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Қор жаңалықтары

ТҮРКІСТАН МЕН АРЫС
«АҚЫЛДЫ ҚАЛАҒА» АЙНАЛАДЫ

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарма төрағасы Ахметжан Есімов пен
Түркістан облысының әкімі Өмірзақ
Шөкеев ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.

Құжатта Түркістан облысын газдандыру, энергетика кешенін, электрондық сауда мен пошта
желісін, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды, «Smart сity» технологиясын
дамыту және облыста әлеуметтік нысандарды
салу сияқты 9 бағыт көрініс тапқан.
Осылайша, «Smart сity (ақылды қала)» жобасы
Арыс және Түркістан қалаларын сервистік үлгі
бойынша дамытуға арналған. Бағдарлама аясында Қор Түркістан облысындағы 97 мектеп
пен ауруханаға дейін талшықты-оптикалық
байланыс желісін және радиожелі салуды және
Арыс қаласындағы 12 мектепте, 2 ауруханада,
2 балабақшада 400 бейнебақылау камерасын
және 50 wi-fi нүктесін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.
«Қазіргі таңда Түркістандағы Қор компанияларында 19 мыңнан аса қызметкерлері бар 20
кәсіпорын мен филиал жұмыс істейді. Электроэнеретика, газ, пошта, ақпараттық коммуникация және экономиканың басқа да салалары
бойынша Қор бірнеше жобаларды жүзеге асыруда»,- деді Ахметжан Есімов.
Айта кету керек, Қор Арыс қаласын қалпына
келтіруге белсене қатысты. Онда әлеуметтік
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инфрақұрылымның 68 нысаны жаңаша кейіпке енді, оның ішінде 16 мектеп, 36 балабақша, 8
денсаулық сақтау нысаны, 4 спорт нысаны, колледж, теміржол вокзалы, Даңқ аллеясы және
орталық алаң бар.
«Меморандум алдағы уақытта өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына және халықтың
әл-ауқатын көтеруге өз септігін тигізеді деп сенеміз», - деп атап өтті Өмірзақ Шөкеев.
Қор сал аурына ұшыраған балаларды оңалту бағыты бойынша әлеуметтік мәселелерді
шешуге, инклюзивтік қолдау кабинеттерін материалдық-техникалық жарақтандыруға, салауатты өмір салты мен спортты насихаттауға
қаржылай жәрдем жасайды. Мәселен, Түркістан
қаласындағы амфитеатр, оқушылар сарайы,
7000 орындық стадион, Қожа Ахмет Яссауи
атындағы мұражай, Конгресс-холл, «Smart сity»
жобасы сияқты әлеуметтік нысандарды салуға
және байланыс желілерін жүргізуге жалпы 33,6
млрд теңге бөлінді.
Сөз соңында Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев «Самұрық-Қазына» қорына аймақтың дамуына қолдау көрсеткені үшін алғысын білдірді.
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Өзекті
САРЫАРҚАҒА ГАЗ ЖЕТТІ!

ЕЛ АСТАНАСЫ АЗ УАҚЫТТА
КӨГІЛДІР ОТЫНМЕН ҚАМТЫЛАДЫ
Тарихи сәт! Небары 8 айда, мерзімінен бұрын ерте 1000 шақырымнан
астам, 171 елдімекенді қамтитын 267,3 млрд теңгелік магистральдық
газ құбыры салынды. Күні кеше Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Теміртау – Нұр-Сұлтан бағыты бойынша тартылған «Сарыарқа»
көгілдір отын желісінің «алтын бөлігі» дәнекерленді.

Осылайша «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ,
құрылыстың бас мердігері «ҚазҚұрылысСервис» АҚ, операторы – «Астана Газ
ҚМГ» компаниясы тараптарының белсенді атсалысуымен, өзіндік бір ауқымды
да жауапты эстафетаны елорда әкімдігіне тапсырып отыр. Сондай-ақ, жобаға,
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ, «Бәйтерек» ҰБХ»
АҚ, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мен
Еуразиялық даму банкі қатысты.

