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Елбасы АҚШ Президенті Дональд Трамп-
пен, басқа да тараптармен қол жеткізілген 
уағдаластықтарды ел мүддесі жолында тиімді 
түрде жүзеге асырудың қажеттігін атап өтті. 
Мысалға, Американың ірі компанияларымен 
және қаржы институттарымен жасалған 
келісімдер көптеген жетістіктердің шыңына 
шығармақ.

Осы сапарда жалпы сомасы 7,5 миллиард 

доллар көлеміндегі жиырмадан астам құ-
жат бекітілген. Бұл қаржы авиация және ға-
рыштық зерттеулер, мұнай химиясы мен ауыл 
шаруашылығы және инфрақұрылымды да-
мыту салаларындағы жобаларды іске асыруға 
бөлінбек. Сонымен қатар, үкімет- аралық үш 
құжат ретіндегі Мемлекеттік әуе кемелеріне 
аэронавигациялық қызмет көрсеткені үшін 
ақы алмау туралы келісім, Қазақстан аумағы 

АМЕРИКА САПАРЫНЫҢ

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Америка Құрама Штатта-
рына ресми сапарының саяси тұрғыда нәтижелі болғанынан бөлек, эконо-
микалық маңызы зор екені анық. Оны сапар қорытындысы бойынша өткен 
Қауіпсіздік кеңесінің отырысында Мемлекет басшысының өзі де айтты.

БЕРЕРІ КӨП
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арқылы коммерциялық теміржол транзитін 
қамтамасыз ету келісіміне хаттама және Ха-
лықаралық салық тәртібін жетілдіру туралы 
келісім дүниеге келген.

Осы орайда, «Самұрық-Қазына» АҚ 
компаниялар тобына қатысты, Америка 
Құрама Штаттарына сапар аясында 7 құ-
жатқа қол қойылды. Оның ішінде, алғашқы-
сы, «Самұрық-Қазына» АҚ және GE Digital 
International LLC арасындағы өнеркәсіптік 
интернет және өнеркәсіптік деректер талда-
уы саласындағы стратегиялық келісім.

Ынтымақтастық Қордың бес компа-
ниясында («Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ, «Қа-
зақстан темiр жолы» ҰК» АҚ, «KEGOC» АҚ, 
«Самұрық-Энерго» АҚ, «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ) технологияларды «Predix» негізінде 
қолдануға бағытталған. Екіншісінде, яғни Air 
Astana және International Aero Engines ара-
сындағы өзара түсіністік туралы меморан-
думда, келешекте Airbus NEO үлгісіндегі әуе 
кемелерінің қозғалтқыштарына техникалық 
қызмет көрсетуге келісімшарт жасау ниеті 
қарастырылуда. Үшіншіден, Air Astana және 
Air Lease Corporation компаниясы арасын-
дағы әуе кемелерін жеткізу келісімшартында, 
Airbus NEO үлгісіндегі 10 әуе кемесінің опе-
рациялық лизингі көзделуде.

Қазақстан темір жолы мен GE Transportation 
компаниялары арасында маневрлік 

тепловоздар жеткізу мен магистральдық 
ТЭП33А жолаушылар тепловоздарына қызмет 
көрсету бойынша келісімге қол қойылды.

«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ, John Deere 
және DHL арасында John Deere компания-
сының жүк тасымалын ұйымдастыру бой-
ынша көлік-логистика саласындағы    қыз-
метті дамытудағы ынтымақтастық туралы 
келісімге қол қойылды. Мұнда Қазақстан 
аумағы арқылы сапалы транзиттік тасы-
малдау қызметін дамыту, «Қорғас-Шығыс 
қақпасы» арнайы экономикалық аймағының 
әлеуетін пайдалану, Құрғақ порт болашағын 
айқындап, онда John Deere компаниясының 
жүктерін Еуразия нарығына шығару, шоғы-
рландыру мен таратудың орталығын жасау 
мәселесіне назар аударылып отыр.

W.R.Grace, ҚазМұнайГаз және Біріккен хи-
миялық компания арасында елімізде катали-
заторларды шығаратын бірлескен кәсіпорын 
туралы негіздемелік келісім жасалды.

- Барлық келісімдер жан-жақты пысықта-
лып, нәтижесінде толық жүзеге асырылуы 
тиіс. Оған ұлттық компаниялардың жетек-
шілері жеке жауапты болады, - деп нұсқады 
Америка Құрама Штаттарына сапар қоры-
тындысына арналған Қордағы кездесу ба-
рысында «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма 
төрағасы Ахметжан Есімов.

«Біз америкалық бизнес «капитан-
дарымен» нақты уағдаластықтарға 
қол жеткіздік. Бұлар біздің экономи-
камызға, әсіресе инновацияны енгізу, 
цифрландыруды дамыту және Қа-
зақстанға инвестициялар мен жаңа 
технологияларды тарту салаларына 
тың серпін беретін болады», - деп кел-
тіреді Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзін 
Ақорданың баспасөз қызметі. Бұл тұста 300 маневрлік локомо-

тивтің жинақтары жеткізіліп, елор-
даның индустриялдық паркінде 
орналасқан «Локомотив құрастыру за-
уыты» АҚ базасында құрастырылмақ. 
Бастапқы екі локомотив 2019 жылы 
жеткізілсе, қалғаны алдағы он жылға 
жоспарланған.  ТЭП33А  сериясындағы  
175 жолаушылар локомотивіне қыз-
мет көрсету келісімі болса, 18 жылға 
жасалды.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ31/01/2018



ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТАНДЕМ:

Независимый директор АО «Самрук-Қазына» сэр 
Ричард Эванс на встрече с наставниками программы 
«Жас Өркен» признался, что не ладил со своим мен-
тором первое время, но теперь они лучшие друзья.

КАК НАСТАВНИК И СТАЖЕР
НАХОДЯТ ОБЩИЙ ЯЗЫК

ЖАС ӨРКЕН31/01/2018SK NEWS4
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КАПИТАЛ ДЛЯ УСПЕХА

Ни одна компания не может конкури-
ровать, если не будет постоянно взращи-
вать свои таланты. Человеческий капитал 
- именно тот капитал, который определяет 
успех бизнеса. Поэтому программа стажи-
ровок «Жас Өркен» важна для будущего. 
Нам нужно научиться разумно инвести-
ровать в людей. Что мы должны делать? 
Надо постепенно их развивать, обновлять 
инструменты развития. Это долгосрочный 
процесс. Важно создать среду для обуче-
ния, объяснять, как работает бизнес. Для 
сотрудников младше 28 лет работа в ком-
пании - период общего развития. Среди 
специалистов от 28 лет до 35 лет выявля-
ются те, кто в будущем пополнит пул та-
лантливых менеджеров и будет прогрес-
сировать по карьерной лестнице. Когда им 
будет 40 лет, часть из них вылетит из пула, 
часть - займет старшие позиции. 

Принципиальное значение имеет по-
строение доверительных отношений меж-
ду наставником и стажером. Идеальной 
модели их межличностного взаимопони-
мания нет, потому что все выпускники 
разные. И наставник выполняет в этих от-
ношениях родительскую роль. Его задача 
- найти наилучший способ общения с вы-
пускником. Если ему это удастся, то связь 
установится на годы. К примеру, будучи 
молодым специалистом, я работал в круп-
ной компании. У меня был наставник. Мы с 
ним не ладили. Но потом мы нашли общий 
язык. Сейчас мой наставник на пенсии. Я 
до сих пор, когда есть проблема, звоню ему. 
Знаю, что он даст хороший совет.

