 
склонны скрывать свои сла-
бости и относятся к катего-
рии «неуязвимых лидеров». В 
их понимании больший кон-
такт с подчиненными раскры-
вает их слабости, поэтому 
сам лидер начинает устанав-
ливать барьеры. В результате 
формируется ограниченное 
количество доверенных лиц, 
с кем общается руководитель 
и через кого ведет коммуни-
кации с работниками. Занятая 
позиция усиливается различ-
ными методами – создаются 

Закир Джумакулов,
проектный менеджер управления 
аналитики и консалтинга
Центра социального взаимодей-
ствия и коммуникаций
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ВИП-комнаты в столовых, от-
дельные комнаты для отдыха, 
дифференцированные уров-
ни социальной поддержки 
и прочие атрибуты власти. 
Как следствие, руководитель 
меньше общается напрямую 
с работниками, а это уже 
приводит к односторонним 
коммуникациям – «сверху 
вниз». Так как управлять ма-
лым числом руководителей 
легче, чем множеством ра-
ботников, усиливаются уров-
ни управления. 

Как выявлялась уязви-
мость лидера в процессе 
исследования? В компани-
ях с уязвимым лидером он и 
его подчиненные не боялись 
открыто говорить о пробле-
мах. Исключительный фокус 
в беседах был на позитивных 
аспектах компании и игнори-
ровании негативных момен-
тов. Когда мы чувствовали, 
что работники недостаточно 
открыты, приводились при-

меры открытости их первого 
руководителя. Личный при-
мер первого руководителя 
сигнализировал работникам, 
что можно более открыто 
выражать свои мысли, гово-
рить о недостатках компании 
и о возможностях для улуч-
шения. В компаниях с уязви-
мыми лидерами работники 
придерживались понимания, 
что признание наличия про-
блемы – это первый шаг к ее 
решению. В таких компаниях 
чаще звучали слова «откры-
тость», «свобода слова», «де-
мократия» и в меньшей мере 
– «страх», «наказание», бо-
язнь задавать вопросы и др. 

Уязвимые лидеры прояв-
ляли больший интерес к ре-
зультатам проводимого ис-
следования, хотели получить 
более объективную картину. 
В результате команда ана-
литиков сделала предполо-
жение, что уязвимые лидеры 
могут видеть прикладную 

Априори слабости 

имеются у каждого 

человека. Но 

признать их могут 

лидеры с высокой 

самоосознанностью. 

Чтобы понять и 

принять себя, нужна 

смелость. В этом 

сила «уязвимых» 

лидеров.

полезность исследований и 
более склонны к принятию 
решений на основе реальных 
данных. Тогда как в компани-
ях с неуязвимыми лидерами 
отчеты окажутся «на полках». 

Лидеры не обязаны быть 
идеальными, чтобы эффек-
тивно руководить. Наобо-
рот, честность, открытость и 
признание ошибок приносят 
больше результативности, 
чем идеальная маска, скры-
вающая слабости. Уязви-
мость придает человечность 
и аутентичность. А уже эти 
качества со временем дадут 
компании больше эффектив-
ности.
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ЖАҢА СТРАТЕГИЯ ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ КӨЗДЕЙДІ

«Қазпошта» компаниясы биыл іске қосылған жаңа 
стратегиялық құжатында қызметкерлерінің қаржылай 
жағдайының жақсаруына да ерекше ден қоймақ. Бұл мақсат 
Елбасы саясатымен үндестік тауып отыр.

Мәселен, пошташылар-
дың материалдық жай-күйін 
жетілдіруде осы жылдың ба-
сынан бері, өндірістік персо-
налдың жалақысы 15 пайызға 
өскен. Ал шамамен 9000 
қызметкердің салық ауыртпа-
лығын азайту үшін, Мемлекет 
басшысының бастамасына 
сәйкес, табыс салығы  2019 
жылдың 1 қаңтарынан бастап 
1%-ға дейін қысқармақ.

«Қазпошта» АҚ Басқар-
ма төрағасы Сәкен Сәрсе-
нов, компанияның 2018-2027 

жылдарға арналған жаңа 
стратегиясы тұрғысында 
бірнеше бағытқа басымдық 
берілгенін айтады. 