Осы жылдың қараша айында қалған
техникалық
мәселелер
толық
шешіліп, желтоқсан айында құбырға газ жіберілмек. Нәтижесінде,
басты міндет ретінде, болашақта
жекеменшік және шағын коммуналдық қазандықтарды, жерүйлер мен
тұрғын үйлерді, жылу-электр орталықтарын біртіндеп газға ауыстыру
межеленуде.
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Осы орайда астанада, жобаның бірінші
кезегінде, ЖЭО-1,2,3, Көктал-1,2, Железнодорожный кенті, Оңтүстік-Шығыс (оң
және сол) аудандарына дейін газ тарату
желілеріне сұйық отынды толтыру көзделуде. Алғашқы кезең аяқталған соң
13,5 мың үй газбен қамтылмақ.
Жобаның екінші кезегінде Мичурин, Интернациональный, Күйгенжар, Тельман,
Пригородный, Garden Village, Family
Village елдімекендерінің халқы газға
қол жеткізбек.
Үшінші кезекте болса, Ильинка, Шұбар,
Өндіріс елдімекендері газдандырылады.
Салтанатты
рәсім
барысында
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы Ахметжан Есімов құрылысқа оң баға
беріп, елдің энергетикалық қауіпсіздігі
деңгейін арттыру мен солтүстік және орталық өңірлерді табиғи газбен үздіксіз
қамтамасыз етудің, көмірден жылу беру
нысандарын газға көшірудің, сондай-ақ
газ құбыры өтетін облыстардың экологиясын жақсартудың маңыздылығын
нұсқады. 2 мыңнан астам адам жұмылған магистраль құрылысында өндірістік жарақаттану бірде-бір рет тіркелмеген.
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«Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
«Бес әлеуметтік бастамасы» аясында
салынған газ құбыры еліміздің Орталығы мен астанасын ортақ газ тасымалдау желісімен байланыстырды. Бұл
бір жылдан аз уақыт ішінде салынған
тәуелсіздік жылдарындағы ең ірі инфрақұрылымдық жоба», - деді «алтын
құбырға» қол қою рәсімінде тәулік бойы
тоқтаусыз тер төккен құрылысшыларға
алғысын білдірген Ахметжан Есімов.
Әлемдік тәжірибеде мұндай алып жобаны іске асыруға 3 жыл жұмсалады екен.
АҚШ-та жасалған «CRC Evans» кешені
тәрізді қазіргі заманғы жабдықтарды
қолдану, күнделікті 6-8 км құбыр төсеуге
жол ашқан.
Пайдалануға тапсырғаннан кейін, газ
құбыры өнімді тасымалдауды жүзеге
асыратын «Интергаз Орталық Алия» АҚна (ИОА) жалға берілетіні мәлімделді.
Қазіргі уақытта тұтынушыларға арналған газ тарифінің мөлшері мен
құрылымы анықталмаған. Газ тасымалының тарифін қалыптастыру кезінде
ИОА-ның құбырды пайдалану шығындары мен жалға беру төлемдері ескерілуі
тиіс. Ал тарифті бекіту Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу,
бәсекелестікті және тұтынушылардың
құқығын қорғау комитетінің құзыретіне
жатады. Осы орайда, «Газ және газбен
жабдықтау туралы» заңға сәйкес ішкі
нарықта «ҚазТрансГаз» АҚ-ның тауарлық газды көтерме саудада сату бағасының жоғарғы шегін Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі бекітетінін
ескерткен жөн. Ең бастысы – бағаның
қалың бұқараға тиімді болуы айрықша
назарда ұсталмақ.
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Елорда әкімі Алтай Көлгінов үлкен жұмыстың атқарылғанын атап өтті. Жергілікті атқарушы органдарға жүктелген
белес - газды қала ішінде бөлу.
«Міне өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, қыруар шаруа еңсеріліп, магистральдық құбыр келіп жетті. Ендігі
алар асу - іс-қимылды үзбей жалғастырып, қалаға көшелеріне әрі қарай жеткізу. Қазіргі кезде бірінші және екінші
жылу-электр орталықтарына (ЖЭО) апаратын 13,5 км құбыр құрылысы басталды.
Бұл тұста Орталықтардың өзі көгілдір
отынды қабылдауға дайын болу керек.
Бүгінде жобалық-сметалық құжаттама
жобасы мемлекеттік сараптамадан өтіп
жатыр.
Сосын бірден байқау жариялаймыз. Сонымен қатар, Көктал-1 және 2, Агроқалашық, Интернациональный сынды
жерлерге газ торабын түзудеміз. Бұл жұмыстарды келесі жылы бітіреміз. Жалпы
қалада барлығы жеткізіп беруге 45 млрд
теңге қажет болады. Қуантарлығы сол,
газбен қамтудың ауаны зиянды заттармен ластаудан 25%-ға тазарып, жекеменшік үйлер көмір жағу тауқыметінен
құтылады дегендей пайдалы жақтары
көп», - деді қала басшысы. Астанада
192 жеке және 48 шағын коммуналдық
қазандық, 22 мың жеке тұрғын үй мен

ЖЭО-1,2,3 су жылыту қазандықтары газға
көшірілмек.
«ҚазҚұрылысСервис» АҚ техникалық маманы Сергей Шайдаров орасан көлемдегі
жұмыстың Наурыз мейрамы кезінде бастау
алғанын еске алады. Жұмыстың өте жылдам
жүргеніне, 3 айда 400 км құбырдың төселгеніне куә болған жергілікті тұрғындардың
таңғалысын келтіреді. Енді, желілік бөлік
аяқталғанымен, құбырларды дәнекерлеу
мен үстін топырақпен жабу, автоматты газ
тарату станциясын салу, диспетчерлік қосын орнату сынды істер тиянақталмақ. Газ
өлшеу және тарату бекеттері Жезқазған,
Қарағанды, Теміртау және Нұр-Сұлтан қалаларында салынуда.
«Құбырлардың қосылатын тұсын шіруден
қорғайтын материалмен жақсылап жабамыз. 30 жыл шыдас береді», - дейді ол түйіспелерді оқшаулау үдерісін көрсетіп. Оның
үстіне, газдың қысымы да орасан болмақ.
Өйткені оны алыс қашықтықтарға жеткізу
қажет. Мәселен, Бейнеу-Бозой-Шымкент
желісінен «Сарыарқа» құбыры арқылы
астанаға келгенше, сұйық отын кем дегенде 2000 шақырымды артқа тастамақ. Сосын
қалаға жақындағанда қысым төмендейді.
Айтпақшы Сарыарқаның сайын даласының сапалы сазы құбырларды нығыздауға
жақсы көмек болып тұр.

Алдаберген КЕМПІРБАЙ
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#JasSamuryq

«ДАЖЕ НЕ МЕЧТАЛ

СТАТЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ».
КОГО ИЗ СТАЖЕРОВ ВЗЯЛИ
НА РАБОТУ В «КАЗАХТЕЛЕКОМ»
В «Казахтелекоме» завершилась масштабная программа стажировки PROtelecom для студентов 3-4 курсов и магистратуры.
Лучших из них приняли на работу в разные подразделения компании. Ребята поделились впечатлениями с SK News.

Мереке Бөртебай,
электромеханик «Алматытелеком»
Я еще со школьных времен мечтала работать в сфере связи. Мне помогли мои родители, поддержали, когда узнали, что прошла на программу стажировки. И, конечно
же, мои наставники. Именно они заметили
во мне потенциал и пригласили на работу.

Арайлым Молдагали,
специалист по удержанию Западной РДТ
Я с 9-го класса мечтала работать в «Казахтелекоме».
Если честно, верила, что попаду в компанию, потому что работать в команде я умею.
Я так долго шла к этому!
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Асия Каратай,
data scientist, Kcell
Мне всегда казалось, что
Ксеll занимается только организацией передачи данных и обеспечением сотовой
голосовой связи. В процессе
я узнала про разные услуги бизнес-партнерам. Было
очень приятно открыть для
себя возможности бизнесаналитики, так как я проходила стажировку именно в
этом отделе.

