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ІНДЕТПЕН КҮРЕС – МІНДЕТ МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы».

Биыл аудан бойынша 33407 
гектар ауыл шаруашылығы да
қылдарын егу межеленген. Оның 
ішінде күріштің үлесі басым. 
Аудандық ауыл шаруашылығы 
бөлімінің басшысы Нұрбек Әзір
бектің айтуынша, басты дақылды 
21667 мың гектарға орналасты
ру жоспарланған. Ендігі бірекі 
аптаның шамасында күріш егу 
қолға алынады. Оған барлық 
дайындық шаралары жасалуда. 

–  Бүгінгі күнге дейін 
1150 гектарға жаздық бидай, 
2852 гектар жаңа жоңышқа, 54 

гек  тар мақсары, 92 гектар арпа 
егілді. Оған қоса 6815 гектар ескі 
жоңышқа тырмаланып, күтімге 
алынған. Ауыл шаруашылығы 
дақылдарын егудің оңтайлы 
мерзімі Ы.Жақаев атындағы 
Қазақ күріш ғылымизерттеу 
инс титуты мамандарымен нақ
тыланған. Жұмыстар барысы сол 
жоспар аясында жүзеге асыры
лып келеді. Ендігі кезекте күріш 
дақылын егуді 25 сәуірден бас
тап қолға алуды көздеп отырмыз, 
– деді бөлім басшысы. 

14 сәуірдегі мәлімет бойынша 42500 
теңге көлеміндегі жәрдемақыны өңірде 
олар сияқты әзірге 99 мыңға жуық адам 
алды. Ұзын саны 200 мыңнан астам 
қызылордалықтан электронды өтініш 
түссе, соның 97 мыңдайы деректің 
дұрыс толтырылмауына байланысты 
кері қайтарылды. Облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасының бас
шысы Талғат Дүйсебаевтың айтуын

ша, халықтың төтенше жағдай тұсында 
жұмыстан қысқарып, табысынан 
айырылған бөлігін қолдауға 4 млрд 185 
млн теңге көлемінде қаржы бөлінді. 

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 
қорынан 2,4 млннан астам ел тұрғынына 
әлеуметтік төлем тағайындалды. 
Өтініштердің көптеп түсуі жөнінен Ал
маты, Түркістан, Жамбыл облыстары 
мен НұрСұлтан, Алматы қалалары алда 
тұр. Ең көп жәрдемақы да тиісінше осы 

өңірлерде берілген. 
Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрлігі өтінішті әркім өз аты
нан беруі керек екенін ескертеді. ЖСН
ді қате терсе де, банктегі шоттың бір 
цифрынан шатасса да, қабылдамайды. 

– Адамдар «неге біз досымыздың, 
атаанамыздың, ұлымыздың, туыс
қанымыздың есебін көрсете алмай
мыз?» деп шағымданады. Мұны 
алаяқтар пайдаланып кетуі мүмкін. 
Атыжөніңіз, тегіңіз, ЖСНіңізді тау
ып, сіздің атыңыздан өтініш толтырып, 
шотыңызды көрсетіп, ақшаны алып 
қоюы мүмкін, – дейді министр Біржан 
Нұрымбетов.

Сорақысы сол, жәрдемақы алғысы 
келгендердің арасында қайтыс 
болғандар да, шет елге көшіп кеткендер 
де кездесті. Оған жұмыс орны сақталып, 
жалақы алып отырғандар да ортақтасып 
жатқан көрінеді. 

ЖЕРГІЛІКТІ ӨНІМКӨКТЕМГІ ҚАРЕКЕТ

– Алғашқы өнім болған соң 
әзірге бір күнде 45 тонна жи
нап жатырмыз. Алда межелі 
көрсеткішке жетеміз. Тапсы рыс 
көп. Таза әрі табиғи өнім облыс 
орта  лы ғына да тасымалдануда. 
Халық азықтүліктен қысылмау 
керек, – дейді «Қаз АгроМир» 
ЖШС директоры Ғани Алма
тов.

Жылыжай басшысының ай
туынша, қиярды көтерме бағада 
алатындарға келісі 250 теңгеден 
беріледі. Ал ауылдарға, елді 
мекен халқына 300 теңгеден 
сатылуда. Тапсырыс жеткілікті. 
Күнделікті жиналған өнімдер 
сол күніақ, иесін табады. Ал 
мұндағы жұмысшылардың 

барлығы дерлік осы ауылдың 
азаматтары.

– «Елде болса, ерінге тиеді» 
деуші ме еді?! Ауылдағы жылы
жай өнім берді деп тұтас халық 
қуанып жатыр. Жерге дән септі, 
қырық күнде қияр жеп отыр
мыз. Түркістан, Сарыағаштан 
тасымайақ, өзімізден шығаруға 
болатынын дәлелдеді жігіттер. 
Ауылдың 30дан астам адамын 
жұмыспен қамтып отыр. Соны 
технологияларды қолданады. 
Мамандарын шетелде оқытып 
келді. Негізі ауылда осындай 
нысандар көптеп ашылғаны 
жақсы. Ол көп мәселені шешеді, 
– дейді ауыл әкімі Мәмбетәлі 
Ақмырзаев.

Ақсуат ауылдық округінде 
8500дей адам тұрады. Ал 
жақын маңда 34 елді мекен 
бар десек, олардың әрбірінде 
кемінде 2 мың жан бар. Оған 
Қызылорда қаласын қосыңыз. 
Жылыжай осы халықты 
қиярмен қамтамасыз етуде тіпті 
тапсырысқа үлгермей жатқан 

көрінеді. Бағасы – арзан, сапасы 
– жоғары.

Мемлекет қолдауымен 
ашылған жылыжайда өнімді 
өсіру процесі автомат тан
дырылған. Толық іске қосылған 
кешен бір жылда 1 мың тонна 
өнім өндіреді деп күтілуде.

ҚЫЗЫЛОРДАНЫҢ ҚИЯРЫ

Sb Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы».

Қала іргесіндегі Ж.Махамбетов ауылындағы 
жылыжай алғашқы өнімін бере бастады. Екі гектар 
аумақты алып жатқан нысан өткен жылдың аяғында 
іске қосылған. Кешен күніне 10 тонна өнім беруге 
қауқарлы. Бүгінде жиналған қияр көршілес елді 
мекендер мен Қызылорда қаласына жеткізілуде.

ӨЗІН 
СЫЙЛАҒАН 
ӨЗГЕНІ ДЕ 
ҚҰРМЕТТЕЙДІ

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
Төтенше жағдай режимін қамтамасыз 
ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның 
отырысында індеттің таралуын барынша 
бәсеңдету үшін дер кезінде қабылданған 
қажетті шараларды баяндап, елорда мен 
Алматыдағы жағдайдың тұрақтанғанын, 
есесіне Қарағанды, Ақмола, Қызылорда, 
Түркістан, Жамбыл облыстарында ауруға 
шалдыққандар санының күрт өсіп 
кеткенін айтты.

Қызылорда атының аталуы неліктен? Бұл өңір 
тұрғындарының сақтық шараларына салғырт қарау 
деректерінің орын алғанын айғақтайды. Шиелі ау
данында бір ауылдан 45 адамнан ауру белгісінің 
анықталып, 140тан аса тұрғынның үй жағдайында 
бақылауға алынуы – өте өткір мәселе. 

Облыс әкімі Г.Әбдіқалықова індетке қарсы күрес 
төңірегіндегі нақты істерге байланысты үндеу жари
ялады. Бірақ, басы тасқа тимесе өрлей беретін бекіре 
балықтай кейбір жерлестеріміз бұл мәселеге біржақты 
көзқараста болды. Базбіреулер ойынсауығын 
тоқтатпай, ойға алғанын жасап бақты. Кей ағайынымыз 
карантин талаптарынан тығылып той жасады. 
Ауыл арасындағы тосқауылды айналып, жолсызбен 
өтетіндер өзін ғана емес, өзгені де қауіптің қақпанына 
салып беретінін түсінбеді. Тәртіп сақшылары шек
теуге бағынбағандарды көшеден ұстап, оқшаулауға 
мәжбүр болды. Құзыретті орындардың өкілдері мен 
блокпосттардың кезекшілері адамды коронавиру
стан емес, коронавирусты адамнан қорғағандай әбігер 
күй кешті. Осы күні әлеуметтік желілерден «бізді 
жазықсыз ұстап әкетті» деген бейнежазбаларды да 
көруге болады. Олардың жазығы – ортақ талапты 
аяққа таптап, бас амандығына немқұрайы қарауы.

Бізге, жалпы көпке, дәл осы күндері қойылып 
отырған басты талап, ол – өз амандығыңды ойлау. Ал, 
біздің бас амандығымызды қорғап қауіппен бетпебет 
келіп жүрген азаматтардың еңбегін құрметтеу – на
мысы барға басы ашық дүние. Себебі өз басын сыйла
майтын адам, өзгені де құрметтемейді.

«Індеттен қорғанбаймыз. Тек сақтансаң ғана 
сақтайтынын естен шығарғандаймыз. Міне, осындай 
көзқарас санамызда тұрақтап қалған. Қазір көшеде 
жүрген адам да, көлік те көп. Тәртіп біркелкі орын
далып жатқан жоқ», – деп аймақ басшысының ашына 
сөйлеуінен де біраз жайды көрмейбілмей сезуге бо
лады.

Бүгінгі таңда облыс бойынша медицина саласының 
3 мыңға жуық қызметкері, 200 полицей мен 230 әскери 
қызметкер коронавируспен үздіксіз күресіп келеді. 
Тіпті бұл жұмыстарды жеңілдету үшін аймағымызға 
Тараз әскери шекара бөлімінің жауынгерлері де 
шақыртылған. Солардың бәрі біздің қорғанышымыз 
болып жүр, ал, олардың қорғанышы қолғап пен бет
перде ғана.

ТЫҢНАН ТАБЫС АРТАДЫ

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы».Sb

Көктемнің 
әр күні – елдегі 
еңбекшілер үшін  
нағыз қарбалас 
шақ. Қазір 
ауылдағы ағайын 
дала төсіндегі 
тіршілікке кірісіп 
кетті. Осындай 
еңбек ырғағы 
Сырдария 
ауданында да 
айқын көрініс 
беріп отыр. 