«Пошта бизнесінің дәстүр-
лі бизнес үлгісі ескіргеннен 
кейін, біз дамуымыздың үш 
негізгі басымдығына көңіл 
бөлуді шештік, олар: цифрлық 
трансформация; электрон-
дық коммерцияның экожүй-
есін құру; ұйымдық транс-
формация. Сонымен қатар, 
барлық пошта қызметтері аза-
маттарымыз үшін қолжетімді 

болып қала береді. Негізгі 
қызмет түрлеріне ерекше на-
зар аудару және ұсынылатын 
қызметтердің сапасын арт-
тыру үшін барлық профильдік 
емес қызметтерді (байланыс 
орталығы, АТ қызметтері, ма-
гистральдық логистика) аут-
сорсингке береміз», - дейді 
ұлттық пошта операторының 
басшысы.

Оның сөзінше, цифрлық 
трансформация қызмет-
тердің сапасын арттыратын 
ең озық технологияларды 
пайдалануға мүмкіндік бер-
мек. Электрондық коммерция 
экожүйесін құру талпынысы 
болса, компанияға электрон-
дық коммерция нарығында 
жеке бизнестің негізгі әріп-
тесі болуға жол ашпақ.

Қаржы және агенттік қы-
зметтер сегментінде пошта 
операторы барлық қаржы 
институттарының «витри-
насына» айналып, банктерге 
өзінің бөлімшелері арқылы 
клиенттерге қызметтерін 
ұсынуды қамтамасыз етпек. 
Рost.kz платформасының 
негізінде қызметтер гипер-
маркетін құрып, цифрлық ID, 
интернет-эквайрингті іске 
қосу және «үлкен» деректер 
негізіндегі сараптама нәти-
желерін қолдану цифрлық 
трансформацияны табысты 
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өткізуге өрісті ұзартпақ.
«Бүгінгі күні біздің басты 

міндетіміз - елдегі үздік сер-
вистік компания болу. Дү-
ниежүзілік пошта одағының 
көрсеткішіне сай, 20 жетекші 
пошта компаниясының тізімі-
не кіруді мұрат етіп отырмыз. 
Алдағы 5 жылдағы компани-
яның кірісі 70%-дан астамға 
өсіп, еңбек өнімділігі 2 есе-
ге артып, жылына жан басы-
на шаққанда 5,7 млн теңгеге 
жетеді деген межеміз бар», - 
дейді Сәкен Сәрсенов.

Жаһандық шарт 
Осы орайда, «Қазпошта» 

компаниясының Біріккен 
ұлттар ұйымының ғаламдық 
келісімшартына (UN Global 
Compact) қосылғанын атап 
өту керек. Бұл уағдаластық 
іскер орталарды өз қызметін-
де адам құқықтарын сақтауға, 
еңбек қатынастары мен қор-
шаған ортаны қорғау сала-
сындағы негізгі қағидаларды басшылыққа алуға шақырады. 

25 жылдық асу
Айтпақшы, биыл «Қазпо-

шта» АҚ өзінің 25 жылдық 
белесін бағындырды. Тарихқа 
қысқаша тоқтала кетсек, 1993 
жылғы 5 сәуірде тәуелсіз Қа-
зақстан Республикасында Қа-
зақстанның алғашқы пошта-
сы құрылды. Алғашқы пошта 
бөлімшесі сонау 1860 жылы 
Алматы (сол кездегі Верный) 
қаласында ашылғанымен, 
1993 жылға дейін пошта және 
электр байланысы «Байла-
ныс» деп аталатын бірыңғай 
саланың құрамдас бөліктері 
болып келген.

Сапта – роботтар мен 
дрондар

Ширек ғасырда Қазпошта 1 
миллиардтан астам пошта жө-
нелтілімдерін жеткізген. Осы 
жылдар барысында пошташы-
лар жүріп өткен бағдарлардың 
жалпы ұзындығын қосса, Са-
турнға екі рет ұшып баратын 
немесе Айға 10 мың рет ұшып 
баратын қашықтық шығады 
екен. Еңбекқор пошташылар 
25 жылда 3 миллиард 695 мил-
лион шақырымды еңсерген. 
Бүгінгі таңда, заманның қы-
зығы, роботтар мен дрондар 
да адамдармен қатар қызмет 
етіп жүр. 

