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Елордада «Маңғыстау аңыздары» атты 4 тілде жарық көрген туындының тұсауы
кесілді

Бүгін Астана қаласында Елбасының «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Маңғыстау
аңыздары» атты 4 тілде (қазақ, орыс, ағылшын, қытай) 100 аңыздан тұратын 1000 дана кітап жарық көрді. Бұл
туралы Ералы Тоғжанов Маңғыстау облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы есебі кезінде Орталық
коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында баяндады.
«Аталған еңбектің бірнеше тілде жарық көруінің басты мақсаты Елбасымыздың үш тілділік саясатын қолдау
және Маңғыстаудың көне әрі бай тарихы мен мәдениетін, қасиетті жерлері мен өзіне тән ерекеше табиғатын
суреттеп, әлемдік дәрежеде насихаттау», - деді Ералы Тоғжанов.
Сондай-ақ, Маңғыстау облысында 2017 жылы «Атамекен» бағдарламасы бойынша демеушілердің қолдауымен
11 млрд. 4 миллионнан астам теңгеге 59 жоба жүзеге асырылды. Бұл көрсеткіш республика бойынша алғашқы
орындардың бірі.«Рухани қазына» ішкі бағдарламасы бойынша 2017 жылы 106 млн 340 мың теңгеге 11 ірі іс шара атқарылды.Елбасының жарлығымен бекітілген «Алғыс күніне» орай Маңғыстауда 1 наурыздан бастап
«Асар – Жомарт жүрек» қайырымдылық акциясының 2-кезеңі өтті. Нәтижесінде, 85 млн. теңге жиналып,
6 800-ге жуық отбасыға көмек көрсетілді.
«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыруға 11 млр 205 млн қаражат жұмсалды.
Сонымен қатар, облыс әкімі Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бес әлеуметтік бастамасын іске асыру
бойынша өңірде қолға алынатын жұмыстар туралы баяндады.
«Бірінші бастама бойынша «Әр отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру». Өткен жылдың өзінде 18%
өсіммен 833 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріліп, 7 мың отбасы үйлі болды. 2018 жылы 916 мың
шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарланды. Ал үшінші бастама бойынша «Бүгінгі таңда Ақтау
және Жаңаөзен қалаларында4 жатақхана салу үшін жер телімдері белгіленді. Ш.Есенов атындағы университет
үшін де 1000 орындық жатақхан салу қажеттілігі бар. Мемлекет өз тарапынан Білім және ғылым министрлігі
арқылы, жатақхана құрылысына жұмсалған инвестициялардың біртіндеп қайтарылуына кепілдік беру арқылы
жобаларды іске асыру да қарастырылуда (бір студентке жылына 197 мың теңге)», - деді облыс әкімі Ералы
Тоғжанов.
Брифингте облыс әкімі 2017 жылғы Маңғыстау облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі
нәтижелері мен 2018 жылға арналған міндеттер туралы баяндады.
Маңғыстау облысы 2017 жылдың соңында барлық макроэкономикалық көрсеткіште оң нәтижеге қол
жеткізді.Қысқа мерзімді экономикалық индикатор индексі 100%-ды құрады. Өнеркәсіп өндірісінің көлемі 96,9%
-дан 100,1% -ға дейін өсті (2,3 трлн. теңгеге өнім өндірілді).
«Өңірде индустрияландыру картасы іске қосылғаннан бері 395 млрд. теңге инвестиция көлемінде 45 жоба
жүзеге асырылды. 4 мыңнан астам жұмыс орны ашылды. Құрылыс жұмыстарының нақты көлем индексі 98,8%
-дан 100,1% -ға дейін артты. Мұндай көрсеткішке Мемлекет басшысының 2015 жылы бастамашылық жасаған
«Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасының септігі зор. Бағдарламаны іске қосқаннан бері облыста шамамен
900 млрд теңгеге қырыққа жуық жоба жүзеге асырылуда», - деді Маңғыстау облысының әкімі Ералы Тоғжанов.
2017 жылы Құрық порты арқылы 1,5 млн тонна жүк жөнелтілді. Автокөлік кешені толық қуаттандырылды. Бұл
жүк жөнелтуді 4 млн. тоннаға дейін арттырады. 14 млрд.теңге сомасына жалпы ауыл шаруашылығы өнімдері
өндірілді, физикалық көлем индексі 108,2% құрады. Бұл көрсеткіш бойынша облыс республикада бірінші орын
алады. 2017 жылы Маңғыстауда 12 жаңа жылыжай салынды. Қазіргі таңда өңірде 27 жылыжай бар (2016
жылы - 15 жылыжай).
Аймақтың экономикасын әртараптандыруға арналған нысандардың бірі - «Ақтау теңіз порты» АЭА.АЭА
аумағында 26 қатысушы тіркелді (оның ішінде шетелдік капиталдың қатысуымен 9 қатысушы, соның ішінде 1
трансұлттық компания (Tenaris) бар).
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Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз қызметі
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