Акбаян Кусаинова,
специалист Сервисной
фабрики
В HR-службе, а именно в группе подбора персонала, где я
проходила стажировку, начиная с руководства, работают
очень креативные, позитивные, приветливые, молодые и
трудолюбивые сотрудники. До
проекта PROtelecom я думала, что в компанию берут людей со стажем не менее пяти
лет, но мое мнение оказалось
ошибочным.

Жандос Асылжанов,
бизнес-аналитик Дирекции розничного бизнеса

Венера Айтуганова,
специалист Западной
РДТ

Мои представления о «Казахтелекоме» совпали с
тем, что я увидел, придя в компанию. Правда,
я не предполагал, что в
итоге стану частью команды. В ходе стажировки я
проводил анализ оттока
клиентов, и мы проделали большую работу в этом
направлении.

«Казахтелеком» – это
компания, которая постоянно стремится к
цифровому развитию.
Я не предполагала,
что сейчас такая услуга, как оптоволоконная связь, пользуется
большой популярностью.

Ерсултан Усенов,
бизнес-аналитик
Дивизиона по
розничному бизнесу

Ильнур Калимуллин,
ведущий специалист по
поддержке ЦАП «Алматытелеком»

До прихода на стажировку «Казахтелеком»
мне казался бюрократической компанией.
Потом мое мнение изменилось. Мне кажется,
что компания – отличный трамплин для начинающих специалистов.

Участвуя в отборе на
стажировку, я изначально ставил цель
попасть в ряды сотрудников. В моем трудоустройстве
важную
роль сыграли сотрудники отдела, в котором
я стажировался.
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Руханият

ЕЛОРДАДА ҚАЗАҚ

ДРАМА ТЕАТРЫ
САЛЫНУДА

Елордада, руханият саласында көптен күткен қуанышты
оқиға, Мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрына арналған жаңа ғимарат құрылысы басталды.
Нұрсұлтан қаласындағы айшықты нысанның бой көтеруіне «Самұрық-Қазына» қоры қарасып, қаржы бөлуде.

Жобаны жүзеге асыруға Елбасы тапсырма беріп, ғимараттың болашақ сұлбасын
мақұлдап берген. Ал құрылыс
барысын Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз
бақылауында ұстауда.
Құрылысы қарқынды жүріп
жатқан Қазақ мемлекеттік академиялық-музыкалық драма
театры 2020 жылдың 6 шілдесіне дейін толық салынып
болып, қолданысқа тапсырылмақ. «Самұрық-Қазына»
ұлттық әл-ауқат қорының
қаржылай қолдауының арқасында қазіргі таңда нысанның
алғашқы қабаты аяқталуға
жақын.
Құрылыс алаңындағы нақты
іс-қимылдар жайымен танысуға барған ҚР Президентінің
көмекшісі Мәулен Әшімбаев
Қазақстанда қазіргі таңда өнер
инфрақұрылымы
барынша
даму үстінде екенін айтады.
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«Елордада Елбасының тікелей тапсырмасымен «Астана-Опера»,
«Астана-Балет»
театрлары, «Шабыт» ғимараты салынғаны белгілі. Бұл
театрлар бүкіл Қазақстанның мақтанышына айналды.
Бұны – Елбасы мен Мемле-

кет басшысының өнерге деген қамқорлығының нышаны
деп қабылдау керек. Жалпы,
театр деген – жастарды тәрбиелеу, оларға дұрыс құндылықтарды сіңіру, қоғамды
эстетикалық тұрғыда дамыту
жағынан өте жоғары маңыз-
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яқты. Театр іргесінің қалануына атсалысқан, киелі шаңыраққа жетекшілік еткен Жақып
Омаров, Қадыр Жетпісбаев,
Әзірбайжан Мәмбетовтердің
жаңа қоныс тойын көре алмағаны өкінішті-ақ. Ендеше,
салынып жатқан сәулеті мен
салтанаты жарасқан Қазақ
драма театрын сол саңлақтардың рухына бағышталған тағзым деп білдік», - деп жазады
«Егемен Қазақстан» тілшісі Ая
Өміртай.
ға ие. Сондықтан, Қазақстанның театрларын ары қарай
қолдау мәселесі мемлекеттің
бақылауында болады. Келесі
жылы 6 шілдеде театр ұжымы
өзінің қоныс тойын тойлайды
деп сенеміз», - дейді Мәулен
Әшімбаев.
Мәдениет
мекемелерінің
желісін дамыту қажеттілігі,
мәдени құндылықтарға еркін
қол жеткізуді қамтамасыз ету
бойынша театр ұжымының талап-тілегін тыңдаған Президенттің көмекшісі өтініштерді
топтастырып, ұсыныс ретінде
жолдауды сұрады.

сын ашуды ұсынды. Сонымен
бірге ол салынып жатқан Қазақ драма театрына «ұлттық»
мәртебе беруді сұрады. «Еуропа елдеріндегі театрлардың
барлығы – ұлттық. Қазақстанда ұлттық театр жоқ. Егер
осыны Қазақ ұлттық драма
театры десек керемет болар
еді. Шерхан Мұртазаның сөзі
бар: «Театр көбейсе, түрме
азаяды» деген. Қаланың да,
даланың да түрмесінің озып
тұрғаны шамалы, ең сорақысы сананың түрмесі. Ал ақыл
мен парасаттың шыңдалатын
жері – сахна», - дейді мәдениет қайраткері.