СНИЗУ ВВЕРХ

Одна из проблем болашаковцев - завы-
шенные ожидания. Они думают, что сра-

зу после окончания учебы займут управ-
ленческие позиции. Потом они начинают 
разочаровываться, потому что не видят 
вознаграждения, их чаяния не совпадают 
с реальностью. Чтобы этого избежать, вы-
пускники должны понимать, что даже с 
прекрасным образованием надо начинать 
снизу и постепенно добиваться права дви-
гаться вверх.

В октябре 2014 года Президент Казахста-
на публично заявил о старте программы 
трансформации. Он поручил руководству 
фонда остановить непотизм, исключить 
кумовство, обеспечить продвижение на 
основе заслуг. Нужно развивать мерито-
кратию, чтобы выпускники понимали, что 
благодаря своему терпению, совершен-
ствованию, рекомендациям наставника, 
могут продвигаться по служебной лестни-
це и достигнуть позицию, соответствую-
щую их способностям.

ЧРЕЗМЕРНОЕ МЕНТОРСТВО

Мы слишком много давим на молодых 
специалистов. Мы чрезмерные наставни-
ки. Я слышу, что наставники ищут работу 
и задачи для стажеров, решают, что им де-
лать. Но это не то, что должен делать на-
ставник. Должна быть комбинация усилий 
сотрудников HR-службы и департамента, 
куда определили стажера. Последние дают 
профессиональные задания стажеру, а на-
ставник помогает решать задачи, учит смо-
треть на проблему с разных точек зрения. 

Хороший менеджер - не всегда хоро-
ший наставник. Почему? Существуют раз-
ные стили управления. Одни руководители 
бывают автократичными, а другие - более 
мягкие, но не в плане дисциплины, а в том 
плане, что обладают хорошими навыками 
межличностного общения. Автократ вряд 
ли будет хорошим наставником, при этом 
он может быть отличным менеджером.

ЖАС ӨРКЕН31/01/2018
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Сонымен қатар, биылғы 1 шілдеден 
бастап 1998 жылғы 1 қаңтарға дейінгі еңбек 
өтілін және 1998 жылғы 1 қаңтардан кейін-
гі жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысу 
мерзімін ескере отырып, базалық зейне-
тақыны тағайындау әдісін өзгерту жоспарла-
нуда. Мұндай өзгеріс базалық зейнетақының 
өсімін орта есеппен 1,8 есеге дейін ұлғайтуға 
мүмкіндік бермек. Нәтижесінде, зейнетақы-
ның орташа мөлшері шамамен 82 мың тең-
гені құрамақ. Ескере кетер жайт, құзырлы 
органның хабарлауынша, ағымдағы жылы 
азаматтарды зейнетақымен қамсыздандыру 
үшін 1,9 триллион теңгеден астам қаржы қа-
растырылып отыр.

Ерекше жандарға қамқорлық

Мамандардың мәлімдеуінше, мүгедектер-
ге берілетін жәрдемақы көлемі, 2018 жылдың 
басындағы жағдай бойынша, орташа есеппен 
33 087 теңге, асыраушысынан айрылғандар 
үшін - 12 719 теңге және жасына қатысты - 12 
719 теңге болды.

2018 жылы 1 қаңтардан бастап мемлекет-
тік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері 
ең төменгі күнкөріс деңгейінің өзгеруіне 
байланысты 16%-ға артты. Осылайша, жал-
пы ауруға шалдыққан бірінші топтағы мүге-
дек - 54 306 теңге, екінші топтағы мүгедек - 43 
275 теңге, ал үшінші топтағы мүгедек - 29 416 

БИЫЛ БІЗДІ ҚАНДАЙ
ӘЛЕУМЕТТІК РЕФОРМАЛАР КҮТІП ТҰР?

Көзіқарақты оқырман жаңа жылдан бастап еліміздің әлеуметтік сала-
сында өзгерістер орын алғанын біледі. Мысалға, 2018 жылдың 1 қаңта-
рынан бастап ынтымақты зейнетақы 8%-ға, базалық зейнетақы 6%-ға өсті.

31/01/2018 МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ
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теңге мөлшерінде жәрдемақы алмақ. Аталған 
санаттағы адамдарды әлеуметтік қолдауға 
республикалық бюджеттен көзделген қара-
жаттың жалпы көлемі биыл 326,8 млрд тең-
гені құрамақ.

«Өз жолдауында Мемлекет басшысы бала 
кезінен бірінші топтағы мүгедектерді бағып 
отырған ата-аналар үшін олар кәмелетке 
толғаннан кей-
ін де қосымша 
м е м л е к е т т і к 
жәрдемақыны 
енгізуді тапсы-
рды. Бүгінде 18 
жасқа дейінгі 
мүгедек бала-
ны тәрбиелеп 
отырған ата- 
аналарға ай 
сайынғы мем-
лекеттік жәрде-
мақы жалақы-
ның 1,05 айлық 
м ө л ш е р і н д е 
төленеді (2018 
жылы - 29 696 
теңге)», - деп пікірін білдірген Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі 
Светлана Жақыпова биылдан бастап 2027 
жылға дейін, жыл сайын 6 айдан жүзеге асы-
рылатын әйелдердің 58 жастан 63 жасқа дей-
інгі зейнеткерлік жасын кезең-кезеңмен арт-
тыру қадамы көзделгенін де еске салды. 

«Егер бүгінде бұл реформа жасалмаса, 
онда болашақта әйелдер төменгі ынтымақты 
зейнетақымен қамтыла алмай және жинаған 
зейнетақы жарналары тиісті көлемде болмай, 
жоғарғы зейнетақысыз қалып қоюы мүмкін», 
- деп ескертті вице-министр.

Атаулы әлеуметтік көмек
жаңа сипатқа енді

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қа-
зақстанда жаңа үлгідегі атаулы әлеуметтік 
көмек (АӘК) көрсетіледі. Бұл жәрдемақы жұ-
мыспен қамтуды белсенді ынталандыру ша-

ралары бойынша еңбекке қабілетті отбасы 
мүшелерінің міндетті түрде қатысуын еске-
ре отырып, жан басына шаққандағы орташа 
табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 50%-
нан төмен отбасыларға берілмек.

«Негізгі мақсат - аз қамтылған азаматтарға 
немесе отбасыларға мақсатты әлеуметтік 
жәрдем жасау. Жаңа бірыңғай жәрдемақы 

құрамында қол-
даныста болған 
к ө п б а л а л ы 
о т б а с ы л а р ғ а 
берілетін арнау-
лы мемлекеттік 
жәрдемақыны, 
18 жасқа дей-
інгі балаларға 
арналған мем-
лекеттік жәрде-
мақыны және 
м е м л е к е т т і к 
атаулы әлеу-
меттік көмек-
ті біріктірді», 
- дейді Еңбек 
және халықты 

әлеуметтік қорғау министрлігі Әлеуметтік 
көмек департаментінің бас сарапшысы Асқар 
Ниязов.

