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Ақберген Нарық – ақшалыға 
базар, ақшасызға назар

ІТ компания мен 
мемлекет арасында 

байланыс жоқ 
Базардан шыққан 

батыр

3 4 5 7

АҚМЕШІТ
6+ БАЗАДА 

НЕГЕ МАЗА ЖОҚ?

ВАКЦИНА БӘСЕКЕСІ:

ҮМІТ ПЕН КҮДІК
Вакцинасыз беймәлім 

дерттің беті қайтпайтыны 
белгілі болды. Сол үшін 

әлем елдері вакцинаның 
балама түрін жанталаса 

ұсынуда. Жанталаса 
дейтін жөніміз бар, 

ғалымдар тез арада 
сүйінші хабармен 
ғаламды емдегісі 

келеді. Бірақ соңғы 
уақытта вакцина 

бәсекесі мемлекеттер 
арасындағы жарысқа 

айналып кеткенге 
ұқсайды. Жаңалық 

ашудан көш басында 
Ресей мен Қытай тұр. 
Батыс елдері де бұл 

сынақтан қалыс қалған 
жоқ. Айтпақшы, вакцина 

дайындаудан үміткер 
елдер қатарында 
Қазақстанда бар.  
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Кәсіптің кез келген түрі бар. “Кәсіпті игеру керек” деген адамға “немен айналысамын” 
деген сауал қорқыныш тудырмағаны абзал. Бүгінде ешбір қиындыққа мойымай, кәсібін 
игеріп жатқандар көп. Жаңақорған ауданындағы кәсіпкерлер сөзімізге дәлел. Олар 
еңбектің бейнетін көріп, жемісін жеп жүр. Өңірлік коммуникациялар қызметі өткен аптада 
Жаңақорған ауданына пресс-тур ұйымдастырды. Мақсат – аудандағы кәсіпкерлердің 
жұмысымен таныстыру. Сондай-ақ жастардың қайырымдылық ісін көпшілікке насихаттау. 

ІСМЕР СЫМБАТ
Ине сабақтап, тігін тігу бәрінің қолынан келеді. Ал 

оюмен өрнектеп, кестелеп, құрақ құрап, көрпеше 
тігу екінің бірінің қолынан келе бермесі анық. 
Бүгінде құрақ көрпе мен көрпеше сәнге айналды. 
Жастық та құрақтан құралып, үйге әсемдік беріп 
тұрады. Мұның барлығын жинақ етіп сатып алу 
сәнге айналды. Қонаққа бара қалсаңыз, мамық 
та жұп-жұқа көрпешелерге көзің түседі. Қыз 
бала болған соң да ондай нәрселерді аңғармау 
мүмкін емес. Жақында құрбымның әпкесі көк 
түспен үш көрпе мен жастықтың құрағын өзі тікті. 
Бір күннің ішінде. Ұйқысыз өткізген түнгі еңбегі 
көзге ұрып тұрғандай байқалады. Жалағаштық 
жас Сымбат Тыныштықбай да осындай кәсіп түрін 
қолға алыпты. Ол кез келген нәрсені тіге береді. 
Тапсырыс берушінің қалауына қарай, оюдың да, 
құрақтың да қиюын келтіреді. Ол бүгінде “Үкілім” 
тігін шеберханасын ашып, той көйлегін тігумен 
айналысуда.уд

Ақберген
Күн сайын жаңарып, жаңалықтармен 

толығып, түрленіп жатқан әлемде 
спорттың да жаңа атаулары, жаңа 

түрлерінің шығуы таңсық болмай қалды. 
Ақпараттың жедел алмасуы арқасында 

жер шарын шарлап кеткен осындай 
қарапайым әрі жасқа қарамайтын, 

бала-шаға да, қарттар мен жастар да 
айналысатын спорт-воркаут (WORK-

OUT) аталады. Бұл – ең қолжетімді, көп 
қаржыны қажет етпейтін, ауладағы 

қарапайым спорт құралдарының 
көмегімен негізінен өз дене салмағын 

дұрыс қалыпқа келтіремін деген адамдар 
айналысатын спорттың түрі. 
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НАРЫҚ – 
АҚШАЛЫҒА БАЗАР, 
АҚШАСЫЗҒА НАЗАР