ҚОЛДАУДАН ХАЛЫҚ 
ҚАҒАЖУ ҚАЛМАЙДЫ

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы».Sb

Сырдариялық Мереке Нұрғалидың мамандығы – медбике. 
Қазіргідей қиын кезде жұмыссыз қалған оған Үкімет қарасып, 
әлеуметтік төлемге қол жеткізді. Қызылорда қаласының тұрғыны, 
бала күтімімен үйде отырған Назгүл Едіге де ең төменгі жалақы 
мөлшеріндегі мемлекет қолдауы үшін дән риза. Кейіпкерлеріміз 
ақшаны азық-түлік сияқты тұрмыстық қажеттілікке жұмсап, 
отбасының пайдасына жаратты. 

ӘЛЕУМЕТТІК ТӨЛЕМ

– Сырдария, Шиелі аудандарынан тір
келгендер карантиндік бақылауда болған аза
маттар арасынан анықталса, Жаңақорғаннан 
нақтыланған науқас жаңа ошақтан шықты. 
Сондайақ, олармен қарымқатынаста болғандар 
анықталды. Жалпы өңірде «COVID19» індетін 
жұқтырғандар саны 124ке жетті. Оның ішінде 
Қызылорда қаласында – 12, Жаңақорған ау
данында – 19, Шиеліде – 59, Сырдарияда – 25, 
Қармақшыда – 4, Қазалыда – 1, Аралда – 4 
жағ дай. Қазіргі кезде науқастардың жағдайы 
бір қалыпты, емдерін алуда. Мұнан өзге, «1Б» 
санатындағы елдерден келген 19 азамат болса, 
оның төртеуі стационарлық карантинде, 15і үй 
жағдайында бақылауда, – деді басқарма басшы
сы.

Сондайақ, өңірде індет жұқтырған 9 медици
на қызметкері тіркелді. Оның сегізі – орта, біреуі 
– кіші медицина қызметкері. Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен брифингте 
облыстың бас мемлекеттік санитарлық  дәрігері 
Әлия Әбдіқайымова хабарлады.

– Үш қызметкер жұмысын атқару барысын
да жұқтырса, қалғандары науқастармен қарым
қатынаста болған. Олар қорғаныш талаптарын 
сақтағанымен, жұқтырып алғанын жасыра ал
маймыз, – деді ол. 

Сонымен қатар ол облыста 11 компанияның 
вахталық әдіспен жұмыс істейтінін айтты. Оның 
ішінде екі компанияның қызметкерлері алдағы 
екі тәулікте ауысыммен жұмыстарын жүргізбек. 
Ал вахтадан келген азаматтар үй карантиніне 
алынатын болады. 

Кеше түстен кейін сағат 16.30да аймақта 
індет жұқтырғандар саны 127  адамды 
құрады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте облыс әкімінің 
орынбасары Наурызбай Байқадамов мәлімдеді. 

ЖЕДЕЛ ЖЕЛІДЕ

Сәрсенбі күні сағат 8.30-да 
коронавирус инфекциясының 
жаңадан бес жағдайы тіркелді. 
Оның екеуі Шиелі ауданынан, біреуі 
Жаңақорғаннан, екеуі Сырдария 
ауданынан анықталды. Бұл 
туралы өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте 
облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы 
Жақсылық Әбдусаметов хабарлады. 
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Бүгінгі таңда ғалымдар бұл 
вирустың 40-қа жуық түрі бар екендігін 
айтады. Олардың басым көпшілігін 
жануарлар жұқтырады және тара-
тады. COVID-19 тарауынан адамға 
зақым келтіретін коронавирустардың 
саны же тіге жетті. Оның ішіндегі 
үшеуі (SARS-CoV, MERS-CoV и 
SARS-CoV-2) халық арасында тарауы 
өте жылдам және өкі нішке қарай адам 
өліміне әке леді. Коронавирустардың 
тари хын зерттеу мақсатында ғы лы-
ми әдебиеттерге талдауды жөн санап, 
зерттеу барысын да ғы тұжырымдарға 
мән бергіміз келеді.

1957 жылы Ц.Домер мутх пен O.Эд-
вардс «Journal of Infectious Diseases» 
журналында құстың инфекциялық 
бронхитын жұқ тырған хориоаллан-
тоис мем бра насының электронды-
микро   ско пиялық зерттеуіне («An 
electron microscope study of chorio-
allantoic membrane infected with the 
virus of avian infectious bronchitis») 
арналған мақа ласында коронавирус-
тар түсінігін пайдаланған. К.Ма кин-
тош SpringerLink бас па сы шығаратын 
«Current Topics in Microbiology and 
Immuno logy» кітаптар серия сының 
1974 жылғы 63-бөлі мінде коро-
навирустарға арнал ған салыстырма-
лы зерттеу жүр гізіп, вирустардың 

бұл түрі алғаш рет 1930 жылдары 
анық талғандығы жөнінде айтады. 
Ғалымның пікірінше, қолға үйретілген 
балапандардың жедел-респираторлық 
вирустық инфекциясы жұқпалы брон-
хит вирусынан (IBV) туындаған. 1940 
жылдары жануарларға қатысты тағы 
екі коронавирустар тобы бөлінген: 
тышқан гепатитінің вирусы (MHV) 
және трансмиссивті гастроэнтерит ви-
русы (TGEV).

Адам коронавирусының тарихы 
1965 жылы басталады. Д.Таррелл мен 
М.Быное «Lancet» журналында суық 
тиюмен ауыратын науқастардан туын-
дайтын вирустарды айқындау бары-
сында В814 микробын табады. Вирус 
қарапайым суық тиген ересек адамның 
тыныс алу жолдарынан алынған адам 
эмбрионының мүшелерінен та был ған. 
60-жылдардың соңын да Таррелладам 
штаммдарымен және жануарлардың 
бірқатар вирустарын зерттейтін виру-
сологтар тобын басқарды. Ға лымдар 
морфологиялық түр де электрондық 
микроско пия мәліметтеріне сәйкес 
жұқ палы бронхит вирусы, тышқан 
гепатитінің вирусы және шош қаның 
трансмиссивті гастро энтерит вирусын 
қарастырды. Осы вирустардың жаңа 
тобы коронавирустар деп аталып, 
кейін вирустардың жаңа түрі ретінде 

ресми қабылданды.
1995 жылы Р.Барич бастаған 

бір топ ғалымдардың «Advances in 
Experimental Medicine and Biology» 
атты журналда тышқан гепатиті 
вирусындағы қайта әрекет ету (ре-
комбинация) мен мутацияның жоғары 
жиілігі ко ро на вирустардың пай-
да болу ықти малдылығына ықпал 
ете тіндігі туралы болжамдарына 
еш кім елең етпеді десек те бола-
ды. Өйткені, ғалымдар үшін жаңа 
коронавирустардың респи раторлық 
синдромның ауыр түрінің (SARS) 
себебі екендігін дәлелденуі таңғал-
дырып, қызуғышылық ту ғыз бады. 
Бұл – коронавирустарға жыл  дар бойы 
зерттеушілер, әлем  дік қауымдастық, 
қоғам наза  ры ның болмағандығының 
дәлелі

Тек 2002-2003 жылдары Қы-
тайда атиптік пневмонияның, рес-
пираторлық синдромның ауыр түрінің 
(SARS) өршуі кезінде назар аударыл-
ды. Ауру SARS-CoV вирусынан туын-
дап, өзге елдерге де тарады, 8273 адам 
науқастанды және 775 адам қайтыс 
болды. Осы індеттен кейін зерттеу-
лер жүр гізген медицина докторла-
ры Дж.Кан мен К.Макинтош «The 
Pediatric Infectious Disease Journal» 
басылымының 2005 жылғы 11 са-
нында коронавирусты анықтаудың 
тарихы мен соңғы жетістіктеріне 
арналған қорытындыларын ұсынды. 
Ға лымдар атиптік пневмония ін-
де тіндегі жануарлардың коро на-
вирустары адам популяция сы үшін 
қауіп төндірудің ықти малдылығын 
дәлелдейді. Бірақ, олар атиптік пнев-
мония коро навирусы таралуының 
нақты тетігі түсініксіз болып қала-
тынын еске салады. Алдағы уа қыт-
та адам коронавирусының қо сым-
ша штаммдары анықтала тын дығын, 
аталған жұқпалы ор га  низмдердің ви-
русологиясы мен эти ологиясын терең 
зерттеу қажеттілігін сол жылдары 
айт қан.

Коронавирустар тобына жата-
тын MERS-CoV виру сының Таяу 
Шығыс рес пира торлық синдромы 
(MERS) қоз дырғыштарының алғашқы 
белгілері 2012 жылы Сауд Арабиясын-
да тіркелді. 2013 жылдың маусымына 
дейін 50-ден астам адам науқастанып, 
оның жартысы қайтыс болған. 2015 
жылдың жазында бұл вирус әлемнің 
23 елінде тіркеліп, кейбір деректерде 
1154 адам ауырып, оның 431-і қайтыс 

болғандығы жөнінде айтылады. Ко-
ронавирустар бойынша бұл оқиғалар 
ғылым үшін жаңа, белгісіз тақырып 
болды.

Коронавирустар туралы зерт-
теулер отандық ғалымдар арасын-
да танымал Скопус базасындағы 
журналдарда көп кездеседі. Бүгінгі 
таңда базадан «Coronavirus» кілт 
сөзімен 18660 зерттеу жұмысын та-
уып отырмыз. Медицинада – 8302, 
иммунология және микробиоло-
гияда – 7077, биохимия, генетика 
және молекулярлық биологияда – 
4252, ветеринарияда – 2785, ауыл 
шаруашылығы және биологиялық 
ғылымдарда – 2556. Бұл ұғым бо-
йынша әлеуметтік ғылымдарда 
– 93, гуманитарлық ғылымдарда 
– 46 мақала жарияланған. Демек, 
әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар 
салалары өкілдеріне бұл еңбектерді 
талдау арқылы зерттеу жұмысын 
жасауына болады. Биыл 545 мақала 
жарияланып үлгерген (18.03.2020 
көрсеткіш). 2002-2003 жылдары 
Қытайда коронавирустардың тара-
луына байланысты болар, 2004 жылғы 
мақалаларда «Coronavirus» кілт сөзі 
ең көп кездеседі, яғни 1096.