Айта кетейік, бұл реформа алдында, 2014 
жылдан бастап «Өрлеу» пилотты жобасы іске 
асырылғаны аян. 2017 жылы жоба қатысушы-
лары 175 мыңнан астам адамды межелеп, 
олардың қомақты бөлігі жұмыспен қамту-
дың белсенді шараларына тартылған. Жоба 
еңбекке жарамды азаматтарды жұмыспен 
қамтудың белсенді шараларына тартуды 
және жаңа үлгідегі АӘК-ке көшуді қамтама-
сыз еткен. Ал, биыл жаңа үлгідегі атаулы әле-
уметтік көмек алушылар саны шамамен 350 
мың отбасына дейін жетеді деп күтілуде. Ай-
тпақшы, таяудағы Үкімет отырысында, Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрі 
Тамара Дүйсенова, Ұлт жоспары - «100 нақты 
қадам» бағдарламасын орындауда, атаулы 
әлеуметтік көмек бойынша шамамен 105 
мыңнан астам келісімшарт жасалып үлгер-
генін мәлімдеді.

31/01/2018 МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ
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- В мае прошлого года фонд «Самрук-Қазына» 
создал Центр социального взаимодействия и ком-
муникаций. Чем продиктовано данное решение? 
И в чем заключается миссия центра?

- Надо понимать, что мир сильно изме-
нился и уже не будет прежним. Отношение 
к персоналу должно меняться в сторону тес-
ного сотрудничества. На первый план вы-
ходят не голые экономические показатели, 
а настроения и самочувствие коллективов. 
Коммуникационные процессы приобретают 
персонифицированный характер. Важна ин-
дивидуальная работа с каждым сотрудником. 
Особенно это касается социально значимых, 
чувствительных проектов.

Понимая это, руководство фонда «Сам-
рук-Қазына» сделало апгрейд своего Центра 
социального партнерства. В результате поя-
вилась обновленная организация - Центр со-
циального взаимодействия и коммуникаций.

Наша глобальная цель - повышение эф-
фективности управления социально-трудо-
выми отношениями и коммуникациями. Как 
мы ее достигаем? Это комплексная работа. 
Она состоит из трех компонентов. Первое - 
мониторинг, диагностика и профилактика 
социальных настроений среди работников 
группы компаний «Самрук-Қазына». Вто-
рое - выстраивание работающих внутренних 
коммуникаций и формирование новой кор-
поративной культуры. Третье - социальная 
адаптация высвобождаемых работников.

Ербол Исмаилов:

«НАСТРОЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ
ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН»

Генеральный директор Центра 
социального взаимодействия и ком-
муникаций (ЦСВК) Ербол Исмаилов 
рассказал, как в группе компаний 
«Самрук-Қазына» выстраиваются 
отношения с сотрудниками.

31/01/2018 НОВОСТИ ЦЕНТРА «ҮЛЕС»
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- Какие результаты 2017 года вы можете отме-
тить?

- Мы создали новое аналитическое ядро, 
пригласив ведущих социологов и экспертов. 
Наша высокопрофессиональная команда су-
щественно переработала методологию ис-
следования рейтинга социальной стабиль-
ности с учетом процессов, происходящих в 
группе «Самрук-Казына». Опрос дополнен 
вопросами об отношении людей к изменени-
ям. Как показывают первые завершенные за-
меры, совершенствование методологии было 
выполнено правильно. Рейтинг социальной 
стабильности - наш флагманский продукт.

Исследование охватывает более 274 ком-
пании с выборкой около 40 тыс человек. Мы 
держим руку на пульсе социального благопо-
лучия, своевременно замеряя эффективность 
кадровой, социальной и коммуникационной 
политики группы «Самрук-Қазына». Индекс 
социального самочувствия дает топ-менед-
жменту понимание, на каких участках заго-
релась красная лампочка.

Мы ввели новые аналитические продук-
ты. Кроме количественных, проводим и ка-
чественные, так называемые глубинные 
исследования. Например, начали изучать 
причинно-следственные связи социальных 
настроений. Портфельным компаниям даны 
рекомендации по улучшению внутренних 
процессов компаний. Линейку аналитиче-
ских продуктов пополнил и репутационный 
аудит.

Как показывает наша аналитика за по-
следние пять лет, по группе компаний «Сам-
рук-Қазына» внутренние коммуникации как 
бизнес-процесс сильно размыты. В одних 
компаниях они находятся в зоне ответствен-
ности HR-специалистов, в других - социаль-
ных работников, в третьих - пресс-службы. И 
там, и там внутренние коммуникации носят 
остаточный характер. Я не имею в виду фи-
нансирование. Здесь имеется в виду внима-
ние и нацеленность на результат. Внутренние 
коммуникации - это не только информирова-

ние, это идеологическая работа, разъяснение 
того, что делает топ-менеджмент без искаже-
ний и инсинуаций. Наши усилия по выстра-
иванию внутренних коммуникаций дают 
плоды. Они базируются на трех китах: вдох-
новение, высокая самоотдача и синергия. Мы 
реанимировали корпоративную газету «SK 
News». Она действительно стала популярной, 
любимой, цитируемой. Ее читают уже более 
70 тыс сотрудников. Внешняя аудитория так-
же проявляет к ней интерес. В рамках «SK 
News» наладили информационную интегра-
цию 17 корпоративных газет группы компа-
ний.

Через все каналы внутренних коммуника-
ций доносим важность приверженности каж-
дого сотрудника этому культурному коду. Без 
этого невозможна корпоративная идентифи-
кация.

Коммуникации должны быть адресными. 
Для этого нам нужны внутренние экспер-
ты. Мы их активно искали и нашли. Своим 
опытом и экспертизой они поделились с мо-
лодыми работниками портфельных компа-
ний на экспертно-консультативных советах 
в Шымкенте и Астане. Мы не делаем из них 
кумиров, но считаем, что тиражирование их 
уникального опыта увеличивает синергию 
бизнес-процессов.

В фокусе нашего внимания профсоюзные 
коммуникации. Мы делаем все, чтобы сделать 
их максимально прозрачными и открытыми. 
Позади первые шаги в этом направлении. На 
встрече с лидерами профсоюзов в Актау и 
Астане достигнута договоренность о разра-
ботке нашим Центром концепции профсоюз-
ного менеджмента. Профсоюзы должны быть 

31/01/2018 НОВОСТИ ЦЕНТРА «ҮЛЕС»

Мы проводники новой культуры 
группы «Самрук-Казына». Ее основ-
ные ценности - партнерство, уваже-
ние, целостность, меритократия, со-
вершенство. 
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в авангарде. Они должны быть тренд-центра-
ми и вести людей за собой в конструктивном 
направлении. И мы вдвойне рады тому, что 
новое руководство республиканской Федера-
ции профсоюзов нас поддержало. Это пока-
затель плодотворного социального партнер-
ства на практике.

Мы запустили проект по социальной под-
держке высвобождаемых работников. Наша 
авторская методология аутплейсмента раз-
работана с учетом казахстанской ментально-
сти. Сейчас работаем с двумя портфельными 
компаниями.