Еске сала кетсек, бүгінде, астананың оң жағалауында 1991
жылдан бастап Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театры жұмыс
істейді. Оның көркемдік жетекшісі Талғат Теменов Сәбира
Майқанова, Шәкен Айманов,
Жақып Омаров, Әзірбайжан
Мәмбетов сынды алыптар
қазақ руханиятының көсегесін көгерту жолында аянбай қыз-мет еткенін тілге тиек
етіп, осындай тұлғалардың
құрметіне театр алдына 20
адамға ескерткіш орнатуды,
сондай-ақ жұлдыздар аллея-

Қилы тағдырлы Қаллеки театры
кішкентай
сахнасы
мен тар залына қарамастан
әлі күнге дейін биік мінбер,
ұлағатты мектеп болып келеді. «Өнерсүйер қауымның
молдығынан кей күндері орын
жетпей қалған көрерменнің
еденге отырып та тамашалап
жүргеніне өзіміз куәміз. «Театр
еңселі ғимаратқа қашан көшеді» деп талай жылдан бері
айтылып келген мәселе оңды
шешіліп, көрермен мен кейіпкерлер қауымын жақындастыра түсер өнер отауы салтанат
құрар күн де алыс емес си-

Ұлттық этномодерн сипатындағы театрдың залы, сахнасы,
жалпы ішкі реңкі заманауи мәнерде көмкерілмек. Құрылыс
алаңындағы талқылау кезінде ескерілуі тиіс бірнеше
талаптар
айқындалды.
Олардың қатарында бағасы
қолжетімді
автотұрақ
құрылысының
қажеттілігі
мен елорданың ортақ сәулет
ой-өрнегін сақтау мәселелері
аталуда.
«Бұл бірегей театр болады.
Құрылыс жұмыстары биыл мамыр айында басталды. Қазір
300 адам жұмыс істеп жатыр.
Жаңа жылға дейін сыртқы
жұмыстарын аяқтап, ішкі жұмыстарға ойысамыз. Ғимараттың қасбеті мәрмәрмен
қапталады. Ауа райы тұрақты,
сондықтан жұмыс кедергісіз,
белсенді жүріп жатыр», - дейді құрылыс директоры Мирко
Горник.
Қазақстанның халық әртісі
Тілектес Мейрамовтың пікірінше, маңызды да ғажап мәдениет ошағы тек театр ұжымы
үшін ғана емес, тұтас қазақ
халқына зор тарту болады.
«Жаңа Қазақ драма театрының салынуы – театр ұжымы-
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ның ғана емес, бүкіл қазақ
халқы үшін үлкен қуаныш деп
есептеймін. Өйткені, біздің
жас астанамызда осындай Қазақ театры ғимаратының болмауы – талай адамның көкірегінде жүрген мәселе еді. Талай
адамды қынжылтып жүретін.
Мінекей, біраз жылдан бері
шешілмей жүрген мәселе
реттеліп, сол ғимараттың
құрылысымен танысып жатырмыз. Президенттің көмекшісі
Мәулен мырза айтып кеткендей, бұл – үлкен оқиға. Кез
келген елдің астанасында сол
елдің театры болуы міндетті.
Сондықтан, бұл біз үшін ғана
емес, бүкіл қазақ халқы үшін
үлкен қуаныш», - дейді ол.
«Өз
басым
Алматыда
туып-өскеннен кейін Мұхтар
Әуезов атындағы театрға, Ғабит Мүсірепов атындағы театрға көзім де, өзім де үйреніп
қалған. Қ.Қуанышбаев театрына келген соң: «Бұл қалай
болады екен?» - деп көңілім
пәс тартып қалғаны рас. Енді
мына сәулетті ғимаратқа кіре
жатармыз.
Қуанышымызда
шек жоқ», - дейді театр және
кино актері Сырым Қашқабаев.
КСРО және Қазақстанның халық әртісі Қорлан Қалиламбекова Елбасы уәдесінің орындалуына куә болып жатқанын
екенін жеткізді.
«Астана біздің көз алдымызда өсіп-өркендеді. Содан бері
салынған әсем ғимараттардың әдемілігінен көз тұнады.
Біз алғаш астанаға Президент
Н.Ә.Назарбаевтың
шақыртуымен 1995 жылы келдік.
Әзірбайжан театрдың басшысы болып тағайындалып,
күзде театр «Қыз Жібек» пре-
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мьерасымен ашылды. Елбасы
Нұрсұлтан Әбішұлының өзі
келіп, алдыңғы қатарда отырып, тамашалады. Кішкентай
ғана сахна, артистер барын салып өнер көрсетті. Премьера
өткен соң, «Әзеке, премьера
құтты болсын. Көріп тұрмын,
театр кішкентай. Сенің масштабыңды білемін. Ештеңе
етпес, шыдай тұр. Астанамызға сәулетті театрды әлі-ақ саламыз», деген болатын. Міне,
өздеріңіз көріп тұрсыздар, театр салынып жатыр», - дейді
Халық әртісі.
«Samruk-Kazyna Construction»
АҚ Басқарма төрағасының
бірінші орынбасары Арман

Жетпісбай мәлім еткендей,
құрылысына
италиялық,
швейцариялық және албаниялық компаниялары бірлесе
кіріскен озық үлгідегі кешеннің аумағы 6 гектарды, оның
ішінде 19754 шаршы метрді
құрайды. 3 қабатты болатын
нысан Жұмекен Нәжімеденов
пен Ахмет Байтұрсынов, 2315 көшелерінің қиылысында орналасқан. 640 және 202
адам сыятын екі залы бар. Әр
актердің жеке киінетін, боянатын, демалатын бөлмесі
болмақ. Жан-жағы әсем гүлдермен, жайқалған ағаштармен көркемделеді.