«Coronaviridae» кілт сөзі арқылы 
3056 материал табы лып отыр. 
Зерттеулердің ал ғашқы үштігі меди-
цина (1224), иммунология және микро-
биология (1203), ветери нария (776) са-
лаларына тиесілі екен. Гуманитарлық 
және әлеу мет тік ғылымдарда ұғым 
13 рет қолданылған. Жылдар бой-
ынша талдасақ, 2020 жылы 18, 2019 
жылы 77 мақала жа рия ланған. Кілт 

сөзді пайдалану барысында, ең көп 
мақала 2016 жылы (269) жарияланған. 
1968 жылы Д.Грэттэн «The Veterinary 
record» журналында жарияланған 
«Infectious bronchitis in laying fowls» 
мақа ласында тауықтың инфек-
ция лық бронхиты туралы жазады. 
Мақаладағы мәлімет бо  йынша, коро-
навирус инфек ция сы ұғы мы PubMed 
мақалаларының индекс телуінде 
қолданылатын, NLM бақы лауын дағы 
сөздік тердің MeSH (Medical Subject 
Headings) тезаурусында бар.

Қазіргі вирус түрі «COVID-19» 
кілт сөзі бойынша 116 материал 
бар. Айтпай-ақ түсінікті, бұл зерт-
теулер биыл жарияланған. «Ско-
пус» базасындағы осы жылдың 
18 наурызындағы сандық мәлімет 
көрсетіп отырғандай, медицинада – 
102, иммунология және микробиоло-
гияда – 22, биохимия, генетика және 
молекулярлық биологияда – 7. Бұл 
зерттеулердің қатары алдағы уақытта 
да көбейе тіндігі анық. Өйткені адам 
коронавирустарының эволю циялық 
дамуы әлі де жүріп жатыр. Келешек-
те оның морфологиясы мен геномын 
зерттеу толығуымен қатар, коронави-
рустардан қорғаудың нақты құралдары 
мен вирусқа қарсы тұрудың тәсілдері, 
емі табылатындығына сенейік.

Мұрат НАСИМОВ, 
саяси ғылымдарының

 кандидаты, 
қауымдастырылған

профессор, 
«Болашақ» ғылыми-зерттеу 

институтының директоры.

КОРОНАВИРУС:
ШЕТЕЛДІК ӘДЕБИЕТТЕР НЕ ДЕЙДІ?

COVID-19 пандемиясынан кейін коронавирустар түсінігі 
мен құбылысына мән берушілер көбейді. Аталған вирус – 
рибонуклеин қышқылының молекуласы бар сфералық 
пішін дегі микроб. Микроб күннің тұтылуы барысындағы 
тәжге ұқсайтын ерекше тікенегі мен қылшықты қабығына 
байланысты коронавирустар деп аталып кеткен.

Қазір дәрігерлер қауымы 
әлемді жайлаған індетпен күресте  
қауырт жұмыс ғана емес, соны-
мен бірге қауіп пен қатерге толы 
күндерді бас тан өткеруде.  Нау-
рыз айынан бастап коронавирус 
инфекциясының алдын алу мен 
емдеу мақсатында бөлімшемізбен 
жұмыла жұмыс істеудеміз. Әсіресе 
соңғы күндері ауданымызда індет 
жұқтырғандар санының күрт 
көбеюі, аурухана қызметкерлерін 
ұйқыдан айырды. Жалпы облы-
ста індет ілмегіне іліккендер саны 
124-ке жетсе, соның 25-нің біздің  
ауданымыздан шығуы осындағы 
медицина қызметкерлерінің  жа-
уап кершілік жүгін еселеп ауырлата 
түсуде. 

Медицина саласында еңбек 
етіп жүргеніме жеті жыл болса,  
соның екі жылы  жұқпалы аурулар 
бөлімінде өтуде. Бүгінде науқасқа 
шалдыққандардың өмірі үшін 
күресіп жатырмыз.

Әрине, дәрігерлер мен меди-
цина қызметкерлеріне жұмысына 
қарай үстемақы төлеу тура-
лы Президенттің тапсырма-
сы бізді жігерлендірді. Қауырт 
та күрделі жағдайда еңбек етіп 
жүрген ақ халаттыларға Мемле-
кет басшысының бұл қолдауы 
үлкен сенім мен күш бергені 
белгілі. Алғыс айтамыз. Қазір 
«қауіптілігі аса жоғары» санатына 
жататын реанимация бөлімшелері, 
инфекциялық стационарлар-

да жұмыс істейтін дәрігерлер 
мен орта және кіші медицина 
қызметкерлерінің еңбекақысына 
20 есе үстемақы төленіп, медици-
на қызметкерінің табысы 850 мың 
теңгеге дейін жетті. Ал «қауіптілігі 
жоғары»  санатқа кіретін про-

визорлық стационарлар мен жедел 
жәрдем дәрігерлеріне, орта және 
кіші медицина қызметкерлеріне 
төленетін үстемақы 10 орта-
ша айлық табыс көлемінде 
белгіленіп, оларға берілетін ең-
бекақы 425 теңге шамасында 
болмақ, Сондай-ақ, «қауіптілігі 
орташа» санаттағы карантиндік 
стационар дәрігерлері мен орта, 
кіші медицина қызметкерлері, са-
нитар дәрігерлер, жедел жәрдем 
көлігінің жүргізушілеріне де 5 есе 
үстеме төленіп, айлық табыстары 
212,5 мың теңгені құрады. Мен де 
өзіме тиесілі үстемақыны алып, 
отбасымызға, жақсылығымызға 
жұмсадық. Осындай жағдай жасап 
жатқан Мемлекет басшысына, об-
лыс әкімдігіне, денсаулық сақтау 
басқармасының басшылығына 
рахметімді айтамын. Сондай-
ақ, орын алып жатқан төтенше 
жағдайға байланысты тұрғындарды 
үйден шықпай, сақтық шараларын 
ұстануға шақырамын.

Гүлжан ЕВНИЕВА, 
Сырдария аудандық 

ауруханасының жұқпалы ауру-
лар бөлімінің дәрігері.

Өзімнің  медицина саласындағы 
12 жылдық тәжірибемде дәл 
қазіргідей күрделі кезеңге куә 
болған емеспін. Әрине, инфек-
ционист-дәрігер ретінде кейбір 
жұқпалы кеселдердің бас көтерер 
маусымында жұмысымыз біршама 
күрделенетіні белгілі. Бірақ, дәл 
қазіргідей қауіп-қатерге толы 
жағдаймен бірінші рет ұшырасып 
отырмыз. Сондықтан бұл менің 
әріптестерім үшін сын кезеңі деп 
ойлаймын. 

Шетелдерде індет тарағаннан 
бастап, бізде де дайындық шарала-
ры қолға алынды. Оқу-жаттығулар 
өткізіліп, медицина қызметкерлері 
арнайы дайындықтан өтті. Бүгінде 
қауіпті індеттің бетін қайтару үшін 
жұмыс жасап жатырмыз.  Аймақта 
індет жұқтырғандар енді анықтала 
бастаған кезде біздің ауданда 
бірінен соң бірі шығып, жағдай 
күрделі болды. Бүгінде ауданда 
індетке шалдыққандар саны 19- 
ды құрап отыр. Алғашқы науқас 
анықталған күннен бері үйімізге 
қайтпай еңбек етудеміз. Отбасы-
мыздан жырақ жүргенімізге 17 
күн болыпты. Әрине, бұған еш 
қынжылмаймын. Өйткені біздің 
міндетіміз – науқастарды дертінен 
тезірек айықтырып, аман-есен от-
басыларына қайтару. 

Ел Президенті Қасым-Жомарт 

Тоқаев еңбегімізді ескеріп, 
айлығымызға қосымша төлемақы 
төлеуге шешім қабылдап, тиісті 
орындарға нақты тапсырма берді. 
Біз еткен еңбегімізді сатпаймыз, 
әрине. Қосымша ақша төленеді 
деп ойлаған да жоқпыз. Бірақ 
Мемлекет басшысының мұндай 
қолдауы әріптестеріме дем беріп, 
қанаттандырғаны анық. Сол 
үшін сала қызметкерлері атынан 
зор алғыс айтамыз. Мен наурыз 
айының жалақысына қосымша, 
жұқпалы аурулар бөлімінде  індет 
жұқтырған науқастарды емдеу-
мен айналысқан 29-31 наурыз 
күндердегі жұмыстарым үшін 248 
000 теңге үстеме төленгені туралы 
ұялы телефоныма хабарлама кел-
генде қатты қуандым.

Мен осы індетпен ауырған 
науқастардың ең соңғысы сауығып, 
үйіне қайтқанша жұмыста бо-
ламын. Біз үшін ең маңыздысы 
– қауіпті індеттің таралуына 
жол бермеу, індет жұқтырған 
науқастардың аман-есен сауығып 
кетуі. Біз бәрін де жеңеміз, елдің 
сенімін ақтаймыз!

Әсел СЕЙІЛОВА,
Жаңақорған ауданаралық 
ауруханасының жұқпалы 
аурулар бөлімінің дәрігер-

инфекционисі.

Осындай жандарды қалай 
құрметтемейсіз? «Кім адамдарға алғыс 
білдірмесе, Аллаға шүкірлік етпегені», 
– дейді Пайғамбар хадистерінде. Бұған 
қоса: «Кім сендерге жақсылық жасаса, 
оған сыйлық беріңдер. Егер сыйлық 
таппасаңдар, ол үшін дұға жасаңдар», 
– деп міндеттейді.

Бұл мұсылманның ғана ұстанымы 
емес. Біз – адамбыз, ібіліс кейіпті індет 
адам баласының әртүрлі мақсаттың 
жолында болса да, бір тағдырдың жа-
зуында жүргенін паш етті. 