Социальная адаптация в нашем понима-
нии - создание экосистемы вокруг каждого 
высвобождаемого. Это кастомизированный 
процесс. Общих рецептов нет. Мы вовлека-
ем своих подопечных в программы пред-
принимательства, занятости по линии фон-
да «Даму», НПП «Атамекен», акиматов. Для 
них всегда открыты двери наших проектных 
офисов в Актау и Алматы. Мы реализуем про-
граммы юридической и финансовой грамот-
ности, психологической помощи. Наша цель 
- помочь высвобождаемым найти свое место 
в жизни, исключить иждивенческие настрое-

ния, то есть дать удочку, а не рыбу. 
Кроме практической стороны вопроса, нас 

интересует и научная, ведь мы состоявшиеся 
эксперты, которые нацелены развиваться и 
улучшать качество своих исследовательских 
проектов. К нашим проектам мы подключи-
ли научных партнеров: профессоров Almaty 
Management University и Назарбаев Универ-
ситета. О своей готовности к коллаборации 
они заявили на экспертных встречах. И это 
вселяет в нас здравый оптимизм.

- Какие задачи стоят перед ЦСВК на этот год?

- Дальнейшее усиление. Мы намерены 
стать устойчивым центром компетенций 
по аналитике, социальной адаптации и вну-
тренним коммуникациям. Для этого расши-
рим каналы коммуникаций. В частности, на 
финальной стадии создания находится Клуб 
главных редакторов корпоративных изда-
ний. Будем вводить новые аналитические 
продукты, направленные на предотвращение 
и сокращение социальных рисков. Сделано 
немало, бОльшее еще впереди.
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Газет ұжымының оқырман қауымға арнау 
сөзінде басылым мазмұнын тартымды етіп 
ұсыну басты мақсат ретінде алға қойылып 
отырғаны айтылады. Осы орайда ребрендинг 
жасау шешімі қабылданған.

«Өздеріңізге белгілі, елімізде қазақ тілі 
әліпбиін кириллицадан латын графикасына 
көшіру туралы 2017 жылдың 26 қазанында 
Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың          
Жарлығы шықты. Қазақстан 
Республикасының Үкіметіне қазақ тілі 
әліпбиін латын графикасына көшіру жөніндегі 
ұлттық комиссия құру, қазақ тілі әліпбиінің 
2025 жылға дейін латын графикасына кезең-

кезеңімен көшуін қамтамасыз ету және тағы 
басқа шаралар қабылдау жүктелген болатын. 
Елбасының өткен жылдың сәуір айында 
жарияланған «Болашаққа бағдар, рухани 
жаңғыру» мақаласында «Латыншаға көшудің 
терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы 
технологиялық ортаның, коммуникацияның, 
сондай-ақ, ХХІ ғасырдағы ғылыми және 
білім беру процесінің ерекшеліктеріне 
байланысты» деп атап көрсетілді. Міне, 
осылайша, мұнайшылар басылымы да уақыт 
ағымымен үндесіп, жаңа форматта оқырманға 
жол тартты», делінген хабарламада.

БАСЫЛЫМ АТАУЫ
ЛАТЫНША ЖАЗЫЛАДЫ

«Мұнайлы мекен» газетінің 2018 
жылдағы алғашқы саны жаңа си-
патта жарық көрді. «Қазмұнайгаз» 
Барлау. Өндіру» АҚ корпоративтік 
басылымының атауы енді латын 
әріптерімен жазылмақ.

«Мұнайлы мекен» газетінің тағы бір жаңалығы - ребрендинг аясында ба-
сылымның жеке QR-коды (штрих-коды) жасалған. QR-кодты пайдалану үшін 
мобильді құрылғыға (смартфон немесе планшетке) интернеттен арнайы 
бағдарламаны жүктеп алу қажет. Бағдарламаны іске қосып, штрих-кодты 
сканерлеу арқылы газеттің онлайн нұсқасын оқу мүмкін болмақ.
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«ӨНДІРІС ӨРЛЕСІН ДЕСЕК,
ШЫН ЖАНАШЫРЛЫҚ ҚАЖЕТ»

31/01/2018 ЕҢБЕК АДАМЫ

Орынбай 
Шынжырбеков 
2005 жылдан бері 
«КазТурбоРемонт» 
компаниясында 
электр-газ 
дәнекерлеушісі болып 
қызмет етіп келеді. 
Ал бұл қыр-сыры 
күрделі мамандықтың 
қазіргі таңда үлкен 
сұранысқа ие екені 
белгілі. Дегенмен, 
кейіпкеріміз еңбек 
жолында нағыз 
өз ісінің шеберіне 
айналған.
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 «Новатор» корпоративтік газеті

Орынбай Шынжырбеков 1967 жылдың 13 
желтоқсанында дүниеге келген. Қала маңын-
дағы Кеңөзек орта мектебінің 10-сыныбын 
бітіріп, бірінші ауылдық кәсіби-техникалық 
училищеден электр-газ дәнекерлеушісі маман-
дығын игерген. Одан кейін Отан алдындағы 
борышын өтеп, әскерден оралған соң Атырау 
мұнай өңдеу зауытының тұрғын үй-коммунал-
дық бөлімінде бір жылдай қызмет еткен. Өзінің 
сөзіне қарағанда, көп жыл бойы Теңіз, Ақсай 
аймақтарында, Түркіменстанда, еліміздің ба-
тысында қанша зауыт бар, соның барлығында 
дерлік дәнекерлеу ісімен айналысқан. Содан 
келіп, 2005 жылдың 15 тамыз айында осы за-
уытқа қайтадан жұмысқа қабылданыпты. 

«Бұрын біздің телім «жөндеу-монтаждау 
цехы» деп аталатын. Қазір ауқымы кеңейіп, 
«КазТурбоРемонт» ЖШС атауын иеленді. Он 
үш жылдан бері осы цехта еңбек етіп жүрмін. 
Цехымыздың тату ұжымы зауыттағы ақаулар-
дың алдын алуға күш салып, бұзылған жаб-
дықтарды жөндейді. Зауыттағы құбыр, құрылыс 
темірлерін дәнекерлеп, монтаждаймыз», - деп 
әңгімелеген тәжірибелі еңбек адамы дәнекер-
леу ісіне 1988 жылдан ден қойғанын атап өтті.

Аға буын өкілі уақытша қиындықтардан 
қашпау керектігін нұсқайды. Дәнекерлеу ісінің 
де қауіп-қатерлері жетерлік екені аян. Алайда, 
өндіріс көрігі қайнаған ортада батыл шешім, 
айқын сана талап етіледі. Мәселен, химиялық 
заттар құбырларды жеп қойып, апаттық жағдай 
туындауы мүмкін. Сол кезде ешбір жайтты 
қалт жібермейтін қырағы басшылар мен Орын-
бай Шынжырбеков сынды жұмысына адал ең-
беккерлер түнге дейін кешігіп, пайда болған 
олқылықты қалпына келтіргенше көңілдері 
тыныштық таппақ емес.

«30 жыл болды, осы 
мамандықтың жемісін 
көріп келе жатырмын. 
Бұл негізі керек маман-
дық, өйткені құрылыс 
саласына, қай зауыт бол-
сын, соның барлығына 
дәнекерлеу ісі керек деп 
ойлаймын. Жұмысыма 
ризамын. Жастардың да 
тапсырылған міндетке 
жауапты қарауға ты-
рысатыны байқалады. 
Талпыныстары жақсы, 
ықылас-жігерлері зор. 
Бұрын көбісі жұмыстың 
жеңіл жағына жүгіретін 
сияқты еді, қазір ын-
талары күшейген. Қа-
теліктері болса, жөн 
сілтеп, ақыл-кеңесімізді 
айтып отырамыз. Өн-
діріс өрлесін десек, шын 
жанашырлық қажет», 
- дейді Орынбай Ками-
доллаұлы.