Тәңірберген АРҒЫН
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Аналитика

РУКОВОДИТЕЛИ УЖЕ НЕ ВИДЯТ
СМЫСЛА «ПОДГОНЯТЬ»
РЕЗУЛЬТАТЫ – АНАЛИТИКИ
ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ИСС
«Менеджмент иногда не задумывается, что такие мелочи, как установка для работников Wi-Fi в вахтовом поселке – уже и есть проявление заботы», –рассказывают аналитики, которые составляют
Индекс социальной стабильности (ИСС) – исследование настроений
работников компаний фонда «Самрук-Қазына». Эксперты рассказали SK News об этом, а также о попытках манипуляций с анкетами и
других особенностях проведения полевого этапа исследования.
ИСС – одно из самых крупных казахстанских социологических исследований – охватывает более 40 тысяч работников по
всей стране. Благодаря этой работе руководители с 2013 года получают информацию о том, насколько сотрудники вовлечены в работу, устраивают ли их условия
труда, проживания, питания. Среди замеров есть даже уровень закредитованности.
Сейчас проходит очередной круг полевых
работ, когда проводится анкетирование
– наиболее трудоемкий этап. Аналитики
рассказали, какие запросы слышат от менеджеров и работников.
ПРОВЕРКА ПРИШЛА
Фонд – это большой холдинг, включающий множество «дочек» и «внучек».
То есть, помимо самых крупных компаний вроде «КТЖ» или «КазМунайГаз», он
включает еще и дочерние компании этих
гигантов. Из-за такого масштаба на местах – в регионах, отдаленных вахтовых
поселках – ИСС воспринимается как «проверка сверху».
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«И рядовые сотрудники, и менеджмент
компаний порой воспринимают нас как
комиссию, ревизоров. На самом деле ИСС
– это инструмент, который позволяет работникам донести до руководителей как
свою признательность компании, так и
информацию о своих проблемах. Аналитики гарантируют конфиденциальность,
которая защищает работников.
Сотрудникам, принимающим решения,
стоит относиться к ИСС как к возможности профилактики трудовых конфликтов,
забастовок, увольнений из компании. Это
полезный инструмент, который на самом
деле создавался не с целью показать неэффективность или недочеты в работе,
а с целью улучшения условий для работников и, соответственно, работы всего предприятия», – рассказывает Аслан
Нуржанов, эксперт Центра социального
взаимодействия и коммуникаций (ЦСВК)
– компании, которая проводит исследование.
По мнению аналитиков, чтобы ИСС приносил максимальный положительный эффект, руководству стоит готовить сотрудников, разъяснять им смысл проведения
опросов. Пока значительную часть времени специалисты тратят не на беседы по
теме, а на объяснение, зачем это нужно.
Тем более что сотрудники после прохождения анкетирования сами интересуются
ИСС, спрашивают, что изменится по итогам их ответов.
«Среди всех нацкомпаний, которые входят в периметр исследования, в качестве
бенчмарка можно привести в пример
KEGOC. В этой организации председатель
правления Бакытжан Кажиев сам приезжает в разные подразделения и рассказывает об исследовании, о том, как менялись показатели и что было сделано для
их изменения», – делится аналитик ЦСВК
Аскар Мукашев.
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Аскар Мукашев
ЗАМЫЛЕННЫЕ ГЛАЗА
Многие менеджеры не понимают, что
простые и недорогие решения порой могут радовать сотрудников гораздо больше, чем масштабные проекты.
«Руководители, как правило, знают «болячки» компании. Зачастую они видят и
постоянно помнят о двух-трех основных
проблемах, как правило, дорогостоящих
и требующих длительного времени для
их решения. Но за ними не замечается
возможность мелких улучшений, которые
воспримутся работниками с не меньшим
воодушевлением.
Пока не построили новое общежитие,
можно провести в комнаты Wi-Fi. Люди,
которые по месяцу живут вдалеке от дома
в вахтовом поселке, будут очень благодарны. Таких возможностей много – люди
элементарно хотят, чтобы в меню добавили фрукты, или обновили старые тре-
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Часто меры не касаются абсолютно всех –
например, вводятся льготы только для семейных. Или только для женщин. Но другие
люди должны знать об этом», – поясняет
Нуржанов.
БЕЗ ПРИКРАС

Аслан Нуржанов

нажеры в спортзале, или поставили теннисный стол. Это вовсе не означает, что
масштабные проблемы можно не решать,
но в то же время это позволяет дать людям
понять, что они небезразличны для большой компании, что о них помнят», – делится Аслан Нуржанов.
Другая рекомендация от аналитиков – рассказывать о своей работе, используя корпоративные газеты, социальные сети, порталы, рассылки.
«Сделала компания ремонт в одном из
своих подразделений – об этом следует
рассказать в других отделениях. Сотрудники должны знать, что даже если хорошая
мера пока не коснулась конкретно их, в
целом организация постоянно инициирует
улучшения, и, как говорится, в следующий
раз праздник будет и на их улице.

«Радует то, что компании перестали пытаться подтасовывать результаты. В первые годы мы наблюдали случаи подлога
анкет, воздействия на респондентов и
другие манипуляции. Но сейчас такого уже
практически нет. Дело в том, что резкие
скачки в результатах сразу заметны, мы
же проводим опросы систематически. Поэтому смысла в подтасовке нет. Хотя и это
не основная мотивация – самое главное,
что руководство перестало относиться к
результатам ИСС как к средству контроля,
они стали восприниматься как рабочие
инструменты для того, чтобы лучше понимать, чем живут их компании. Конечно же,
не всеми – как мы уже говорили, бывают
редкие случаи, когда руководители просят
людей приукрасить действительность, но
подобное встречается все реже», – поясняет Аскар Мукашев.
Введение онлайн-опросов, расширение
«поля» исследования, улучшение качества
репрезентативности – работы, которая
проводится аналитиками, немало. Положительный фидбэк от работников и, самое
важное, реальные перемены в условиях
труда дают мотивацию аналитикам постоянно совершенствоваться. В следующих
выпусках мы расскажем о том, как компании работают с результатами ИСС.