Кемел МАРАТ
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Сейчас можно найти электронные книги в любом ценовом 
диапазоне: от дорогого Kindle до недорогих аналогов. Такие 
устройства удобно использовать из-за длительного времени 
автономной работы и их компактности. В одном устройстве 
могут храниться сотни и тысячи книг. Электронная книга – от-
личный компаньон в командировках. Самое главное – они не 
поддерживают функции социальных сетей, что позволяет не 
отвлекаться от чтения. Люди, пытавшиеся читать с планшетов, 
меня поймут. 

Часто, услышав об интересной книге от знакомых, мы забы-
ваем об этом, оказавшись недалеко от книжного магазина. Ис-
пользование ботов позволяет найти нужную книгу моменталь-
но и, как правило, бесплатно. Я пользуюсь @flibustafreebookbot 
для поиска и скачивания книг бесплатно. 

5 СОВЕТОВ: 
КАК ЧИТАТЬ 
БОЛЬШЕ И ДЛЯ ДУШИ
Начальник отдела мониторинга производственных программ департамента «ВИЭ и 
распределение» АО «Самрук-Энерго» Ануар Абитаев читает много профессиональной 
литературы. Но однажды он поймал себя на мысли, что среди прочитанного практически 
нет книг для души. Чтобы успевать читать все, что интересно не только по работе, он советует 
придерживаться пяти правил.

1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОТЫ В TELEGRAM
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Если не хватает времени посетить книжный магазин или 
погодные условия (в Астане это важный фактор) делают это 
затруднительным, сейчас есть множество сайтов, которые 
привезут вам заказанную литературу домой. Мне нравится 
пользоваться сайтом flip.kz, поскольку у большинства книг 
доступна часть для ознакомления онлайн, есть возможность 
оплаты наличными курьеру, а также удобно расположены 
пункты выдачи заказов как на левом, так и на правом берегу 
Астаны.

Ассоциация «Болашак» реализовала интересный проект 
– в большинстве торгово-развлекательных центров и других 
людных местах установлены книжные шкафы красного цвета. 
Любой желающий может взять понравившуюся книгу и/или 
оставить взамен то, что прочитал. Я обратил внимание, что 
там бывает много интересной литературы самых различных 
жанров. Не оставайтесь равнодушными, подарите вторую 
жизнь прочитанным книгам – просто положите их в книжный 
шкаф bolashak books.

Нургуль КАРАБАЕВА

3. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЕРВИСАМИ ПО ДОСТАВКЕ КНИГ

5. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ КНИЖНЫЕ 
ШКАФЫ (BOLASHAK BOOKS)

Сейчас трудно найти человека, у которого достаточно 
времени для чтения книг. То есть мы читаем и восприни-
маем много информации, но из ленты социальных сетей, 
новостных сайтов, сериалов. Возможно, лучше пожерт-
вовать одной из этих привычек и использовать освобо-
дившиеся полчаса на интересную вам литературу, а не 
искать 25-й час в сутках?

4. НАЙДИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
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Бұл жолғы кейіпкеріміз тұтас ұжымы мақтан тұтатын, 
ТМД бойынша «Еңбегі сіңген энергетик» атағын 
алған, ортасында қадірлі тұлға. Дарынды балаларды 
дайындайтын арнайы оқу ордасын бітіруі оның болашақ 
еңбек жолын біржола айқындаса керек. 

Әңгіме «KEGOC» АҚ 
«Оңтүстік жүйеаралық электр 
тораптары» филиалының 
Жамбыл аумақтық бөлімше-
сінің бас инженері Бауыржан 
Әбділбаев жайында болып 
отыр.

Семей өңіріндегі Ақсуат 
ауданында көпбалалы отба-
сында дүниеге келген Бау-
кеңнің әкесі Тұрысбек Әбділ-

байұлы танымал ұстаз болған 
кісі. Бүгінде өзі ұлын ұяға, қы-
зын қияға қондырып, жұбайы 
Айша екеуі Тараздағы немере 
сүйіп отырған үлгілі отбасы-
ның бірі.