31/01/2018 ЕҢБЕК АДАМЫ
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НӘЗІК ҚОРҒАУШЫСЫ
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«On Air» редакциясының бортсеріктің жеке өмірін бір көзбен сығалап көруге 
мүмкіндігі туды. Бортсерік қыздарымыздың бірі журналистке тұрмысқа шықты. Ал 
ол келіншегінің борттан тыс өмірін бізге айтып берді. Сонымен...

Әйелім әр сапарға өте ыждаһатты дайын-
далады. Сәтсіздік орын алса ешқандай сылтау 
көмектесе алмайды. Air Astana жолаушылар 
мен экипаждың қауіпсіздігін бірінші орынға 
қояды, сондықтан ұлттық тасымалдаушының 
бұл ұстанымын еш уақытта бұзуға болмайды.

Мен әйелімнің дайындығына көмектесе 
бастадым: бортсерігімнің (өмірдегі жансері-
гімнің) жолаушыға оттегі балонын қандай 15 
жағдайда беруі керектігін тексеруім керек. 
Конспект-дәптерді қолыма аламын. Меруерт 
жауап беріп жатыр. Гипоксия (адам бетінен 
қан қашуы). Гипервентиляция (ұшуға қорқа-
ды, жұбату керек). Талып қалуға жақын есең-
гіреп қалу қалпы. Диабет. Тыныс жолдары-
ның обструкциясынан кейін қалыпқа келу. 
Босану...

Босану. Дәрігерге барып келгеннен кейін 
Меруертке Air Astana-дағы жұмыс мансабы-
ның өсуіне біршама өзгерістер енгізуіне тура 
келді. Дәрігерлер іштегі баланы сақтап қалу 
үшін Меруерттің кеңседегі жұмысқа ауысуын 
талап етті.

Отбасы мен жұмыста осындай жылы орта 
құратын бизнестің әлеуметтік жауапкершілі-
гінің болуы - жемісті жұмыстың бірден-бір 
кепілі. 

Басты басымдық - қауіпсіздіктің әйелімнің 
кәсіби саласынан күнделікті өмірімізге көш-
кенін байқадым. Біз оқиғалардың барлық бо-

луы мүмкін сценарийлерін алдын ала болжа-
уды үйрендік, кез-келген олқылықтың алдын 
алуға Меруерт кәдімгідей жұмысындағыдай 
кірісіп кетеді. Балалардың құлауын болдыр-
мас үшін терезелерге бірден темір тор орнат-
тық, бала үстелдегі дастарханды тартып қалса, 
үстіне құлап кетуі мүмкін барлық заттардан 
құтылдық, шанышқы және кескіш заттар да 
қол жетпейтін жерде – барлығы ұшақтағыдай. 
Және Меруерт жұмысының арқасында тыныс 
жолдарынан бөгде затты шығаратын Хайм-
лих әдісін (Heimlich maneuver) жақсы мең-
геріп алған. Алайда баланың аузынан түй-
мені шығару үшін оны аяғынан ұстап алып, 
төменге салбыратып сілкімейміз, әрине. 

Бір сөзбен айтқанда, қауіпсіздік - бірінші 
кезекте, safety first. Қасымда әйелім бар бол-
са, мен ешнәрсеге алаңдамайтын жолаушы 
болар едім деп ойлаймын. Осындай тұрақты 
дайындық, төтенше жағдайдағы нық қи-
мыл-әрекет ұшу экипажын әскери міндет-
тілердің қатарына қосуға негіз болды. Қару-
лары жоқ болғанмен, олардың басты қаруы 
- адамдарды құтқарудағы білімі мен тәжіри-
белері. 

2017-нің күзінде анамыз қайтадан борт 
экипажының құрамына кірді, "Welcome on 
board". Балабақшадан кейін Мәриям мен Ге-
рольдина анасын жаңа кейіпте қарсы алады, 
ол қайтадан бортсерік. Үлкен қызымыз ана-
сының жаңа келбетіне тәнті болып, оның да-
лабын қайта-қайта сұрайды. Бет-аузын үнді 
тайпасының қызы сияқты етіп бояп алатын 
баламыздың көңіліне қараймыз да, оны сол 
кейіпте балабақшаға апара береміз. Сұлулық 
деген расымен керемет күш қой.

Қайта дайындықтан өтіп, жұмысына 
кіріскен анамыз сертификаттарды табыстау 
рәсімінен шабыттанып келді. Меруерт сапқа 
қайта тұрды. Ал біз тағы да ең жауапты және 
ең ыждаһатты аспан әлемінің нәзік қорға-
ушысын жерде сағына күтеміз. Жолың бол-
сын, жансерігім!

Отбасы құрып, балалы болуға бай-
ланысты адамның ұмтылысына қаты-
сты халықтың сөзі бар ғой: «Баласыз 
үй - мазар, балалы үй - базар» деген. 
Дүниеге Мәриям келді, одан кейін Ге-
рольдина. Air Astana жас ананы қолдап, 
бала күтіміне байланысты мерзімінде 
оның жұмыс орнын сақтап қалды.
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НОВЫЙ ОПЫТ:

«Не спрашивай, что твоя страна может 
сделать для тебя. Спроси себя, что ты мо-
жешь сделать для нее», - эти известные 
слова сказал на инаугурации американ-
ский президент Джон Кеннеди. Участник 
программы стажировки «Жас Өркен» Са-
яхат Медеубай верит в их истину. Сейчас 
он набирается опыта в департаменте опе-
рационной деятельности АО «Казпочта».

- Чему вы научились за время стажи-
ровки?

- У меня есть все для работы, развития и 
обучения. В первый же день мне выдели-
ли рабочее место, создали учетную запись и 
обеспечили доступ ко всем программам. С 
момента прихода в компанию я почувство-
вал себя полноценным сотрудником. Начал 
стажировку с ознакомления со стратеги-
ей, миссией и организационной структурой 
«Казпочты». Прочитал внутренние норма-
тивные документы, законы, постановления. 
Изучил работу нескольких департаментов. 
Сразу же подключился к реализации проек-
та по автоматизации снятия с хранения по-
чтовых и срочных денежных переводов по 
РК. Научился тестировать процесс, находить 
ошибки и предоставлять комментарии к ним. 
Мне нравится процесс автоматизации в ком-
пании. Удобна интеграция большинства раз-
личных программных обеспечений с нашим 

Work Flow. Стоит отметить, что в «Казпочте» 
научился работать с большим количеством 
информации, обрабатывать ее и быстро при-
нимать решения.

- Какого девиза вы придерживаетесь в 
жизни?

- Не спрашивай, что твоя страна может 
сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь 
сделать для нее. Эти слова Джона Кеннеди - 
мой девиз. Меня вдохновляют слова Конфу-
ция: «Избрав цель, иди к ней всем сердцем!» 
Среди любимых цитат и призыв Уинстона 
Черчиля: «Никогда, никогда, никогда не сда-
вайтесь».

- С чего начинать новичку, если он ста-
нет участником программы «Жас Өркен»?

- Мой совет новичку: верь в себя и свои воз-
можности; поддерживай и понимай родите-
лей; понимай цели программы, для чего это 
делается, зачем и почему ты именно здесь.