Анель АБУЛХАИРОВА
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Әлеумет

ЖАНҰЯ ЖЫЛУЫНА
БӨЛЕНЕТІН ЖЕР
Тұрмыстың тауқыметі еңсені зілдей басып, қабағындағы кірбіңді жаза алмай келе жатып есік сыртындағы «Сен бүгін күлдің бе?» деген жазу мен смайликті көріп, еріксіз жымиды.
матқа, сондай-ақ ағылшын
тілінен сабаққа қатысса,
ұлым футболды жақсы
көреді. «Жақсы көреді» дегенім жай ғой, бәрі үйірмелеріне асығып, демалыс
күндері ерте тұрып алады.
Жаз мезгілінде де әкелері
жұмыстан мұршасы болмай, балалар уақыттарын
осында өткізді», - деп әңгімелеген ол клубтың психологы Саягүл апай ана
мен бала тақырыбында
түрлі тренингтер өткізіп,
ақыл-кеңесін
беретінін
айтады. Бүлдіршіндердің
салған суретіне қарап,
олардың қандай ортада
тәрбиеленуіне байланысты отбасылық жағдайды да бағамдап отырады
екен.
Көпбалалы ана Айкүміс Сазанбаева Нұр-Сұлтан қаласының Өнеркәсіп кентінде
бертінде ашылған «Замандас» отбасылық аула клубына алғаш келген сәтін
осылай еске алады. Бүгінде 20 мыңнан астам тұрғынының басым бөлігінің табысы төмен елдімекендегі
кітапханада орналасқан
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клубқа Айкүмістің бірден
үш баласы барады екен.
Бізбен кездескенде тағы
бір балапаны, кенжесі
анасының жанында асыр
салумен болды.
«Бұл жерге осы жылдың
көктемінен үзбей келіп
жүрміз. Екі үлкен қызымыз
тоғызқұмалақ пен шах-

«Психолог маман жеке
шақырып,
«Мынаған
көбірек көңіл бөліңіз,
мына мәселемен ден қойып айналысыңыз» деп
ескерту жасайды. Келесі
жолы тағы тексеріп, қорытындысын жеткізеді», дейді сұхбаттасушымыз.
Ағылшын тілі, шахмат пен
тоғызқұмалаққа
бірдей
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үлгеруге тырысатын Аруна Шынарбек балалық
шағынан білімін дамытуға
ниетті. Шахматтың арқасында мектепте математикадан Олимпиадаларда
ұдайы бақ сынауда. Жеткіншек өскенде дәрігер
болып, адамдардың денсаулығын қорғаймын дейді.
Арунамен сөйлесіп жатқанымызда қоршап алған
бір топ ұл бала қазірден
футболдан әлем чемпионатына дайындыққа
кіріскендерін
жамырай
жеткізді. Шарықтаған бала
қиялы орындалсын деп
тіледік!
Клубтағы мұғалімдер қауымы ортақ жұмыс арқылы
балалардың
бойында
оң өзгерістің болатынына нық сенімде. Мысалы
шахмат ойнап үйренген
оқушылардың оқу үлгерімі

30-40 пайызға жоғарылап,
мінез-құлқы түзелген. Ал
ағылшын тілі ойын түрінде өтетіндіктен, балалар
сабақ уақытының қалай
жылдам өткенін аңғармай,
келесісін тағатсыздана тосады екен. Тұрмысы нашар
жанұялардың балаларына халықаралық тілдің
табысқа жету кілті екені
түсіндірілуде.
Игілікті істі «Samruk-Kazyna
Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қорының
қолдауымен қолға алған
«Замандас 21» қоғамдық
қорының басшысы Ләззат Алшынова түпкі мақсат балаларға тұтас, тату
отбасы бақытын сездіру
екенін
меңзейді.
Осы
орайда балалардың бос
уақытын көңілді әрі пайдалы өткізу орнында аз
қамтылған шаңырақтарға,
жас жұптарға ерекше назар аударылуда. Ұстаным

– баршаға тең мүмкіндікті
қамтамасыз ету.
«Өзім ұзақ жыл ұстаздық
қызмет атқарғандықтан,
өмірдің қиындығын көп
көрген балалардың қандай да бір жетістікке жетуге қатты тырмысатынын
білемін. Бұл тұста отбасылық аула клубтарының
үлесі теңізге қосылған
тамшыдай
болатын
шығар, бірақ әркім жақсылыққа ұмтылса, қоғамның да тез өркендейтіні
даусыз. Халық арасында
«Силикатный»
аталып
кеткен Өнеркәсіп ауданының балалары бұған дейін
елорданың қай бұрышында біздің клуб болса, соны
іздеп жүріп тауып алатын.
Содан «Самұрық-Қазына»
қорының демеуімен әзірге кітапхана ғимаратынан
бірнеше үйірме ашуды ұйғардық. Осылайша ақыры
ұзақ жылғы арманым іске
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асты. Жүз балаға жоспарлаған едік, қазірдің өзінде
160-тан асып кетті. SamrukKazyna Trust құрал-жабдық
жағынан қарасуда, әкімдік
тек коммуналдық ақысын
төлеп отыратындай ғимаратпен қамтамасыз етсе
әлі де кеңейер едік», - деп
әңгіме өрбіткен Ләззат
ендігі сәтте бас қаланың
әлеуметтік
түйткілдері
баршылық «Өндіріс (Лесозавод)» аймағына бет
бұрғандарын жеткізді.
Қор жетекшісі талай ата-ананың алғысын естігендерін, бұл әрі қарайғы белестерді бағындыруға күш
сыйлайтынын келтіреді.
Өйткені астанадағы тегін
қызмет көрсететін 5 клуб
қабырғасында
2200-ден
астам балалардан тыс,
ересектерге де саналуан семинар-тренингтер,
шарапатты шаралар ұйымдастырылуда.
Тіпті