Көптеген отандық тауарлар ішкі 
нарықтың сұранысын өтей алмай-
тыны ақиқат. Өзімізде өспейтін, 
өндірілмейтін азық-түліктердің шет 
жерден келетінін білеміз. «Біреудің 
қаңсығы біреуге таңсық» демекші, 
банан мен мандаринге, қаптамаға 
салынған тәттілерге, бояу араласқан 
сусындарға құмармыз. Осы бүгінгі 
күні осындай құнарсыз, сөлсіз 
азықтардан бас тартуымыз керек. 
Тіпті, оларды карантин кезінде ғана 
емес, басқа уақытта да тұтынбасақ та, 
ештеңеден кенде қалмаймыз. Мен осы 
қаланың өзінде жергілікті өндірушілер 
қолымен дайындалған азық-түлік, 
ас-су сататын бірнеше дүкендердің 
бар екенін білемін. Сол дүкендерде – 
құрт, ірімшік, қауынқұрт, сүзбе, іркіт, 
сарымай, айран, қымыз, шұбат, ша-
лап секілді қаншама ұлт тағамдары 
бар. Қазақтың қолынан шыққан бұл 
дәм-тұздарды татсаңыз, таңдайыңыз 
үйіріледі. Денсаулығыңыз жақсарып, 
көз жанарыңыз шарадай ашылады, 
қан қысымыңыз бен жүрек қағысыңыз 
бір жазда қалпына түседі. Осы күні 
көзәйнек кигендер, көкірегі шан-
шитындар көбейіп келеді, ол – ағза 
жұмысының ырғағын реттей алмайтын 
жасанды тағамдардың әсерінен туған 
салдар.

Бұл бүгінгі тақырып емес еді, бірақ, 
сөз аясына сыйғызуға тура келді. 
Өйткені, қазақ «ауру – астан» дейді. 
Ертең осы індетпен бірге барлық кесел 
ере кетсе жақсы, бірақ, арамызда ауру-
сырқаудың қалатыны, бола беретіні 
де ақиқат. Сондай ауруларға кіріптар 
болмас үшін алдымен жейтін асымыз 
бен салауатты өмір салтымызды ретке 
келтіруіміз керек-ақ.

Карантинге қатысты шаралар әлі 
күшейтілетін болады, себебі індеттің 
таралу қаупі сейілген жоқ. Сондықтан 
Президент карантин режимін сәуірдің 
соңына дейін созуды тапсырды. 

«Мұның оңтайлы шешім емес 
екенін түсінемін. Өйткені халық 
көшеге шығып, қалыпты тұрмысын 
жалғастырғысы келеді. Бірақ каран-
тин режимін сақтаудан, оқшауланудан 
басқа жол жоқ. Бұл отандық және 
халықаралық вирусолог мамандардың 
ұсынысы», – деді Қ.Тоқаев.

«Көппен көрген ұлы той» дейді да-
нышпан халқымыз, «бөлінгенді бөрі 
жейді» дегенді де қазекем айтқан. Осы 
ұлағатты сөздерді нық ұстанатын күн – 
бүгін. Ол біздің әрқайсымыздың ортақ 
мүддеге қосқан мысқалдай үлесіміз 
болмақ.

ӨЗІН 
СЫЙЛАҒАН 
ӨЗГЕНІ ДЕ 
ҚҰРМЕТТЕЙДІ

ҚОЛДАУ 
ҚАНАТТАНДЫРДЫ

БІРІКСЕК,
БӘРІН ЖЕҢЕМІЗ

ПІКІР

Бүгін де еліміз барша әлем 
жұртымен бірге қиын сынақты басы-
нан өткеріп отыр. Осы қиындықта ел 
мүддесін арқа лап еңкейіп, қара терін 
үгіп жүрген азаматтардың алдыңғы 
қатарынан дәрігерлер көрінді. Олар 
дәл осы кезеңде «ақ же лең ді абзал 
жандар» деп халық берген ат пен 
мақтауын тағы бір ақтады.

Өткен ғасырдың 60-70-ші 
жылдары ел-жұрт дәрігерлерге 
алғыстан басқа айтпайтын, олар-
ды құтқарушысындай көре   тін. 
Кешегі 90-шы жылдар тұсы нан бас-
тап көпшіліктің дәрі герлерге деген 
сенімі аза йып, теріс көзқарас пай-
да болғаны жасырын емес. Оның 
көптеген факторлары бар. Мыса-
лы санитарлық-эпи демиологиялық 
қызмет пен денсаулық сақтау сала-
сы екі бөлініп тасталды. Бұлардың 
бірі – індеттің ошағын анықтап, 
екіншісі емін жүргізетін егіз сала. 
Бұрын бас эпидемиолог деген бола-
тын, бүгін ол да жоқ.

Айтып отырған алпысыншы 

жыл дары – Сібір язвасы, холера, 
безгек, оба деген жұқ  палы аурулар 
асқынып тұрды. Міне, сол қауіптің 
белор тасында басын бәйгеге 
тігіп жүр ген дәрігерлер болатын. 
Соның бәрі ұмытылғанда дәрі-
герді дәлдүрішке айналдырып, тіпті 
олардың қызметін әр жер де суретке, 
бейнежазбаға түсі ріп, іс-әрекетінен 
ілік іздеу ші лердің көбейіп кеткенін 
көріп, жүрек сыздады. Енді, 
міне, астамшылыққа берілген сол 
адамдар дәрменсіз күйге түс кен 
шақта дәрігерді мойындап, оның 
жанқиярлық еңбе гінің құрметке 
лайық екенін түсінді.

Дәрігердің атқаратын мін детін 
өзі жанып жатса да, жан-жағына 
жарығын түсіретін шамға теңеуге 
болады. Ұлы Отан соғысы кезіндегі 
деректерге ден қойсақ,  дәрігерлер 
оқ пен оттың ішінде тұншыққан 
ауыр жаралылардың 72 процентін 
қайта сапқа қосқан. Сол әкелеріміз 
бейбіт күнге же тіп, ұрпақ таратып, 
ұзақ өмір жасады. Кеңес Одағының 

мар шалы Иван Баграмян кезінде: 
«Дәрігерлердің майдан даласындағы 
образы гума нитар лық ерліктің 
шыңы болды» деген екен.

Кеше осы індет есіктен ен-
генде тұмау-сымау ғой деп, кең-
қолтықтыққа салынып, қыз ұзатып, 
келін түсіріп жүре бергеніміз шын. 
«Майдасыз ірі болмайды, бірінсіз 
бірі болмайды» дегендей, тымау-
сымау дегеніміздің соңы қандай 
салдарға әкеліп тірегенін көріп 
отырмыз. Қазір біздің облысымыз 
індеттің таралуы жөнінен халқының 
санына шағып есептегенде респу-
блика бойынша 2-ші орынға шықты. 

Құрметті Сыр елі, әрнәр сеге абай 
болайық, дәрігер лердің айтқан тала-
бына ден қояйық. Дәрігер қашан да 
халық тың қасында. Оны тарих тың 
өзі көрсетіп келе жа тыр. Дәрігерлер 
бүгін де ел-жұртымен бірге, 
олардың саулығы мен амандығы 
үшін қызығын тәрк етіп, жігерін 
сарп етіп жұмыс үстінде жүр.

Сөз басында айтқанымдай, 
бәлекетті бір жеңнен – қол, бір 
жағадан бас шығарып жеңейік!

Асылбек ТОҒЫЗБАЕВ,
ҚР Денсаулық сақтау 

саласының үздігі,
«Құрмет» орденінің иегері.

ДӘРІГЕР ДӘРЕМЕТ
БЕРГЕН КҮН

«Ел басына күн туса, ер етікпен су кешер» дейді 
халқымыз. Басынан өткесін, көзімен көргесін айтқан. Небір 
нәубетпен бетпе-бет келген қазақ едік. Соның бәрінде бір 
үйден өргендей, бір киім кигендей бірлікпен жеңгенбіз. 
«Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарайық» деген нақыл 
– сол кезден қалған ұран.

– Вирус жұқтырғандардың  59-ы 
бір ғана Шиелі ауданынан тіркелсе, 
Қызылордада – 14, Жаңақорғанда – 
19, Сырдарияда – 25, Қармақшыда 
– 4, Аралда – 4, Қазалыда – 2 нау-
қас. Шиеліден тіркелген 59 жағ-
дайдың 45-і бір ауылдан, яғни, 
Ш.Қодаманов ауылынан шығып 
отыр. Қазіргі кезде ауылда каран-
тин жарияланып, оқшауланды, 
қарым-қатынас тоқтатылды. Ауру 
жұқтырғандардың саны облыс бой-
ынша  көбеюі бұрын қатынаста 
болғандардың анықталуымен бай-
ланысты болса, қаладан және ау-
даннан тіркелгендер кездейсоқ 
жағдайда жұқтырып отыр, яғни, 
ошақтары белгісіз. Бұл бізге өте 
абай болуды талап етеді. Нау-
қастармен қатынаста болған 1500-

ден астам адам анықталды. Оның 
491-і стационарлық, мыңнан аста-
мы үй жағдайындағы бақылауда. 
Атап өту керек, бүгінге дейін төрт 
науқас жазылып шықты. Науқастар 
саны өсіп, қауіптің артуына байла-
нысты қатаң шаралар қабылданып, 
облыс шекарасы, барлық аудандар 
мен Қызылорда қаласы бойынша 
46 тосқауыл бекеті қойылды. Осын-
дай шаралар Байқоңыр қаласында 
да қолға алынды. Қорғаныс 
министрлігінің әскери бөлімдерінің 
қатысуымен 5 млн 131 мың шар-
шы метр аумаққа дезинфекция 
жұмыстары жүргізілді. Індетпен 
күреске 1700-ге жуық медицина, 
450 полиция, 350 әскери қызметкер 
жұмылдырылуда. Бүгінде сани-
тарлық-эпидемиологиялық шара-
ларды ұйымдастыруға меди ци налық 

және қорғаныш құрал дарының 
жеткілікті қоры қалыптасқан. Соны-
мен бірге 9 маман дандырылған тест 
жүйесі бар, – деді ол. 

Сондай-ақ, тұрғындардың сауал-
дарына жауап беру және мәселелерді 
шұғыл шешу мақсатында арнайы 
Cаll орталығы құрылып, ресми мағ-
лұмат беретін «COVID-19»  ақпарат-
тық медиа блогы іске қосылған. 

– Әлеуметтік маңызы бар не-
гізгі азық-түлік тауарлары бойын-
ша, қоймалар мен сақтандыру қо-
рында 10 мың тоннадан астам 
өнім бар. Облыстық бюджеттен 
881 млн теңгеден астам қаржы бө-
лініп, 1492 тонна өнім алынды. Қа-
лыптасқан жағдайға байланысты 
Түр кістан облысы мен Шымкент 
қала сы әкімдіктерімен көкөністерді 
ке дергісіз өткізуге меморандум жа-
салды, – деді облыс әкімінің орын-
басары.