СТАЖЕР РАССКАЗАЛ, ЧЕМУ НАУЧИЛСЯ В «КАЗПОЧТЕ»

31/01/2018 ЖАС ӨРКЕН

Источник: газета «KAZPOST LIFE»
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Начало изготовлений орудий труда из ме-
талла стало поистине настоящей революцией 
во всей истории человечества. Если взглянуть 
вокруг, то практически все, начиная от техни-
ки и заканчивая простыми скрепками, дела-
ется из металла, но было время, когда чело-
век догадался его добывать сначала из кусков 
руды, лежащих на поверхности земли, посте-
пенно, столетие за столетием, совершенствуя 
технологии и улучшая качество продукции.

И сейчас, основываясь на выводах оте-
чественных и зарубежных ученых, можно с 
уверенностью говорить, что наши прямые 
предки стояли у истоков Первой металлур-
гической революции. В частности, это была 
Ботайская культура, «оседлавшая» для чело-

вечества лошадь, а позднее - Андроновская, 
которая впитала в себя сразу несколько «ми-
кроцивиизаций», покрыла огромные терри-
тории и, говоря научным языком, создала 
предпосылки для новых открытий, в том чис-
ле обнаружение серебра, золота и железа.

С тех пор, а это примерно VII-VIII века до 
нашей эры, начинается новый период, име-
нуемый «ранним железным веком». Именно 
тогда на мировой арене появились древние 
кочевники, в буквальном смысле принесшие 
«новые технологии» во все другие известные 
тогда цивилизации, включая Античный мир, 
Месопотамию и соседний Китай, который 
попытался отгородиться от кочевников Ве-
ликой стеной.

И это тоже была настоящая Революция! 
Ведь помимо совершенного на тот период 
железного оружия (бронзовые мечи и нако-
нечники стрел, которыми были вооружены 
древние греки, персы и китайцы, к тому вре-
мени стали безнадежно устаревшими), саки и 
скифы несли новую культуру, иное мировоз-
зрение, календарь, современные методы об-
работки металла и строительных материалов 
и так далее. Это буквально перевернуло Мир, 
и он получил новый стимул для развития, ос-
новополагающий вплоть до Нового времени.

Мирас НУРМУХАНБЕТОВ

ПЕРВАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ:

КАК ОНА НАЧИНАЛАСЬ

Главным стержнем в Послании
Главы государства народу является

Четвертая промышленная революция. Говоря об этом,
нужно помнить о Первой промышленной - в металлургии. И началась она

на территории Древнего Казахстана еще за несколько тысячелетий до новой эры.

НАША ИСТОРИЯ31/01/2018

Началось все с простых металлов 
(меди и олова), а точнее, с их сплава 
- бронзы. Во всемирной истории это 
период так и принято называть - Брон-
зовый век. Он породил многие извест-
ные цивилизации в Северной Африке и  
Китае, на Ближнем Востоке, и, конечно 
же, на степных просторах Евразии.
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«Я плакал, что у меня нет ботинок, до тех пор, пока не встретил человека без ног». 
Довольно известное выражение, авторство которого кто-то приписывает известному 
футболисту Зидану, кто-то - американскому психологу Дейлу Карнеги. Но суть не в этом. 
Одно точно - люди часто недооценивают то, что имеют и часто жалуются, не имея на то 
причины. Наш коллега Куаныш Аскар - парень, который никогда не жалуется на свою 
судьбу, несмотря на то, что в 13 лет из-за людской халатности он остался без правой руки. 
В сентябре прошлого года Куаныш принес в копилку паралимпийского спорта Казахстана 
три золотых медали, завоевав их на V спартакиаде по плаванию среди инвалидов в Атырау.

Куаныш Аскар:

«МНЕ ПОРОЙ ТРУДНО ШНУРКИ ЗАВЯЗАТЬ,
НО Я НИКОГДА НЕ ОТЧАИВАЮСЬ»
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Это был 2000 год, 1 января. После но-
вогодней ночи, играя на улице, Куаныш и 
его друзья наткнулись на мощную петар-
ду. Она взорвалась и оставила Куаныша 
без правой руки. «В школе я часто думал 
- почему именно я? На Земле миллионы 
людей, почему это случилось именно со 
мной? В тот момент нас было около 10 ре-
бят, но петарда полетела в мою сторону. 
С нами был мой родной младший брат. 
Если бы это случилось с ним, мне было 
бы гораздо тяжелее. Этот случай научил 
меня многому. Наверное, если бы не эта 
травма, я бы не сформировался как спор-
тсмен, как личность, не стал бы тем, кем 
являюсь сейчас. И кто знает, куда бы по-
вернула меня жизнь?» - делится Куаныш. 

Куаныш стал действительно достой-
ным человеком. Про известного манги-
стауского спортсмена-паралимпийца пи-
шут во всех СМИ, его имя знают не только 
в Казахстане, но и за пределами страны. 
Благодаря упорству, силе характера, воле 
к победе он стал мастером спорта, являет-
ся многократным чемпионом Республики 
Казахстан по легкой атлетике среди ин-
валидов. Куаныш - финалист Азиатских 
игр в беге на 100 м и в прыжках в длину, 
мастер спорта международного класса по 
плаванию среди инвалидов, многократ-
ный чемпион РК и призёр международ-
ных турниров по плаванию, 2-кратный 
бронзовый призер Всемирных игр в Ду-
бае, 2-кратный серебряный призёр Все-
мирных игр Международной федерации 
ампутантов и колясочников (IWAS) в г. 
Сочи. В его копилке больше сотни меда-
лей, из них почти половина - золотые.

«В детстве я занимался кикбоксингом, 
был кандидатом в мастера спорта, но по-
сле той травмы пришлось все бросить. По-
том меня разыскал директор клуба инва-
лидного спорта Нуралы Кулышев. И после 

того, как я пришел в этот спорт, в течение 
года дорос до норматива мастера спор-
та по легкой атлетике среди инвалидов. 
Первыми соревнованиями стал чемпио-
нат города, на котором проходил отбор на 
республиканский турнир. А вскоре снова 
травма, которая не позволила бегать в 
полную силу, и я ушел в плавание. Первой 
медалью в этом виде спорта стала бронза, 
заработанная на чемпионате республики 
в Алматы. Благодаря спорту я побывал 
во многих странах. И сейчас я каждый 
день после работы хожу в бассейн. Неко-
торые люди, когда видят меня, плаваю-
щего без руки, подходят и говорят, что я 
их вдохновляю. Хотя, я думаю, каждый 
человек должен сам себя мотивировать. 
У меня всегда была внутренняя мотива-
ция. Скажите, почему вас должен кто-то 
обязательно подстегивать? Люди идут 
в спортзал и обязательно ищут тренера. 
Возникает трудность в жизни - сразу бе-
гут к психологу, хотя могли бы сами в себе 
разобраться. Я думаю, что каждый спосо-
бен воспитывать в себе силу духа. Стер-
жень должен быть в самом человеке. Я не 
говорю, что мне легко. Элементарно, для 
меня даже шнурки завязать - проблема. 
Казалось бы, простая вещь, а для меня это 
- сложность. Но я никогда не отчаиваюсь, 
пытаюсь решать сам свои проблемы», - 
рассказывает Куаныш.