осында оқыған кейбір бастамашыл ата-аналар өздері басқаға көмектесуге
көшіпті.
«Самұрық-Қазына» қоры
тарапымен
бірлескен
іс-қимылдың нәтижесі сол,
бізбен тәжірибе алмасқысы келетіндердің қатары
көбейді. Қызметкерлерді
жұмысқа қабылдағанда да
бақыт аймағына келгенін
ескертіп, балаларға сүйіспеншілікпен, жауапкершілікпен қарауды талап
етемін. Балаларды алдай
алмайсың, егер бұл жерде
жаман болса, қайта келуден азар да безер болып
қашушы еді», - дейді «Замандас 21» қоғамдық қорының жетекшісі.
Бүгінгі таңда «Замандас»
клубтарында
арт-терапия, хореография, шахмат,
сәндік-қолданбалы
өнер, авиамодельдеу, те-

атр өнері, каратэ, музыка,
жекпе-жек, брейк, вокал,
сөз сөйлеуді дамыту, тоғызқұмалақ, робототехника,
«Денсаулығың мықты болсын!», «Бақытты отбасы»,
қазақ және ағылшын тілдері курстары сияқты барлығы 20-дан артық үйірме
жұмыс істеуде. «SamrukKazyna Trust» әлеуметтік
жобаларды дамыту қорымен серіктестік аясында белгілі спортшылармен кездесулер, шеберлік
сабақтары
балаларды
биіктерге ынталандыруда.
Дүбірлі додаларды ақысыз негізде тамашалау
бұйырған әкелердің балаларымен бірге спортпен
шұғылдануға құлшынысы
оянған. Таяуда, клубтың
атынан жекпе-жек өнерінен қалалық жарысқа қатысқан балалар, алтын
жүлделерді түгел жеңіп
алған.

Алдаберген КЕМПІРБАЙ
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Наши люди
«ЕСЛИ ДОНОР ДОЛГО
НЕ СДАЕТ КРОВЬ – ЕМУ ПЛОХО,

ТАК БЕЗ ТВОРЧЕСТВА
СЕБЯ ЧУВСТВУЮ И Я» –

СОТРУДНИК «КТЖ» О СВОЕМ ХОББИ
Столь однозначно высказалась Светлана Претцер, заместитель
начальника планово-экономического отдела станции Нур-Султан.
Что она создает? Почему не монетизирует свое хобби? И чем мечтает заниматься после выхода на пенсию? Об этом – в материале
корреспондента SKnews.kz.
В «КТЖ» ПРИВЕЛА… СУДЬБА?
«В школе я училась достаточно хорошо:
в дневнике красовались лишь четверки
и пятерки. Когда встал вопрос о выборе профессии, я заявила о том, что хочу
быть мастером кройки и шитья. Родители
начали этому сопротивляться, настаивая
на высшем образовании. В итоге выбрала среднее арифметическое: сначала
окончила техникум по специальности
«инженер-строитель», затем поступила
в институт», – рассказала Светлана Геннадьевна.
После выпуска наша героиня устроилась
в «Целинсельмаш». В 1994 году на заводе
сельскохозяйственного машиностроения
начались массовые сокращения. Коснулись они и Светлану Геннадьевну.
«Времена были тяжелые. Четыре года я
металась с одного места на другое, а в
1998-м пришла на станцию и осталась.
Сначала работала оператором станционного технологического центра, потом перешла в планово-экономический отдел
инженером по нормированию труда. Спу-

стя время стала заместителем начальника этого отдела», – отметила собеседница.
ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЕЙ
Заниматься творчеством Светлана начала еще в детстве. Любовь ко всему
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необычному ей привили родители: папа
нашей героини отлично работал с деревом и металлом, мама – шила, баловала
семью вкусной выпечкой.
«В школьные годы я делала стенгазеты.
Когда работала в «Целинсельмаш», расписывала различные деревянные изделия под хохлому и гжель, преображала
вазы. С годами уделять должное внимание своим хобби стало сложнее», – рассказала Светлана Геннадьевна.
Прервали это затишье внуки, их у женщины трое, как только они подросли, Светлана начала делиться своими навыками
Геннадьевна с ними – мастерить ободки,
елочные игрушки, икебаны, панно.
«Старшему уже 14, он от этого потихоньку
отходит, а вот двум другим – нравится», –
сказала собеседница.
Новые техники наша собеседница ищет
в Интернете. Однажды она наткнулась на
декорированные бутылки, заинтересовалась и решила сделать что-то похожее
сама. Получилось. Так в ее коллекции появились Снегурочки, железнодорожники,
моряки, леди в ажурных платьях и джентльмены…
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НОЧИ БЕЗ СНА
«Я как Плюшкин, – не без иронии отметила Светлана Геннадьевна. – Постоянно
покупаю кружева, атласные ленты, бусины, бисер. Денег на материалы уходит
много, ведь часто беру их про запас: то,
что не понадобится однажды, пригодится в другой раз».
В одиночестве Светлана Геннадьевна
творит обычно ночью. Это единственное
время, когда ее никто не отвлекает от
процесса.
«Мама часто ругается, говорит: «Опять
не спала». А как иначе? В будние дни я
загружена на работе, в выходные – занята домашними хлопотами. На создание
изделия в среднем уходит 6-7 часов, стараюсь делать все за раз. Как только завершаю последние штрихи, фотографирую и отправляю в семейный чат. Знаю,
что поделиться своими впечатлениями
родные смогут лишь после пробуждения, но меня настолько переполняют
эмоции, что ждать до утра просто невыносимо», – поделилась мастерица.
Недавно Светлана Геннадьевна открыла
для себя еще одно творческое направление – изготовление съедобных буке-
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тов. Вместо цветов она использует фрукты, овощи, зелень, различные сладости.
«Что интересно, мужчины больше радуются таким необычным букетам, чем женщины. Последние, наверное, все-таки
предпочитают традиционные наборы, а
вот для сильной половины человечества
такие презенты в диковинку. Ведь что им
обычно дарят? Носки да дезодоранты», –
пояснила собеседница.
ПЕНСИЯ – ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД
«Раньше я садилась за работу только в
том случае, если был повод или тема –
день рождения, Новый год, 8 Марта или
какой-то профессиональный праздник,
например, в прошлом году я подарила
нашему бухгалтеру шоколадные счеты.
Сейчас иначе. Знаете, если донор долго
не сдает кровь – ему плохо, так без творчества себя чувствую и я», – сказала мастерица.
Ежемесячно она изготавливает от трех до
пяти поделок. Однако бывают периоды,
когда это число увеличивается в разы. На
заказ Светлана Геннадьевна не работает,
но часто за ее услугами обращаются родные, друзья и коллеги.
«Мне также предлагали давать у нас на
станции мастер-классы для сотрудников,
обучать детишек в одной из столичных
студий, но я отказываюсь. Пока, к сожалению, у меня нет времени. Ведь я не только специалист и мастерица, но еще дочь,
мама и бабушка», – отметила Светлана
Геннадьевна.
Отложить все эти предложения Светлана
Геннадьевна намерена до пенсии. Именно с выходом на заслуженный отдых она
планирует начать преподавать.