Оған қоса індетпен күресте уа-
қытпен санаспай еңбек етіп жүрген 
медицина қызметкерлеріне жасалып 
жатқан қолдаулар жөнінде де  айтты.

– Облыстың медицина саласы 
қыз меткерлерін ынталандыруға бай-
ла нысты нақты іс-шаралар қолға 
алынды. Наурыз айында 63 млн теңге 
төленді. Бұдан басқа науқастармен 
тікелей қатынаста болмайтын меди-
цина қызметкерлерін материалдық 
қолдау бағытында да жұмыстар 
атқарылуда. Бұл жұмыстар алдағы 
уақытта да жалғасады, – деді 
Н.Байқадамов.

ТӨРТ АДАМ ЖАЗЫЛЫП,
БЕС ЖАҒДАЙ ТІРКЕЛДІ



Қазір көктемгі егіске қа
жетті барлық дүниелер тү ген 
делуде. Шаруашылық құры 
лымдарында минералдық 
ты   ңайт қыштардың 10662 тон
насы және арамшөптерге қарсы 
қол  данатын гербицидтердің 
6081 литрі алынды. Көктемгі 
дала жұмыстарын жүргізуге 
346 трактор, 197 тіркеме, 83 
соқа, 44 дән сепкіш, 66 жүк 
көлігі қатысуда. Көктемгі егіс 
және дала жұмыстарын жүргізу 
үшін мемлекет тарапынан 2850 
тонна арзандатылған дизель 
отыны бөлінген. 

– Биыл мамандар су тап
шылығы орын алуы мүмкін 
екенін хабарлады. Бекітілген 
сызбаға сәйкес, егіс көлемін 
тұрақты суаруға 897,0 млн тек
шеметр су лимиті қаралған. Су 
ресурстарын тиімді пайдалану 
мәселесі барлық шаруашылық 
басшыларына ескертілген. 

Нәтижесінде олардың тарапы
нан тиісті ісшаралар жүзеге 
асуда. Жауапты кезеңде ау
данда су тапшылығын бол дыр
мауға барынша көңіл бөлінеді. 

Қазір елімізде қауіпті ін
детке байланысты күрделі 
жағ дай қалыптасып отыр. Ди
қандар осы бір жауапты шақта 
ел несібесін ортайтпауға үлкен 
жауапкершілікпен қарайды. 
Әрбір уақытты тиімді пайдала
нып, еңбекте де елдікті, бірлікті 
көрсетеді деп сенеміз, – дейді 
Н.Әзірбек. 

Ақжарма ауылындағы 
«Ақ  жарма және К» ЖШС 
Сыр өңіріндегі белгілі шаруа
шы лықтың біріне айналған. 
Шаруашылық мамандары 
биыл жаңа егін алқабын іске 
қо суды жоспарлап отыр. Енді 
олар аталған ауылмен ірге
лес Іңкәрдария елді мекені 
аумағына егін егуге көңіл 
бөлді. Бұл мақсатта «Аңламас» 

каналынан 9 шақырымға жуық 
канал қазылып жатыр. Қазірге 
дейін оның жарымынан астамы 
орындалып бітті. Қалған бөлігі 
ендігі он күннің шамасында 
іске қосылады. 

Жақында аталған игілікті іс 
барысымен аудан әкімі Руслан 
Рүстемов жанжақты танысып 
қайтты. Шаруашылық басшы
сы Қайрат Нұрсейітовтің ай
туынша, биыл серіктестік ма
мандары жаңа алқапты игеруге 
ерекше мән беріп отыр. Оның 
себебі де жоқ емес. Бұрындары 
Іңкәрдария ауылы негізінен 
төрт түлікті түлету ісімен ай
налысты. Енді мұнда егін 
шаруашылығы өркендемек. 

Жергілікті тұрғындар іл
геріде бұл аумақтың қалың 
шеңгел мен қамысты жер бол
ғанын айтады. Әдетте, тың нан 
түрен салынғанда мол өнімге 
негіз қаланатыны сөзсіз. 

Берекелі болғай.
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МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ

Хабарламалар
ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204ө 

бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жоба
лау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп 
отырған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға 
әсеріне бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53тармағына 
сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ (1945)  «Арысқұм 
кенішіндегі биотоғандарды тазалау құрылғыларын орнату» жұмыс 
жобасы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар 
мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, Қазбек 
би к., 13 мекенжайында және zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.
com электронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 299192.
***

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204ө 
бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жоба
лау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп 
отырған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға 
әсеріне бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53тармағына 
сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ (202501)  «Арысқұм 
кенішінде мұнай жинау жүйесі. № 232, 275 ұңғымалардан аралық 
құбырлар тарту» жұмыс жобасы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу 
үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, Қазбек 
би к., 13 мекенжайында және zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.
com электронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 299192.
***

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204ө 
бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жоба
лау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп 
отырған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға 
әсеріне бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53тармағына 
сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ (202502)  «Арысқұм 
кенішіндегі 232, 275 ұңғымаларын электрмен жабдықтау» жұмыс жо
басы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен 
ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, Қазбек 
би к., 13 мекенжайында және zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.
com электронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 299192.
***

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204ө 
бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жоба
лау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп 
отырған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға 
әсеріне бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53тармағына 
сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ (202503)  «Арысқұм 
кенішіндегі №232, 275 ұңғымаларына кірме жол» жұмыс жоба
сы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен 
ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, Қазбек 
би к., 13 мекенжайында және zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.
com электронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 299192.

Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Қазақстан Республикасында төтенше 
жағдайды енгізу туралы» 2020 жылғы 
15 наурыздағы №285 Жарлығына және  
Қызылорда облысының Бас мемлекеттік 
санитарлық дәрігерінің 30.03.2020 жылғы №4 
Қау лысына сәйкес халық арасында COVID19 
корона вирустық инфекцияның таралуының 
алдыналу мақсатында 2020 жылғы 31 науры
зынан Қызылорда қаласына көліктің барлық 
түрлерінің келуіне және шығуына тыйым са
лынып, темір жол қатынасына шектеу 2020 
жылғы 1 сәуірден басталды. 

Осыған орай, Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігінің «Әлеу мет
тік – еңбек саласында мемлекеттік қызмет 
көрсету және халықтың кейбір санат тарын 
азықтүлік және тұрмыстық жиынтығымен 
төтенше жағдай кезінде қамтамасыз ету ту
ралы» 2020 жылдың 25 наурызындағы №109 
бұйрығына сәйкес «Мүгедектікті және/неме
се еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін 
белгілеу және/немесе қажетті әлеуметтік 
қорғау шараларын айқындау» мемлекеттік 
қызметін медициналықәлеуметтік сараптама 
бөлімдерінде сырттай куәландыру форматында 
көрсету механизмі қарастырылды.

Осыған орай, мемлекеттік қызмет «Элек
тронды өтініш» сервисі арқылы жолданған 
электронды өтініш  «Электронды Үкімет» www.
egov.kz. вебпорталының «Электронды жүгіну»  
арқылы көрсетіледі.

Сонымен, «Мүгедектікті және/неме
се еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін 
белгілеу және/немесе қажетті әлеуметтік 
қорғау шараларын айқындау» мемлекеттік 
қызметі медициналықәлеуметтік сараптама 
бөлімдерінде 2020 жылдың 1 cәуірінен бастап 
сырттай куәландыру форматында өткізілетінін 
хабарлаймыз. Яғни, қажетті құжаттардың ны
сандарын электронды түрде жолдау арқылы, 
медициналықәлеуметтік сараптама бөлімдеріне 
келместен жүргізіледі.

Бұдан бөлек, қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету және осы инфекцияның профилактика
сы мақсатында тұлғаларға төтенше жағдай 
кезеңінде медициналықәлеуметтік сараптама 
бөлімдеріне кезекті куәландыруға мерзімінде 
келмеген жағдайда мерзімін өткізген кезең 2020 
жылдың 16 ақпанынан бастап есептелетін бо
лады. Яғни, ағымдағы жылдың 16 мамырына 
дейін кезекті куәландыруға мерзімінде келмеген 
жағдайда мерзімін өткізген кезең 2020 жылдың 
16 ақпанынан бастап есептелетін болады. 

Яғни, төтенше жағдай кезеңінде меди циналық 
ұйымдардың дәрігерлікконсультациялық ко
миссияларымен тұлғалардың қажетті құжаттары 
меди циналықәлеуметтік сараптамаға электрон
ды түрде сырттай куәландыруға жолданады.

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігінің  «Әлеуметтік – еңбек сала
сында мемлекеттік қызмет көрсету және 
халықтың кейбір санаттарын азықтүлік және 
тұрмыстық жиынтығымен төтенше жағдай 
кезінде қамтамасыз ету туралы» 2020 жылдың 
25 наурызындағы №109 бұйрығына 2020 жылғы 
1 сәуірдегі №118 қосымшаға сәйкес қайта 
куәландыру мерзімі төтенше жағдай енгізілгенге 
дейін бір айдан аспайтын мерзім ішінде және 
төтенше жағдай уақытында  келген адамдарға 
мүгедектіктің, жалпы еңбек ету қабілетінен айы
рылу дәрежесінің, кәсіптік еңбек ету қабілетінен 
айырылу дәрежесінің және мүгедектікті 
оңалтудың жеке бағдарламасының мерзімдері 
төтенше жағдай орын алған кезеңде автоматты 
түрде ұзартылады.

Еңбек, әлеуметтік қорғау және 
көші-қон комитетінің 

Қызылорда облысы бойынша 
департаменті.

Төтенше жағдай кезеңінде медициналық-әлеуметтік 
сараптама жүргізу тәртібі

Облыс әкімдігі мен облыстық мәслихат, «Nur Otan» партия
сының облыстық филиалы, облыстық Қоғамдық және ардагерлер 
кеңесі облыстық мәслихат депутаты Мінажадин Сражадинұлы 
Өтеевке әкесі 

Өтеев Сражадиннің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айта
ды.