Бауыржан Тұрысбекұлы 
1977 жылы Алматыдағы Энер-
гетика институтына оқуға 
түседі. Мұндай мамандықты 
таңдауына оның дарынды 

ӨЗІ ЖАҚСЫҒА 
БІР КІСІЛІК ОРЫН БАР

оқушыларды дайындайтын 
арнайы мектепті аяқтауы әрі 
осы кезде энергетика инсти-
тутының жаңадан ашылуы се-
беп болады. Содан 1982 жылы 
институтты тәмамдаған соң 
энергетика саласында жұмыс 
істей бастайды. 

Өз ісінің білгір маманы 
адал қызметінің 36 жылын-
да көптеген марапатқа ие 
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Парламенттегі «Цифрлық 
Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасының 
орындалуы туралы» 
тақырыбындағы тыңдау 
барысында 2020 жылға 
дейін кеңжолақты интернет 
тартуға мүмкіндігі бар 
елдімекендер саны 3 мыңға 
дейін артатыны айтылды. 

болған. «KEGOC» ұлттық ком-
паниясының Атқарушы ди-
рекциясы, филиалдары және 
еліміздің өзге кәсіпорында-
рында жұмыс істеп жүрген 
шәкірттері жетерлік. Өзінің 
үлкен ұлы Рауан электр тасы-
малдау желілері қызметінің 
бастығы болса, екінші ұлы 
Әлімжан релелік қорғаныс 
қызметінің инженері болып 
«KEGOC» АҚ «Оңтүстік ЖЭТ» 
филиалында қызмет атқаруда. 

Бауыржан Әбділбаев 
«KEGOC» акционерлік қоға-
мының оңтүстік өңірде Ұлттық 
электр желілерін жаңғырту 
бағдарламасы аясында 500 кВ 
«Жамбыл», 220 кВ «Қаратау» 
және  «Опорная» қосалқы 

«Қазақтелеком» АҚ 
Басқармасының төрағасы 
Қуанышбек Есекеев атап өт-
кендей, одан кейін LTE бай-
ланыс стандартымен қамту-
ды біріктіру арқасында бұл 
көрсеткіш 5 193 елдімекенге 
дейін артпақ.

станцияларын  жаңғырту жұ-
мыстарының бел ортасында 
жүрді.  Осы жобаларды іске 
асыру барысында Еуропаның 
бірнеше елдерінде әлемдік 
үздік компаниялардың озық 
технология-жабдықтарымен 
танысқан. Айтпақшы, Баукең 
«KEGOC» АҚ Оңтүстік фили-
алының құрылу бастауында 
тұрып, осы уақытқа дейін ор-
тақ мүдде мен мүлікке шын 
жанашырлық танытып келе 
жатқан ардақты аға буын өкілі. 

«Қазақстанда электр 
энергетикасы саласы соңғы 
уақытта жақсы дами бастады, 
оның ішінде біздің «KEGOC» 
компаниясы көш басында тұр 
деп толық сеніммен айта ала-

мын. Қолға алынған жаңғырту 
әрекеттері, салынып жатқан 
жаңа электр желілері соның 
куәсі. Біздің компанияның қо-
салқы станцияларында қой-
ылған соңғы үлгідегі заманауи 
қондырғылар жұмысты көп 
жеңілдетті. Бұл қондырғылар-
мен жұмыс істейтін маман-
дар әлі де тапшы, сондықтан 
оларды дайындайтын оқу 
орындары уақыт талабына тез 
бейімделуі керек деп ойлай-
мын», - дейді кейіпкеріміз өзі-
не тән биязы мінезімен.

 «Өзі жақсыға бір кісілік 
орын бар» деген халық дана-
лығы осы Баукеңе арнап ай-
тылғандай!

Нұрлан ӘЛЖАНОВ

АУЫЛДЫҚ ЖЕРДЕ ИНТЕРНЕТ КҮШЕЙЕДІ

Статистикалық мәлімет-
ке сәйкес, бүгінгі таңда 
республикада 6,6 мыңнан 
астам ауылдық елдімекен 
бар, оның ішінде қазіргі 
кезде 1200 ауылдық мекен 
кеңжолақты интернетпен 
қамтылған.
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Naqty bekingen táýekel bolmasa, kezdeısoq kılikken jaıt 
bárin byt-shyt qylýy ońaı. Jyldam ári arzan, sátti oılastyrylǵan 
ushaq baǵyty, qolaıly qonaqúı, tamaǵy dámdi meıramhana 
tamasha demalysqa arqaý bolmaq. «Toıdyń bolǵanynan, 
boladysy qyzyq» demekshi, jaıly demalysty oılaýdyń ózi jan 
rahatyn syılap, ómiri bitpeıtin áýre-sarsańdy umyttyra turmaq.