Күн көріс 
деңгейі күн 

көруге жете ме?
Елде жарияланған төтенше жағдай салдары-

нан ел экономикасы да, халықтың әлеуметтік 
жағдайы да төмендеді. Ал статистика көрсеткіші ел 
экономикасында өсім байқалатынына сен діруде. 
Мұның қаншалықты рас екенін, алдағы уақытта 
экономикамызда қандай өзгерістер бо латыны 
жайында белгілі экономист Дәурен Жолды бек пен 
әңгімелескен едік.
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Технологияларды ойлап табу арқылы адамзаттың өмір сүру деңгейі 
біршама жеңілдеді. Өркениетті елдер уақытты бәрінен жоғары қоятын 
болғандықтан, өмір сүруді жеңілдетуге арналған барлық бастамаларға 
қолдау көрсетеді. Сондықтан болар ІТ саласы мамандарына 
сұраныс жоғары. Сұранысқа қарай жалақысы да қомақты. Жоғары 
бәскелестік орта да қалыптасып үлгерген. Ал біз әлі шетелдің дамып 
кеткен өнімдеріне тамсанып, “бізге өсу керек” дейтін уақыт бедерінде 
қалып қойған сияқтымыз. Мәселен, бүгіннің өзінде IT-мамандарға жыл 
сайынғы қажеттілік 30 мыңнан астам адамды құрайды екен. Ал біз бұл 
сұранысты қаншалық қанағаттандырып жүрміз?! Жастарды бұл салаға 
бейімдеуде не істеу керек? Жалпы өңірдегі ІТ мамандардың қандай 
тың жаңалығы бар? Осы тақырып төңірегінде өңірдің бір топ белсенді 
ІТ мамандарынан құралған Classic Development ұйым өкілдерімен 
әңгімелескен едік.
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Қазақ өлеңінің ақ 
отауына айтары 

бар тағы бір талант 
келіп қосылды. 
Ол – жерлесіміз 

Биболат Сәтжан.
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ҚОРЖЫН БОС ҚАЙТТЫ
Мажарстанның бас шаһары – Будапеште дзюдодан Grand Slam 

турнирі өз мәресіне жетті. Ерлер арасын дағы сайыста Ресей 
құрамасына тең келер команда табылмады.

БАЗАРДАН  
ШЫҚҚАН  

БАТЫР
UFC тарихындағы алғашқы 

қазақстандық Шавкат Рахмонов 
Алекс Оливейраны жеңгеннен 

кейін даңқы дүниежүзін шарлады. 
Бір ғана Instagram парақшасына 
жазылушылар саны 3 есеге күрт 

көбейген. Рас Шавкат туралы 
ақпарат іздейтіндер көбейді. Ендеше 

26 жастағы батырдың қызықты 
деректерін топтастырдық.  

КӘСІПҚОЙ 
БОКСҚА АУЫСТЫ

Әуесқой бокста ел мерейін асқақтатып жүрген былғары 
қолғап шеберлері кәсіпқой бокста да бақ сынап көрмек. 
31 қазанда бокстан Қазақстан командасының мүшелері, 

әлем чемпионы Бекзат Нұрдәулетов пен әлем біріншілігінің 
қола жүлдегері Абылайхан Жүсіпов шаршы алаңға шығады. 

Бапкерлер індет кезінде спортшыларды бабында ұстап, 
олимпиада ойындарына дейін тыңғылықты дайындау үшін 

осындай қадамға барды.

Өткен аптада футбол фанаттары қақ жарылды. Мұндай жағдай 
жылына бір мәрте орын алады. Биыл бұл сәтті қазанның 24-інде 

тамашаладық. Әңгіменің байыбы «Барса» мен «Реалға» қатысты. 
Қос алыптың ойынын миллиардтаған жанкүйер тағатсыздана күтеді. 

Сонымен биылғы матчтың қызығы реалдықтарға тиесілі болды,
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БАЛЫҚШЫНЫҢ 
ӘҢГІМЕСІ

Өткен санда бар 
ғұмырын теңізбен 
байланыстырған 

балықшы, Күнтуған 
көкенің ата кәсіп 

жайлы айтқан 
әңгімесін жазған едік. 

Бүгінде Күлмайрам 
апамен бірге 

немере-шөбересінің 
ортасында 

шаңырақтың 
ақылманына 

айналған еңбек 
адамының теңіздегі 

тағы бір қызықты 
оқиғасын оқырман 
назарына ұсынуды 

жөн көрдік.  