Төтенше жағдай кезеңінде 
Қызылорда облысы бо йынша 
мемлекеттік кірістер орган дары
ның жұмысы ТЕК ҚАШЫҚ ТЫҚ-
ТАН ЖҮРГІ ЗІЛЕДІ. Мем лекеттік 
қызметтер: 

• Өтінішті  беру кезінде 
бейнеқоңырау жасау үшін, қызмет 
алушының байланыс деректерін 
міндетті түрде көрсету арқылы 
электронды түрде;

• «Электронды үкімет» порта
лы ның өтініштерді беру сервисі 
арқылы көрсетіледі.

Сіздер салық және кеден 
сұрақтары бойынша кеңестерді 
сағат 09.00 ден 17.30 дейін келесі 

нөмірлер бойынша алуларыңызға 
болады:

• Департаменттің электронды 
пош тасы  taxkzil@mgd.kz

• Департаменттің Байланыс ор
талығы: /7242/ 23-55-45, 23-83-90, 
23-81-14

• Департаменттің кеңсесі: /7242/ 
23-51-71

• Қызылорда қалалық МКБ 
электронды поштасы  kyzylorda@
taxkzil.mgd.kz 

• Қызылорда қалалық МКБ бай
ланыс орталығы – /7242/ 235058, 
237185, 237498, 236943

• Қызылорда қалалық МКБ 
қабылдау бөлімі және кеңсесі – 

/7242/ 238732, 235296

Жұмыс бағыты Жауапты тұлғалар Байланыс 
телефондары

Алкоголь өнімдерін 
сатуға лицензия беру

Сүлейменов Бағлан 
Таубайұлы

тел.  235209 
моб. 8 708 234 36 42

ҚҚС әкімшілендіру Есмағанбетов Нұрсұлтан 
Ертайұлы

тел. 237042 
моб. 8 747 150 02 20

Мемлекеттік 
қызметтер

Айдарханова Салтанат 
Әділханқызы

тел.  235605 
моб. 8 708 440 94 57

Кеден бағыты Ысқақов Бағдат Үсенұлы тел. 215277 
моб. 8 702 728 71 71.

Экспорттық бақылау 
(Кеден одағы)

Әбдіқалықов Мұхамбедияр 
Сағатбекұлы

тел. 235054 
моб. 8 776 111 91 80

Досмамбетов Мақсат 
Таңатарұлы

моб. 8 776 145 88 47

Қарыздар, оңалту 
және банкроттау

Ертанова Гүлмира 
Рыспайқызы

тел. 304590 
моб. 8 777 303 18 27 

Тәуекелдерді басқару 
жүйесі
(ЭШФ шектеу)

Қоспанбетов Асқарбек 
Сәндібекұлы

тел. 238114 
моб. 8 708 130 85 32

Аудит
(салықтық және 
кедендік тексерулер)

Күнісбаев Бигелді 
Ерғазыұлы

тел. 237089 
моб. 8 775 468 90 78,        
         8 775 481 90 32 

Камералдық бақылау Қаратаева Құндызай 
Байданқызы

моб. 8 777 265 67 56

Заң қызметі Ахметханов Ержан 
Әуезханұлы

тел. 238572 
моб. 8 708 936 34 93

Қыпшақбаев Рахымжан 
Алтынбекұлы

моб. 8 777 563 43 06

Жеке тұлғалардың 
жер, мүлік және көлік 
салықтары бойынша

Ысқақов Алмат 
Балтабайұлы

тел. 238830
моб. 8 701 518 15 01

Сасықбаев Нұрлан 
Амангелдіұлы

моб. 8 705 583 44 36

Түсіндіру жұмыстары
(Байланыс 
орталығының 
жұмысы бойынша) 

Шортанбаева Гүлжамал 
Сейітбайқызы

моб. 8 701 436 93 93

Салық төлеушілердің НАЗАРЫНА!
Елде ТЖ кезеңінде Қызылорда облысы бойынша Мем ле кеттік 

кірістер департаментінің жұмысы ТЕК ҚАШЫҚ ТЫҚТАН ЖҮР
ГІЗІЛЕДІ және мемлекеттік қызметтерді көрсету: 

• Электронды түрде және/немесе бейнеқоңырау арқылы;
• «Электронды үкімет» порталының өтініштерді беру сервисі 

арқылы.
ТЖ кезеңінде Сіздер үйден шықпай, салық және кеден сұрақтары 

бойынша кеңестерді сағат 09.00ден 17.30ға дейін келесі нөмірлер 
бойынша алуларыңызға болады: 

1) Департаменттің Байланыс орталығы – /7242/ 23-55-45, 23-83-
90, 23-81-14

2) Өтініштер мен құжаттарды алу үшін электронды пошта: 
taxkzil@mgd.kz

3) Департамент кеңсесі: /7242/ 23-51-71 
4) Бағыттар бойынша кеңес:

Құжаттардың орындалу мәртебесі туралы ақпарат Қызылорда об
лысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің http: //kzl.kgd.
gov.kz /ru/content/informaciyaostatusegotovnostidokumenta13 ресми 
сайтында орналастырылады.

Салықтық және әлеуметтік төлемдер 
бойынша борышкерлерге! 

Салықтық, әлеуметтік төлемдер бойынша берешектерді өндіріп 
алу бойынша бұрын қабылданған тәсілдер мен шаралардан, сондай
ақ салықтық, кедендік қарыздар мен әлеуметтік төлемдер бо
йынша берешектерді өтеу туралы хабарламалардан бас тартуды 
автоматтандырғанға дейін БАРЛЫҚ БОРЫШКЕРЛЕР (тәуекел 
дәрежесі жоғары салық төлеушілерді қоспағанда) аймақтық 
Мемлекеттік кірістер басқармаларына көрсетілген тәсілдер мен ша
раларды кері қайтару туралы жазбаша  жүгінуі қажет. 

Салық төлеушілермен салықтар мен міндетті төлемдер бойынша 
төлем мерзімін кейінге қалдыру туралы бекітілген кестеге сәйкес, 
өтеу мерзімдері ТЖ кезеңіне келген жағдайда, салық төлеушілер 
қарызды өтеу кестесіне өзгертулер енгізіп, төлем мерзімін 2020 
жылдың 1 маусымына ауыстыру қажет.

Осы сұрақтар бойынша кеңестерді сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін 
мына байланыстар арқылы алуларыңызға болады:

• Департаменттің электронды поштасы  taxkzil@mgd.kz
• Департаменттің байланыс орталығы: /7242/ 23-55-45, 30-45-90
• Департаменттің кеңсесі: /7242/ 23-51-71

Таратудың салықтық тексеруі жөнінде
Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 

төтенше жағдай кезеңінде халықпен қатынасты азайту мақсатында, салық 
төлеушілердің өз өтініші негізінде таратудың салықтық тексерулерін 
тағайындау уақытша тоқтатылатындығын хабарлайды.  

Сұрақтар мен кеңес алу үшін Департаменттің Аудит басқармасына  
237089 телефонына немесе www.kzl.kgd.gov.kz сайтындағы жауапты 
қызметкерлердің байланыс нөмерлеріне хабарласыңыздар.

Түсіністікпен қарағандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Салық төлеушілердің НАЗАРЫНА!

– Министрлік жұмыс беру
ші лерді тексергенімен, үйүйді 
аралап жүре алмаймыз. Бұл 
– осындай кезде өтірік алдап, 
өтініш бергендердің жауап кер
шілігі, – дейді ве домст во бас
шысы. 

Әлеуметтік төлем 16 нау
рыз бен 15 сәуір аралығына 
есептелді. Ал төтенше жағдай 
мерзімі мамыр айына дейін со
зылып отыр. Осыған байланы
сты көптің көкейінде «оны екін
ші рет алу үшін не істеу керек?» 
деген сұрақ пайда бол ғаны рас. 

– Мұны 29 сәуір күні өткіз
сеңіз де бір күнге, жарты айға 
деп бөлмейміз. Өтініш берсеңіз, 
толығымен 42500 теңге тө ле
неді. Күніне саналмайды. Мы
салы, төтенше жағдай бір ай 
болып, одан кейін 5 күнге со
зыл ған күннің өзінде 42500 
теңге төленеді, – деп түсіндірді 
министр. 

Сәуірден бастап зейнетақы, 
мемлекеттік жәрдемақы мен 
әлеуметтік көмек мөлшерінің 

ин дексациялануы қиындыққа 
тап болған отбасылар үшін сәл 
де болса сеп. Облыста ол 247 
мыңнан астам адамға тиесілі. 

Еңбек, әлеуметтік қорғау 
және көшіқон комитеті облыс
тық департаментінің басшы
сы Төреахмет Жолым бетовтің 
айтуынша, зейнетақы төлемі 
мен еңбек сіңірген жылда
ры үшін берілетін зейнетақы 
мөл  шері 5 процентке артты. 
Жаңадан тағайындалған зей 
нетақы 46 айлық есептік көр
сет кіштен (127 788 теңге) 
ас пауы керек. Мемлекеттік ба
залық зейнетақы, әлеуметтік 
жәрдемақы, мүгедек бала тәр
биелеп отырған атаана, бала 
асырап алушы, қамқоршыға 
берілетін, бала кезінен бірінші 
топтағы мүгедектің күтіміне 
байланысты жәрдемақы ең 
төменгі күнкөріс деңгейінің 
жо ға рылауына байланысты кө
бейді.

Осылайша 1 сәуірден бас
тап:

– айлық есептік көрсеткіш – 
2778 теңге;

– зейнетақының ең төменгі 
мөлшері – 40441 теңге;

– ең төменгі күнкөріс дең
гейі – 32668 теңге;

– мемлекеттік базалық зей
нетақы төлемінің ең төменгі 
мөлшері – 17641 теңге;

– жалақының ең төменгі 
мөлшері 42500 теңге болды.

– Сонымен қатар, І және ІІ 
тізімдегі мемлекеттік арнайы, 
бала тууына байланысты бір 
рет, бала бір жасқа толғанға 
дейін, көпбалалы отбасыларға, 
көпбалалы аналарға ай сайын 
төленетін жәрдемақы, арнау
лы жәрдемақы көлемі айлық 
есептік көрсеткіштің жаңа 
мөлшеріне сәйкес артты, – 
дейді департамент басшысы. 