Jetistikke aparatyn jol adal eńbek deıtin bolsaq, demalys 
kezinde de sapar shegip, qozǵalysta bolǵan asa paıdaly eken. 
Osy oraıda ata-babamyzdyń kóshpeli ómir salty eske túsedi. 
Onyń ústine keńsede otyrýdan jalyǵyp júrgenderge bul 
qadam durys bolatyn sıaqty.

DEMALYSYŃYZ 
JAQSY ÓTSIN DESEŃIZ...
Mine, jaz ýaqyty da kelip jetti. Kóbimiz osy shaqtaǵy kún 
raıynyń jumsaq minezin paıdalanyp, qarbalas tirlikten 
bir sát tynyǵyp qalýǵa asyǵamyz. Biraq bul tusta tıimdi 
jospar qurý múmkin be? Tómende nazarlaryńyzǵa 
demalysty joǵary dárejede ótkizýge kómektesetin 
birqatar keńes usynamyz.

Aldyn ala egjeı-tegjeıli is-qımyl josparyn ázirlep, júıeleý

Únemi alǵa umtylý, jańa dúnıe izdeý, qyzyqty jerlerge 
saıahat jasaý

1

2
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Saf taza, bulbul saıraǵan, sýy syldyrap aǵyp, ný ormany 
jaıqalǵan jer-ana adamdy ishki jan-dúnıesine qulaq túrip, 
bolashaq bıik belesterdi baǵyndyrýǵa yntalandyrýy múmkin. 
Pende balasynyń qıalyna qanat bitip, kókirek saraıy ashylyp 
qoıa berýi ǵajap emes.

Halqymyzda, jasyratyny joq, kezekti eńbek demalysyn úı 
jóndeýge, basqa da turmys kúıbeńderine rásýa etip, sońyra 
jumysqa shyǵý ýaqyty jaqyndaǵanda san soǵyp qalyp 
jatady. Árıne, demalystyń bir bóligin qazaǵa kóńil aıtýǵa, 
toı-tomalaqta qonaq bolýǵa da arnaǵan durys. Biraq, zattaı 
qundylyqtardan bólek, beımálim jerdegi demalystan áser alý, 
tylsym dúnıeniń baıybyna barý arqyly rýhanı baıyǵan jannyń 
kókjıegi keńeıip, órisi uzarary anyq. Sapaly demalys – birneshe 
ret eselengen ónimdi eńbek kepili.

Jandy tynyshtandyryp, lázzat syılaıtyn tabıǵat qoınaýyn 
tabý

Qomaqty qarjy jumsaýǵa daıyn bolý

3

5

Oqyp-toqyǵan, zıaly, tabysty jandardyń shyn máninde 
óte sypaıy, qarym-qatynasta qarapaıym keletini belgili. 
Demek, eńbek demalysynda ýaqytty bosqa joǵaltpaı, 
adamgershiligimen qatar aqyly kenish-darıa adammen syr 
shertisý de sheksiz ǵanıbet.

Aıtary bar, túıgeni mol zamandastarmen tanysý, emen-
jarqyn suhbat qurý, kitap oqý4
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КАК БИЗНЕСМЕН СДЕЛАЛ 
КАЗАХСКИЙ ОРНАМЕНТ 
МЕЙНСТРИМОМ

КАК СОЛНЦЕ ВЛИЯЕТ НА 
ЗДОРОВЬЕ: НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ИЗ АЛМАТЫ 
РАБОТАЕТ С MICROSOFT И NASA

НАЗВАН НОВЫЙ СПОСОБ 
ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ
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https://forbes.kz/made_in_kz/kak_biznesmenyi_sdelali_kazahskiy_ornament_meynstrimom/
https://health.mail.ru/news/kak_solntse_vliyaet_nanbspzdorove_nauchnyy/
https://almaty.tv/news/news/100-lits-19-letnim-pobeditelem-konkursa-zainteresovalis-nasa-i-microsoft
https://lenta.ru/news/2018/06/04/facter/
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