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Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы».

– Мысалы, бір күнде 1000-
ға жуық сұрақ түседі. Оның 
көбісі әлеуметтік төлемдерге 
қатысты. Өзіңіз де білетіндей, 
бұлар 42 500 теңге, «Nur Otan» 
партиясы арқылы төленетін 
«Біз біргеміз» акциясы бойын-
ша 50 мың теңге аясындағы 
сұрақтар. Сондай-ақ, қала сыр-

ты мен ішіндегі бақылау-өткізу 
бекеттеріне қатысты тіркелу 
туралы сұрақтар жетерлік. 
Бұдан басқа, кәсіпкерлік, 
тағы басқа салалар бойынша 
сұрақтар болады. Екі күннен 
бері коммуналдық төлем, 15 
мың теңге маңайындағы сұрақ 
қоюшылар көбейді. 

Сыр өңірі жұртшылығы 
«Түгіскен тәжірибе шаруа шы-
лығын» жақсы біледі. Жаңа-
қорған ауданына қарасты іргелі 
құрылым ұзақ уақыттан бері 
күріш егу ісімен айналысып 
келеді. Қай кезде де алдыңғылар 
қатарынан көрініп, берекелі тір-
шіліктің қазанын қайната түсті. 
Елдегі еңбекшілер әдетін ше 
биыл да ертерек қамын жасады. 

– Оңтүстік өңірде ауа 
райы ертерек жылиды ғой. 
Қазір диқандық кәсіпке әбден 
қолайлы шақ. Ендігі кезекте 
күріш егісіне көңіл бөліп жа-
тырмыз. Барлығы жоспар бо-
йынша атқарылуда. Әрбір сәтті 
тиімді пайдалана білсек ертең 
егініміз бітік шығатыны сөзсіз,  
– деді шаруашылықтың бас аг-
рономы Манас Ибрагимов. 

Биыл түгіскендік диқандар 

сорт жаңарту жұмыстарына на-
зар аударып отыр. Солардың 
бірі – аудан жеріне қолайлы 
«АйКерім» сортының ауқымын 
кеңейте түспекші. Бұл сортты 
ұзақ жылдан бері агросала-
да қызмет атқарып келе жат-
қан жергілікті агроном Керім-
хан Егізбаев шығарған. 
Бұ рын ғы жылдарда көршілес 
«Келінтөбе» ауылында егілді, 
басқа да шаруашылықтарда сы-
нақ тан өтті. Өнім деңгейі көңіл 
көншітеді.

– Расын айту керек, облыс-
та қаншама уақыттан бері сорт 
жаңартылмай келді. Бұл өнім 
деңгейіне біршама әсер еткені 
рас. Былтыр «АйКерім» сортын 
50 гектарға егіп көрген едік. 
Бітік шықты. Биыл осы сорттың 
көлемін ұлғайтуды көздеп отыр-
мыз, – деді бас агроном.

Әлемдік экономикадағы жағдай 
мен баға тұрақсыздығы және ко-
ронавирус инфекциясының та-
ралуына байланысты Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаев осы жылдың 
8 сәуірінде «2020 жылға арналған 
республикалық бюджетті нақтылау 
туралы» Жарлыққа қол қойған бола-
тын. 

«Бүгін біз осы Жарлықтан туын-
дайтын міндеттер мен Мемлекет 
басшысының тапсырмасын жергілікті 
жерде жүзеге асыру үшін облыстық 
мәслихат сессиясының күн тәртібіне 
2020-2022 жылдарға арналған 
облыстық бюджетті 34,8 млрд теңгеге 
нақтылап отырмыз. Ақпарат ретінде 
айта кетейін, бұл қаржының 25,9 млрд 
теңгесі республикалық бюджеттен 
бөлініп отыр. Енді осы қаржының 
негізгі бағыттарына қысқаша тоқтала 
кетейін», – деді облыс әкімі.

Аймақ басшысының айтуынша, 
бюджеттен қаралған қаржының 2,6 
млрд теңгесі мемлекеттік атаулы 
әлеуметтік көмек беруге, 1,5 млрд 
теңге – әлеуметтік кепілдендірілген 
пакетке, оның ішінде төтенше 
жағдайға байланысты аз қамтылған 
отбасыларды азық-түлік және тұр-
мыстық жиынтықпен қамтамасыз ету-
ге бағытталады.

Ал еңбек нарығын дамыту, оның 
ішінде жалақыны ішінара суб-
сидиялау, жастар практикасына, 
«NEET» санатындағы жастарға, та-
бысы төмен көпбалалы отбасыларға, 
еңбекке қабілетті мүмкіндігі 
шектеулі жандарға, жаңа бизнес 
идеяларға берілетін гранттарға және 
қоғамдық жұмыстарға 4,3 млрд теңге 
қарастырылған.

«2020-2021 жылдарға арналған 
жұмыспен қамтудың Жол карта-

сы» мемлекеттік бағдарламасына 
республикалық бюджеттен транс-
ферт ретінде 9,1 млрд теңге бөлінуде. 
Қаржы аймақта жаңа жұмыс орында-
рын ашуға, тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, инженерлік-көлік 

инфрақұрылым жобаларын жүзеге 
асыруға және әлеуметтік-мәдени ны-
сандарды жөндеу мен елді мекендерді 
абаттандыруға жұмсалады. 

Ауыл тұрғындарының өмір сүру 
сапасын жақсартуға бағытталған 

«Ауыл – ел бесігі» бағдарламасы бо-
йынша облыста маңызды саналатын 
22 жобаға 3 млрд. теңге бөлінеді. 