Төтенше жағдай кезінде 
зейнетақы мен жәрдемақы 
алушылар мекеме жағалап, та
бан тоздырмайды. Олар үшін 
әлеуметтік төлем автоматты 
түрде есептеледі. Өтініштер 
«Элек тронды үкімет» пор талы
ның «Электронды өті ніштер» 
сервисі арқылы қа былданады.

Қолдаудан халық 
қағажу қалмайды

1-бет. 

1-бет. 

Тыңнан 
табыс артады

КӨКТЕМГІ ҚАРЕКЕТ

Аудан орталығынан 5,3 
шақырым қашықтықта орна
ласқан Ғ.Мұратбаев атындағы 
ауылда 275 үй бар. Жыл өткен 
сайын халық саны өсіп, демо
графия жақсаруда. Елді мекен
де ауыз су желісі, электр желісі, 
жол салу мәселелері, көшені 
түнгі жарықпен қамту жолға 
қойылған. 

Елді мекенде көптеген 
әлеуметтік мәселе шешімін 
тапқан. Тұрғындардың басым 
бөлігі «РзаАгро» ЖШСда, 
бюджеттік мекемелерде еңбек 
етеді. Төрт түлік өсіріп, шар
уа қамын күйттегендер де 
бар шылық. Жолаушылар та
сымалы, кәсіпкерлік саласы ай
тарлықтай дамыған. 

Ауылды табиғи газға   қосу 
кезек күттірмейтін мәсе
лелердің бірі еді. Аудан ор
талығына жақын орна лас
қанмен, жылу маусымында 
қиындық туындайды. Ауылға 
табиғи газ құбыры жүргізілген 
жағдайда экологиялық ах
уал дұрысталып, халықтың 
тұрмыстіршілігі арта түседі. 
Экологиялық ахуалды тым 
төмендететін күлқоқысты 
сыртқа шығару түбірімен жо
йылады. Оған қоса ауылдағы 
талағаштарды шабу азайып, 
экологиялық апат аймағында 
тұрып жатқан халыққа түрлі 
жұқпалы аурулар тудырып 
отырған соршаңдардың ауаға 
көтерілуі тоқтайды. 

Жақында Қазалы аудандық 
тұрғын үйкоммуналдық шар 
уашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бө
лімінің тапсырысымен жеке 
кәсіпкер «ЮгГазПроект» ЖШС 
директоры Ж.Тәңірбергеновтің 
демеушілігімен  елді мекеннің 
орамішілік газ желілерінің 
құрылыс жобасы бойынша 
жобасметалық құжаттары 
әзір леніп, «Оңтүстік Сарап
тама» ЖШС тарапынан оң  
қоры тынды алынды. Жал
пы сметалық құны – 270 
425,68 мың теңге. Құрылыс 
жұмыстарының ұзақ тығы 
– 4,5 ай. Жоба іске асы
рылғанда Ғ.Мұратбаев ауы
лындағы тұрғын үй секторы 
газбен үздіксіз  қамтамасыз 
етіледі. Бұл жаңалық ауыл 
тұрғындарын қуанышқа бө
леді. 

Қазалы ауданы.

Ғани ауылы 
газға қосылады

Қысы қытымыр, көктемі шұбалаңқы Қазалыда 
газ келгенге дейін қатты отын түсіріп, тамызық 
қамдау қыруар шаруа болатын. Енді бұл қиындық 
кент тұрғындарының басым бөлігі  үшін (кенттің  
77 проценті газ желісіне қосылған)  артта қалды.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы».Sb

Біз әлеуметтік желілердеміз!



Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы».Sb
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БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

қабылдау бөлмесі тел/факс: 8/7242/ 70-00-36, 40-11-10 (1002)

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

қабылдау бөлмесі – тел: 8/7242/ 40-02-17, 40-11-10 (1007)

Бас редактордың орынбасары – 40-11-10 (1053)
Жауапты хатшы – 70-00-81 (1037) 

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті 
жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған. 
Авторларға қаламақы тапсырыс  бойынша 
төленеді, қолжазба өңделеді және 
қайтарылмайды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 28791         Тапсырыс №542

Газет редакцияның компьютер орталығында қатталып, 
«Сыр медиа» ЖШС өз баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.

e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz Кезекші редактор  Ғазиза ӘБІЛДА.
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Түрлі зерттеулерді па
рақ тай келе, бұл терминнің 
мағынасына қатысты көптеген 
дерек барын білдік. Мәселен, 
«фрилансер» термині әлемге 
әйгілі жазушы Вальтер Скот
тың «Айвенго» романын
да бірінші рет қолданылған 
екен. Жазушы романда орта 
ғасырдағы жалдамалы жауын
герлерді осылай атаған. 
Бұдан бөлек, фрилансқызмет 
көрсету нарығы Батыс Еуро
па мен АҚШта дамығанын 
айту керек. Кезінде дизайнер, 
фотограф Уолт Дисней фри
ланс қызмет көрсету арқылы 
өз қолымен салған суреттерін, 
карикатуралық портреттерді 
сатумен айналысқан, осылай
ша  өзінің жаңа анимациялық 
туындысына қол жеткізген 
көрінеді. Әлем әдебиетінің 
классик жазушысы Эрнест Хе
мингуэй де шығармашылығын 
Американың «Торонто 
Стар» газетінде штаттан тыс 
қызметкер ретінде бастап, 
тек жазған материалдарының 
қала мақысын алып отырған. 
Ол фрилансер есебінде жұмыс 
істей жүріп, алғашқы рома
нын жазуға кіріскен. Осы 
алғашқы туындысы оның 
болашақ шығармашылығының 
іргетасын қалаған екен. 

Бүгінде еліміздегі еңбек 
нарығында да фрилансер
лерге сұраныс айтарлықтай. 
Тіпті ғаламтордағы арнайы 
сайт 7 мыңнан аса мамандық 

бойынша қызмет түрін ұсы
нады. Олардың арасында бағ
дарламашы, фотограф, дизай
нер, журналист және такси 
секілді әртүрлі қызмет көрсету 
салалары бар. Фрилансқа бір
жола көшкен мамандардың 
пікіріне сүйенсек, атқарған 
ісіңе сай төленетін еңбекақы 
жалқаулықты ұмыттырып, 
қатаң жұмыс тәртібін сақтауға 
мәжбүрлейді. Сонымен қатар 
бұл салада қызмет ететіндер 
тапсырысты өз қаласынан 
ғана емес, республикадан, 
тіпті алысжақын шетелден 
де қабылдауына мүмкіндігі 
бар. Бірқатарымен әлеуметтік 
желіде тілдескен болатынбыз.

– Күнделікті костюм
шал бар киіп, галстук тағып, 
таңмен таласып жұмысқа 
келу, сосын кешке дейін оты
ру көпшілік үшін қалыпты 

жағдай. Бірақ, біз үшін емес. 
Фрилансер – еркін адам, еркін 
қызметкер. Еркін жұмыс кес
тесімен  жүресің. Тапсырыс 
беру шімен тікелей жұмыс 
істейсің, оның талғамынан 
шығу бірінші орында. Өзім 
Алматы қаласында, дизайнер
интерьер саласында қызмет 
етемін, зәулім ғимараттар мен 
жеке үйлердің ішісыртын 
көркемдеу үшін түрлі жо
баларды дайындап, жіберіп 
отырамын. Бұл ретте осы 
қызмет түрінің ерікжігер мен 
шыдамдылықты ерекше қажет 
ететінін айтпай кетуге бол
мас. Фриланста жауапкершілік 
жоғары, абыройыңды түсіріп 
алмау үшін жанталасасың, ал 
кеңселік жұмыста жауап кер
шілікті ұжым бөліседі, басшың 
мойнына алады. Өз басым 
фрилансер болып өмір сүруге 
болады деп санаймын. Ол үшін 
жеке брендке баса мән беру ке
рек, – дейді Дәулет Тұрғанбек. 

Еркін жұмыс істеуге бейім 
мамандар үшін бұл қызметтің 
артықшылықтарымен қатар 
кемшін тұсы да бар. Өйткені, 
фрилансерлер еңбек дема
лысын немесе демалыс және 
мерекелік күндерді сезінбейді 
екен. Қол жеткізген көрсеткіші 
үшін қандай да болмасын 
сыйақымен марапатталмай
тыны тағы бар. Бұл орайда 
АҚШта арнайы фрилансер
лер одағы құрылған. Олар 
келеңсіз жағдайға жол бермес 

үшін және фрилансерлердің 
құқығы тапталмас үшін ар
найы жоба әзірлеп, есесі кет
кен фрилансерлердің табы
сын кері қайтару мәселесін 
бір жолға қойған. Бізде де 
қазір бұрынғыға қарағанда 
фрилансерлердің жұмысы 
ашық. Өткен жылдан бас
тап Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігі 
ұсынған заңнамалық түзету 
фрилансерлердің міндетті зей
нетақы жарналарын төлеу рә
сімдерін жеңілдетті.

 Иә, қарап отырсаңыз, осы
дан он жыл бұрынғы кезеңмен 
салыстырғанда қазір фрилан
серлер қатары көбейген. Оның 
саны алдағы уақытта да артаты
ны сөзсіз. Себебі, техникалық 
тұрғыдан мүмкіндік беретін 
салаларда фрилансерлердің кө
беюі заңдылық деп білеміз.

ФРИЛАНСЕР
 

немесе «Еркін құстың» 
еңбегі қандай?

Қоғамда «фрилансер» ұғы мы пайда болды. 
Ағыл шын тілінен аударғанда ол «ер кін құс» деген 
мағынаны білдіреді, яғни бірде-бір ком па нияның 
құрамында жоқ, тапсырыс берушіні өз еркімен 
таңдайтын, жұмыс уақытын өзі реттейтін кәсіп 
иесі. Қазір елде жарияланған төтенше жағдайға 
байланысты көпшілік үйден шықпай-ақ, табыс 
табудың осы түріне көшуді жөн тауыпты. Ен-
деше, фрилансер болудың артықшылығы мен 
қиыншылығы неде? Оның құқығы қорғала ма? 
Тарқатып көрелік.