Помнит, как остался без работы и встал 

В Мангистауском нефтепроводном 
управлении Куаныш Аскар работает с 
14 августа 2014 года инженером по 
комплектации службы материаль-
но-технического обеспечения и ком-
плектации оборудования.
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на учет в управление занятости и соци-
альных программ. Хорошо, что в Казах-
стане есть Закон «О социальной защите 
инвалидов», где предусмотрена квота ра-
бочих мест для людей с ограниченными 
возможностями в размере трех процентов 
от общей численности. Более того, в ста-
тье Президента нашей страны «Социаль-
ная модернизация Казахстана: двадцать 
шагов к Обществу Всеобщего Труда» ска-
зано: «Необходимо развивать механизмы 
социализации граждан, относящихся к 
категории социально уязвимого населе-
ния. Это, в первую очередь, инвалиды и 
люди с ограниченными возможностями, 
члены многодетных семей, лица предпен-
сионного возраста и т.д. Причем, главным 
подходом должна стать не опека государ-
ства, а создание таких условий, которые 
бы помогли этим гражданам обрести веру 

в себя, в свои возможности к социально 
полезному труду».

Благодаря компании «КазТрансОйл», 
Куаныш получил хорошую работу и воз-
можность обеспечивать семью. С супру-
гой они воспитывают двоих детей. Он 
благодарен АО «КазТрансОйл» за заботу 
и поддержку. Отзывчивые коллеги всег-
да стараются помочь. Как инженеру по 
комплектации травма ему не помеха. Ку-
аныш работает за компьютером, оформ-
ляет заявки, отлично справляется с рабо-
той. На стене в его кабинете висят много 
медалей. За каждой из них стоят упорный 
труд, выдержка, длительные тренировки 
и огромная сила воли. Будучи лишенным 
руки, Куаныш никогда не падал духом и 
каждый раз шел к победе.

Мы гордимся тобой, коллега!

Алтынгуль МЕНДИХАН
Фото Сергея Кораблева и

из личного архива Куаныша Аскара

На фото: Куаныш Аскар с родственниками и друзьями после победы
на Всемирных играх Международной федерации IWAS

СПОРТ31/01/2018
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Қаңтар аяқталып, ақпан айы басталуға 
шақ қалған аралық сәтте әдетте суық арқа 
төсі мен солтүстік аймақтарды қойғанда, 
ауа рай жылы дейтін оңтүстік жақтарда да 
күннің күрт суытқаны байқалды. Дегенмен, 
«Самұрық-Қазына» қорына қарасты ұлт-

тық компаниялардағы кәсіпорын еңбеккер-
лері өздеріне жүктелген күнделікті істерін 
тыңғылықты орындап, ықтимал төтенше 
жағдайлардың, қауіп-қатерлердің алдын ала 
білуде.

Еліміздің бірқатар өңірлерінде 
қыс күшіне мініп, сарышұнақ 
аяз бен долы боран алма-ке-
зек орын алмастырып тұр. Осы 
орайда, табиғат қанша тосын мі-
нез танытқанымен, өндіріс көрі-
гін қыздырған теміржолшылар 
мен пошташылар және электр 
энергиясына жауапты маман-
дар күнделікті жұмыстарының 
тоқтап қалуына жол бермеуде.

ӨНДІРІС АЯЗДЫ КҮНДЕРДЕ ДЕ
ТОҚЫРАМАЙДЫ

31/01/2018 ӨЗЕКТІ



SK NEWS НННН НННННН22 21/12/2017

+7 771 505 50 50

Теміржол тасымалы -
тәулік бойы назарда

Мәселен, бүгінгі таңда, «Қазақстан темір 
жолы» ҰК» АҚ-ның барлық бөлімшелерінің 
жұмыстары күшейтілген тәртіпке көшірілген. 
Қазақстан темір жолындағы Магистральдық 
желі дирекциясы басшылығының айтуынша, 
теміржол бөлімшелерінде жасақталған апат-
тық бригадалар тәулік бойы кезекшілік етуде. 
Сондықтан, пойыз қозғалысы қауіпсіздігі қа-
таң бақылауда десе болады. Осы орайда, жылу 
жүйелеріне ерекше қадағалау жасалып, қызмет 
орындары мен орталықтандырылған электр 
бекеттерінде, вокзал ғимараттары мен өн-
дірістік ғимараттарда жылуды қалыпты ұстау 
басты назарда екен. Барлық қызмет түрлерімен 
байланыс тұрақты жүргізілуде. Рельс диагно-
стикасын жүргізу құралдарына, рельс түйіспе-
леріне, ВЛ-10 желілеріне күнделікті тексеру 
қолға алынған.

«Қазіргі таңда 32 қар аршу мен тазалау тех-
никасы сақадай сай тұр. Дизель отыны, көмір 
қоры жасақталған. Жылу қазандықтары қалып-
ты жұмыс жасап тұр. Еңбеккерлер қысқы арна-
улы киімдермен қамтылған. Жолдағы түйісу 
желілері, құрылғылар, бағыттауыш бұрмалар 
тексеріліп тұрады», - дейді Ақмола магистраль-
дық желі дирекциясы қозғалыс қауіпсіздігі 
бөлімінің бастығы А.Ерімбетова.

Семей магистральдық желі бөлімшесінің 
Защита өңірінде ауаның күрт суытуына бай-
ланысты Серебянск, Защита жол дистанцияла-
ры өз нысандарын ауық-ауық тексеруде екен. 
Белгіленген кесте бойынша Өскемен1- Риддер, 
Өскемен-1 - Зырян, Өскемен 1 - Шемонайха 
филиалдары мен телімдерінде кезекшілік ұй-
ымдастырылған.

«Барлық техникалар майланып, сайланып 
сапта тұр. Барлық қар аршу, тазалау техника-
лары, дрезина, қалпына келтіру мен өрт сөн-
діргіш пойыздары дайын. Өңірдегі барлық 
құрылымдар төтенше жағдайды бақылау ұстап 
отыр», - дейді Семей магистральдық желі ди-
рекциясының Защита өңірі бойынша жетекші 
инженері А.Сембинов.

Пошташылар хатты
дер кезінде табыстайды

Ұлттық пошта операторы саналатын, үкімет-
тік бағдарламалар мен «Самұрық-Қазына» АҚ 
жобаларына белсенді қатысушы «Қазпошта» 
АҚ жер-жердегі қызметкерлерінің басты қамы 
- хат-хабарды, сәлемдемелер мен газет-жур-
налдарды уақытылы жеткізу. Әлбетте, Қа-
зақстанның барлық аудандары мен ауылдарын 
қамтуға тырысатын пошта желісін жүргізуде 
қаржылық, брокерлік, агенттік, электрондық 
қызметтер де назардан тыс қалмақ емес.

Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы 
пошта байланысына арналған Новоузенка 
ауылдық бөлімшесінің пошта тасушысы Ольга 
Парфенова 40 градус шыңылтыр аяздан да қо-

рықпайтын нәзік жан. Ол далада қатты тоңып 
қалмау үшін бірнеше қабаттан тұратын, ішінде 
ауа өткізу мүмкіндігі бар, жылуды жақсы ұстай-
тын қалың киім киюді кеңес етеді. Осы орайда 

31/01/2018 ӨЗЕКТІ

Суретте: пошташы Ольга Парфенова
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Ольга мен оның әріптестеріне осындай талапқа 
сай келетін жұмыс киімі берілген.