Евгения СЕМАШКИНА
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Творчество

ИСТОРИЯ НЕФТИ
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В «Мангистаумунайгаз» организовали конкурс детского рисунка. Творения посвящены 120-летию Казахстанской нефти и 40-летию месторождения Каламкас. Смотрим на эти красочные фантазии и идеи.
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Лайфхаки

НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ,

ИЛИ ТОП-5

МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
ОТ СОТРУДНИКОВ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ «САМРУК-ҚАЗЫНА»
Без каких мобильных приложений не представляют свои смартфоны сотрудники группы компаний «Самрук-Қазына»? Редакция SK News задалась этим вопросом и нашла на него ответ.
Подробности – в очередной подборке.

ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ – MOMONDO И AIRBNB
Первым своими проверенными находками поделился Асет Амирбеков, инженер
службы ремонтов ТЭЦ-1 АО «Алматинские электрические станции».
«Многие считают, что путешествия – непозволительная роскошь. Но увидеть мир
можно и бюджетно, главное – все спланировать заранее, – заверил нас Асет. – Я люблю открывать новые места не только на территории Казахстана, но и за его пределами. Мои верные помощники в этом деле – приложения Momondo и Airbnb. Первое
позволяет искать и сравнивать цены на авиабилеты по всему миру, второе – искать
реальное жилье и напрямую связываться с его владельцем для бронирования».
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ДЛЯ КРАСИВЫХ ФОТО И ВИДЕО – CAMSCANNER, SNAPSEED, IMOVIE
Эти приложения одним помогут облегчить работу, другим – сделать свои социальные сети еще более яркими и необычными.
«С моей профессией я никогда не знаю, где окажусь в следующий час, но я всегда готова к тому, что мне понадобится отсканировать какой-то документ и отправить его. В таких вопросах
меня выручает CamScanner», – рассказала специалист по корпоративным коммуникациям Центральной РДТ АО «Казахтелеком»
Алия Кантарбаева.
CamScanner позволяет сканировать счета, накладные, визитки,
рукописи, презентации, книги, удостоверения, сертификаты.
«Snapseed я использую в моменты, когда нужно оперативно обработать фотографии. Обычно прибегаю к нему при работе в
«полевых» условиях», – поделилась лайфхаком Алия.
К iMovie девушка обращается тогда, когда нужно быстро «собрать» видеоролик или слайд-шоу.

ДЛЯ ТОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ –
SMART TOOLS
«По работе и в быту мне часто необходимы
измерительные приборы. Благодаря мобильному приложению Smart Tools у меня
есть целый набор инструментов, которые
позволяют определять длину, ширину,
высоту, угол, площадь и т.д.», – рассказал
Ярослав Яковлев, главный специалист
Службы эксплуатации АО «Алматинские
электрические станции».
В арсенале Smart Tools также есть
виброметр, шумомер, компас и даже металлодетектор.
«Меня очень порадовало, что приложение измеряет шум и вибрации, это необходимо мне для работы. На первый взгляд
это обычный набор инструментов, но при
использовании можно увидеть всю его
уникальность. Я всем советую это приложение, которое имеет в себе столько интересных и полезных функций», – добавил
Ярослав.
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ДЛЯ ЗАБОТЫ О ГОРОДЕ – ECOCITY
HR-специалист Центра социального взаимодействия и коммуникаций Айгуль Смаилова неравнодушна к «зеленой» теме, поэтому среди ее фаворитов – приложение EcoCity. Оно позволяет находить
пункты приема по переработке и утилизации различных видов отходов, а также узнавать цены на
вторсырье в каждом из них.
«Приложением могут воспользоваться жители столицы, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды и других городов Казахстана. Чтобы найти пункты приема, достаточно открыть раздел «Карты». Очень
удобно, что везде представлены контакты, точные
адреса, ссылки на их аккаунты в социальных сетях и цены. Я убеждена: чтобы люди сортировали
мусор, их нужно материально стимулировать. Конечно, 200 тенге, которые они получат в обмен на
несколько килограммов, например, бумаги – это
немного, но на них можно купить какие-то вкусняшки», – отметила девушка.

ДЛЯ ПОДТЯНУТОГО ТЕЛА – 1FIT
«Приложение 1Fit, разработанное отечественной
компанией, – это единый спортивный абонемент,
который дает доступ в более 100 фитнес-залов и
студий Алматы и Нур-Султана. Он позволяет ходить в бассейн, заниматься танцами, боевыми искусствами или кроссфитом практически в любой
части города в удобное для вас время», – рассказал Нартай Егенбердіұлы, инженер отдела прикладных систем Управления телекоммуникации
АО «Алатау Жарык Компаниясы».
Он отметил, что использует 1Fit три-пять раз в неделю.
Чтобы примкнуть к числу «зожников», необходимо скачать приложение, зарегистрироваться, выбрать необходимый тариф и оплатить его.

Евгения СЕМАШКИНА
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