Түйекештің сөзінше, көк темде 
шұбатқа сұраныс артады. Себебі, бұл 
сусын адам иммунитетін көтереді. 
Расында, шұбаттың пайдасы бе
сенеден белгілі. Әсіресе, ел ішіне 
таралған індеттен кейін шұбат сұрап 
хабарласатындардың саны артқан. 
Кейде бірекі айға дейін алдын ала 
тапсырыс алып қояды екен. 

Түйе өсірудің қиындығын 
білетіндер бұл шаруаға селсоқ 
қарайтын. Ал, бүгінгі жағдай ескі 
көзқарасты өзгертті дейді шаруа. 
Бұрын бір түйенің бағасы 500 мың 
теңге болса, қазір 1,52 млн теңгеге 

дейін көтерілген. Тіпті, сатып ала
мын дегендер де көбейген. Бірақ, 
Ақмадиярдың сататын ойы жоқ. 

– Түйе бағу оңай шаруа емес. 
Атакәсіп болған соң еңбек етіп 
келеміз. Көктемде жұмыстың 
қызатын уақыты. Мал төлдейтін 
кезең. Төрт түліктің ішінде түйенің 
ботасы әлсіз келеді. Осы кезде оларға 
ерекше күтім қажет. Қазіргі кезде бо
талайтын түйелерді ұстап отырмыз. 
Ал, жасы кел генді бордақылап, сата
мыз, – дейді ол. 

Шаруаны дөңгелентіп, қол ғабыс 
етіп отырғандардың бірі – отанасы.  

Қазір оннан астам түйе сауады. Үлкен 
ұлы да ана сының жанына жалау 
болып жүр. Күнделікті 10 литр ден 
астам өнімді жергілікті тұрғындар 
алып кетеді. Гүлназ арасында күбі де 
шайқап, ма йын алады. Құртын жая
ды. Отағасы үйде болмай қалған кез
де балаларымен шаруаны өзі жайғап, 
қоражайын пысықтап қояды. 

Расында, түйе бағу – білгенге та
быс көзі. Оның адамзат баласы үшін 
пайдасы ұшантеңіз. Еті мен сүті 
– азық, жүні – киім. Кейіпкеріміз 
шалғайдағы төрт түліктің пайдасы
на кенелген ауылдардың қайта жан
данып, Қаратаудың қойнына қойын 
өргізген шаруалардың тіршілігі 
біртіндеп жолға қойылып келе 
жатқандығына риза. Малдың қай 
түрін өсіремін десең де мемлекет та
рапынан проценті төмен несие, мал 
басына бері летін субсидия барын да 
тілге тиек етті. Тек тынымсыз ең
бектену керек. Түйекеш жігіт те енді 
шаруашылығын жандандыру үшін 
жайылымдық жер алып, кәсібін да
мытуды көздеп отыр.

Шұбатқа 
сұраныс артты

Жаңақорғандық Ақмадияр Жүсіпбеков әкесінен қалған 
шаруашылықты жандандырып келеді. Кәсіпкер Ойсылқара 
тұқымын өсіруге әбден машықтанған. Бала жасынан шаруаға 
бейім ол бүгінде кәсібін отбасылық бизнес ке айналдырған. 
Шаруаның қорасында 20-дан астам түйесі бар. Әзірге қолда 
бағып отырғаны осы.

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».Sb

Акцияны ұйымдастыру, үй лестіру 
жөнінде екі жұмысшы орган құрылған. 
Біріншісі, біздің Қызылордадан бөлек, 
Ақмола, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, 
Қарағанды, Қостанай, Маңғыстау, Пав
лодар және Солтүстік Қазақстан об
лыстары аумағында. Бұлар Қостанай 
облыстық орман шаруашылығы 
және жануарлар дүниесі аумақтық 
инспекциясының жұмысшы органы 
болып белгіленген. Ал екінші Ақтөбе, 
Атырау, Батыс Қазақстан облыстарының 
шекарасы Батыс Қазақстан орман 
шаруашылығы және жануарлар дүниесі 
аумақтық инспекциясының жұмысшы 
органы болып табылады.

– Бекітілген жоспарға сәйкес, өз об

лысымызда аудандық, қалалық поли
ция бөлімдерімен бірлесе, сондайақ 
«Охотзоопром» ӨБ филиалы, аңшылық 
шаруашылық қызметкерлерімен мо
бильді топтар құрылды. Киікті қорғау 
мақсатында жедел топ қызметкерлеріне 
автокөлік, тиісті техникалық жабдықтар 
берілген. Өздеріңізге белгілі, киіктің 
күрт азайып кетуіне байланысты, ар
найы қаулы шығып, 2012 жылдан осы 
жылға дейін аулауға тыйым салынған. 

Енді бұл 2023 жылға дейін ұзартылды, 
– дейді облыстық орман шаруашылығы 
және жануарлар дүниесі аумақтық 
инспекциясының бөлім басшысы Олжа
бек Холов. 

Дегенмен, киікті қырып салудан 
тайынбайтын қаскөйлер азаяр емес. 
Биылдың өзінде осыған қатысты 
3 браконьерлік дерек анықталып, 
полицияның араласуымен, сотқа дейінгі 
тергеу басталған.

Айтпақшы, қай күні желіде желдей 
ескен 54 бас өлі киік тиеген Тойота ЛК 
автокөлігінің жайы да белгілі. Осын
ша киік пен 224 дана мүйізді тастай 
қашқан қандықолдар «Охотзоопром» 
ӨБ РМҚК жедел тобының инспектор
ларынан қара үзіп үлгерген. Қосымша 
көлікке мініп, әрине. Браконьерлердің 
темір тұлпарларының жолсыз жерде тым 
жарамды екені, күйлі жүріске алдын ала 
дайындалатыны белгілі еді.

Қосымша ескеретін жайт, мысалы 
бір ақбөкеннің текесін жайратсаңыз, 500 
АЕК (айлық есептік көрсеткіш), яғни 
6 млн 250 мың 500 теңгені мемлекет
ке айыппұл ретінде санап бересіз. Ал 
аналығын ата қалсаңыз, 4 млн 275 мың 
350 теңге. Бұл – 350 АЕК деген сөз.

Киік аулауға тыйым 
тағы үш жылға ұзартылды

Бұл акция бұрыннан жалғасын тауып келеді.  Дала еркесінің 
көбею уақытында мұндай жобаның болуы қажет-ақ. Киіктен бөлек, 
басқа да жануарлар дүниесін қорғау, табиғат заңдылығын сақтау 
барысында ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрі 
мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің биылғы ақпан айындағы 
бірлескен бұйрығына сәйкес «Киік» акциясын өткізу жоспары  
бекітілді.

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы».Sb
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Ортағасырлық 
үңгір

Ұлыбританиядағы теміржол жөндеу 
жұмыстары кезінде ХІV ғасырда адамдар 
пайдаланған үңгір мен суреттер табылды. 
Теміржол инфрақұрылымының иесі және 
операторы NetworkRail компаниясының 
мәліметінше, жұмысшылар үңгірге 
Англияның Гиллфорд қаласы маңындағы 
жолды жөндеп жатқанда кезіккен. 

Болжам бойынша, үңгір орта ғасырларда Әулие 
Екатерина шіркеуімен байланысты діни орын не
месе шіркеу ретінде қолданылған. ХІV ғасырдың 
басындағы шіркеудің үйінділері темір жол 
маңындағы төбеде орналасқан. Сарапшылардың ай
туынша, үңгір әлдеқайда үлкен болуы мүмкін, оның 
шағын бөлігі ғана сақталған. Табылған суреттерде 
нүктелермен безендірілген готикалық текшелер және 
бүйірінде христиан крест бейнесі салынған. Олар 
үңгірдің нақты кезеңін анықтау үшін радиокөміртекті 
зерттеу жүргізеді. Үңгірден табылған ағаш көмір мен 
қоқысты да зерттеуге қолдануы мүмкін. 

Онлайн Пасха
Әлем католиктерінің Пасха мейрамын 

тойлауы коронавирустық инфекцияның 
өршуіне байланысты өзгеріске ұшырады. 
Көптеген шіркеулер  дәстүрлі құлшылық 
етудің орнына онлайн-трансляция өткізіп жа-
тыр, ал дін қызметкерлері келушілермен ара 
қашықтықты сақтауға тырысады. 

Рим папасы Франциск Ватикандағы қасиетті Петр 
соборында жексенбілік пасха мінәжатын өткізді. 
Әдетте 10 мың адам сиятын шіркеу бұл жолы бос 
болды. Құлшылық рәсіміне небәрі 20 адам қатысты. 
Дегенмен, бұл оқиғаны әлем католиктері ғаламтор 
арқылы тамашалады. Понтифик өзінің дұғасында 
адамдарды қорқынышқа бой бермеуге және сенім мен 
үмітті жоғалтпауға шақырды. 

Пасханы онлайн режимде Филиппин католиктері 
де атап өтті. Дін қызметкерлері адамдарды үйге 
отыруға шақырды, сондықтан барлық рәсімдер мен 
уағыздар «YouTube» пен «Facebook» арқылы тікелей 
эфирде көрсетілді. Жергілікті тұрғындар үшін мұндай 
онлайн «Пасха»  жат нәрсе көрінгенмен, бірақ олар 
қауіпсіздікті бәрінен жоғары санайды. Оңтүстік Ко
реяда, Австралияда да пасхалды жексенбі интернетте 
өтті. 

Пластикті 
ыдырататын 
фермент

Ғалымдар пластик бөтелкелерді бір -
неше сағаттың ішінде қайта пай дала нуға 
болатындай етіп өңдеп шығаратын бакте-
риалды фермент жасап шығарды.

Фермент бөтелкелерді химиялық блоктарға 
өзгертеді. Кейін оны жоғары сапалы жаңа 
бөтелке жасауға болады. Ал қазіргі таңда 
өңделген пластиктер тек киім немесе кілем 
өндірісінде пайдалануға жарамды. Мұндай 
өңдеу тәсілі алдағы бес жылда өндірістік мас
штабта пайдаланылады. 

Тәуелсіз сарапшылар жаңа ферментті ірі 
жетістік деп атады. Планетаны миллиардтаған 
тонна пластик қалдығы ластап жатқаны бәрімізге 
белгілі. Авторлар ферментті өзгертіп, мутацияға 
ұшыратқан. Осылайша, оның пластикті ыдыра
ту қабілеті жақсара түскен.