«Аязды күндері сақина-сырға, басқа да темір 
заттар тақпауға тырысамын. Өйткені олар қан 
айналымы мен денедегі қызуды төмендетеді. 
Сондай-ақ, қарын тез ашпау үшін баяу қоры-
тылатын ет пен балық, құнарлығы жоғары май-
лы тағамдарды жиі жеу керек. Біздің жұмыста 
үнемі қозғалыста болатындықтан, адамдар 
тоңа қоймайды», - деп күледі иығындағы хат 
қоржынын түзеген Ольга. Әріптесінің сөзін по-
шташылар Арайлым Қуанышпаева мен Галина 
Гавриленко да қостап, ең бірінші кезекті аяқты 
жылы ұстаудың, түбіттен тоқылған қолғап 
кию мен бетті жауып жүрудің маңыздылығын 
еске салады. Бұдан тыс, Ольга шай құйып ішіп 
жылынатын термосын қасынан тастамайды. 

Тіршіліктің бір көзі -
тоқ қуаты

Елімізді электр энергиясымен сапалы әрі 
тұрақты қамтамасыз етуді мақсат тұтқан 
«КЕGOC» компаниясының кәсіби бригадала-
рының шұғыл, апаттық жағдайларда жедел 
әрекет етіп, күзгі-қысқы маусымға лайықты 
дайындала білуі көп мәселенің түйінін ше-
шетіні анық. Себебі, қазіргі қарбалас заманда 
электр қуатынсыз тіршілік ету өте қиын екені 
даусыз. Сөзімізге дәлел, компанияның «Ақмо-
ла жүйеаралық электр желілері» филиалының 
бас инженері Берік Адамов кеше ғана Сол-
түстік Қазақстан облысы Смирново ауылында 

орналасқан 220 кВ-тық қосалқы станциядағы 
ауалық ажыратқышта оқыс жағдай туындап, 
кезекшінің аталған кілтипанды дер кезінде 
аңғарғанын айтады. Содан тиісті жабдықтың 
жұмысы бірден тоқтатуға шешім қабылданса 
да, ауа температурасының -40 градусқа дейін 
төмендеуі қажетті іс-қимылға кедергі келтіріп 
баққан. Дегенмен ақаулы құрал жөндеуге жі-
беріліп, орнына басқасы ауыстырылған.

«Қысқы уақыттың қытымыр аязын тиімді 
пайдаланып, жылы ғимарат ішінде техника-
лық сабақтар өткізуге тырысамыз. Кенеттен 
алаңдатарлық дерек тіркелсе, қарап отыр-
маймыз. Басты мақсат – қандай ауа райында 
болсын, құрал-жабдықтардың қалыпты жұ-
мыс істеуі. Жоғарыда айтылған ажыратқышты 
бір жарым сағатта айырбастап, желі арқылы 
электр қуатын өткізуді жалғастырдық. Жалпы, 
құбылмалы ауа райында қолданыстағы көлік 
түрлерін, құрал-саймандарды мұқият саралап, 
дайындықты күшейтеміз. Жедел бригадалар 
апат аумағына шығуға әрқашан әзір тұрады», - 
деп хабарлады Берік Бағдатұлы.

«КЕGOC» АҚ Қазақстан Республикасы 
Бірыңғай электр энергетикасы жүйесінің опе-
раторы қызметін атқарады және де Ұлттық 
электр желісінің активтерін басқарады. Негіз-
гі қызмет түрлері табиғи монополия саласы-
на жатады. Компания иелігінде ұзындығы 25 
мың шақырымды құрайтын 0,4-1150 кВ-тық 
электр желілері мен трансформаторларының 
қуаты 36,7 МВА 78 электр қосалқы станциясы 
бар. Компанияда 4,7 мыңнан астам адам еңбек 
етеді.

ӨЗЕКТІ31/01/2018
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Сегодня в смене дежурный по депо Болат 
Утеуленов, за плечами которого более двадца-
ти лет эксплуатационной работы.

Ситуацию на распределительной доске, где 
отображены все виды движения - пассажир-
ское, грузовое и маневровое, Болат прочитыва-
ет как открытую книгу - мгновенно и безоши-
бочно.

Работа у дежурного по депо беспокойная. Во 
время смены Болат часто обращается к записям 
машинистов, проверяет внесенные в книгу за-
мечания. Он осуществляет контроль над пере-
движениями локомотивов по деповским путям 
при строгом соблюдении поточного движения 
и правил безопасности при производстве ра-
бот всеми лицами, входящими в единую сме-
ну, контролирует работу локомотивных бригад 
в период сдачи и подготовки локомотивов и 
следит за сохранностью локомотивов в местах 
отстоя.

- Я много лет провел на колесах. Характер 
работы у меня, как сами понимаете, был разъ-
ездной, и сначала я не мог привыкнуть к ново-
му делу, но здесь тоже не приходится сидеть на 
месте, постоянно находишься в движении, - от-
мечает Болат.

Перед вступлением на смену он проводит 
инструктаж по вопросам охраны труда и тех-
ники безопасности, а перед рейсом всегда дает 
слова напутствия локомотивным бригадам.

Беспокойная натура дает о себе знать даже в 
выходные. Болат не может не поинтересоваться 
положением дел на работе. Привык он к скру-
пулезности и точности, к жесткой дисциплине, 
которая выработалась в характере за годы ра-
боты на железной дороге. Это, безусловно, ска-
зывается на результатах, но главное, как счита-
ет сам Болат, - надо создать такую обстановку, 
чтобы машинисты уходили в рейс с хорошим 
настроением. И это ему удается.

В РЕЙС -

Здание Сарыозекского оборотного локомотивного депо напоминает 
бесперебойный круглосуточный конвейер. Здесь ни на минуту не останав-
ливается жизнь, у окошка дежурного всегда можно увидеть машинистов. 
Одни сдают маршрутные листы, другие делятся впечатлениями о поездке.

Елена КОЛДАСБАЕВА

31/01/2018 ПРЕДАННЫЕ ДЕЛУ

С ХОРОШИМ
НАСТРОЕНИЕМ
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Свидетельство
о постановке на учет

СМИ № 16686-Г
от 6 октября 2017 года

выдано министерством
информации и 

коммуникаций РК.

ЗАЩИТА СПРАВЕДЛИВОСТИ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
ОМБУДСМЕНА

консультирование работников, участников трудовых споров и конфликтов;

содействие соблюдению принципов деловой этики работниками Фонда и организа-
ций;

выработка рекомендаций для лиц, участвующих в споре, конфликтной или про-
блемной ситуации по урегулированию конфликтов (споров);

консультирование должностных лиц Фонда и организаций по разрешению и пре-
дотвращению конфликтов;

внесение на рассмотрение органов и должностных лиц Фонда и/(или) организаций 
системных проблемных вопросов;

внесение предложений по совершенствованию внутренних нормативных докумен-
тов Фонда;

принятие мер рекомендательного характера, направленных на восстановление на-
рушенных прав и законных интересов.

По вопросам нарушения Ваших трудовых прав обращайтесь в офис омбудсмена АО «Самрук-Қазына»           

+7 (7172) 505-505            ombudsman@cscc.kz 

Конфиденциальность обращений гарантируется. 

31/01/2018