Сонымен қатар, «Бизнестің 
жол картасы-2025» мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде несиенің 

пайыздық мөлшерлемесін субсидия-
лау мен шағын және орта бизнес 
несиелерін кепілдендіруге 1,7 млрд 
теңге қаралады.

Бұдан бөлек, аймақ басшысы 
облыстық бюджет қаражатының 
жұмсалу барысына тоқталып өтті. 

«Аймақта жүзеге асыры-
лып жатқан құрылыс, энергетика, 
мәдениет, спорт, электр және сумен 
жабдықтау салаларындағы 49 жо-
баны қоса қаржыландыруға 3 млрд 
теңге, Арал, Қазалы, Жалағаш, Шиелі 
аудандарында тұрғын үй салуға 
құнды қағаздарды шығару есебінен 
895,5 млн теңге бөлінетін болады. 
Сонымен қатар, білім, денсаулық, 
мәдениет және спорт салаларына 
516 млн теңге қаралады. Ал  құқық 
қорғау органдарының материалдық-
техникалық базасын нығайтуға 219 
млн теңге жұмсалады», – деді облыс 
әкімі.

Сессия қорытындысында аймақ 
басшысы облыстық мәслихат депу-
таттарының бюджет жобасын нақ-
тылауға белсенді қатысқандары үшін 
алғыс білдірді. 

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА ӘРКЕЗ БАСЫМДЫҚҚА ИЕ
Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың қатысуымен 

мәслихаттың кезектен тыс 44-сессиясы өтті. Бейне-
конференция форматында ұйымдастырылған сессияда 
2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджетті нақтылау 
мәселесі қаралды деп хабарлайды облыс әкімінің баспасөз 
қызметі.

ІСКЕ СӘТ,
СЫР ДИҚАНЫ!

Облыстың бірқатар шаруашылықтарында күріш 
егісі басталды. Жылдағы үрдіспен даланы дүбірге 
бөлейтін диқандар таң шапағы көрінген сәттен егін 
алқабына келіп, бейнеті мен берекесі мол кәсіптің 
өрісін кеңейте түседі. Қазір дала қосына бара 
қалсаңыз, дәл осындай керемет көріністі көзіңіз 
шалып, көңіл-күйіңіз әдемі әсерге бөленері анық.

ТӘУЛІК БОЙЫ 
ТҰТҚАДА
немесе call 
орталықтың 
қарбалас қызметі

– Алло, сәлеметсіз бе, «400-100» сall орталығы» сізді 
тыңдап тұр. Бұл кезде телефонның ар жағынан әйел 
адамның даусы естіледі.

– Түсінікті, апай. Жеке куәлігіңіз жаныңызда 
ма? Бізге ЖСН нөміріңіз қажет. Телефон шалушы 
бес-алты секундтан соң оператор сұраған мәліметті 
жылдам айта бастады.

– 7506... Кешіріңіз, сіз бұл тізімде жоқсыз. 
Жарайды, сау болыңыз. Телефон сыртындағы да 
сыпайы қоштасты. Сұхбат осылайша тез аяқталған 
еді...

Бұл – облыстық жедел штаб жанынан құрылған 
«400-100» сall орталығындағы тынымсыз жұмыстың 
бір көрінісі. Мұнда 24 сағат бойы кезекшілікпен 
түрлі сала мамандары үздіксіз соғылған телефонға 
жауап беріп отыр. Тоқтаусыз қоңыраулар арасында 
2-3 минутын бөлген оператор  орталықтың 
жұмысын қысқаша айтып берді.

Жалпы біздің мамандық 
түрлі жұқпалы аурулармен 
тікелей күресетіндіктен, кез 
келген жағдайға дайын бо-
луымыз керек. Сондықтан 
еш уақытта қорықпай, 
қызметімізді адал атқаруға 
күш саламыз.  

Дәрігерлер қауымына 
Мем лекет басшысынан бас-
тап, облыс әкімі, облыстық 
денсаулық сақ тау бас қар-
масы, аурухана бас шы лығы 
тарапынан қолдау көрсетіліп 
жатқаны белгілі. Президент 
қауіпті дертпен күресте ақ 

халаттылар еңбекақысына 
қосымша үстеме төлем беруді 
тапсырды. Қазірде менің 
әріптестерім үстемақыларын 
алды да. Әсіресе, облыс әкімі 
Гүлшара  Әбдіқалықованың 
медицина қызметкерлерінің 
жағдайына жіті көңіл 
бөліп отырғаны қуантады. 
Өткенде ғана ол кісі бізбен 
телефон арқылы байланы-
сып, жағдайымызды, көңіл 
күйімізді сұрады және 
бізбен бірге екенін айтты. 
Алдағы уақытта қандай да 
бір қажеттіліктеріміз болса, 

қандай да бір мәселе туын-
даса, өзіне хабарласуға бо-
латынын жеткізді. Аймақ 
басшысының  мұн дай қол-
дауы, ақ ха лат тыларға деген 
сенімі бізді жігер лендіргені 
сөзсіз. Сондықтан ол кісіге 
алғыс айтамын. Қиындықты 
бірге жеңеміз.

Жадыра
ЗИНАБДИНОВА,

 облыстық жұқпалы 
аурулар ауруханасының 

дәрігер инфекционисі.

«Аймақ 
басшысының 
қолдауы
бізді жігерлендірді»

Қазір дәрігерлер қауымы әлемді 
жайлаған індетпен күресте  қауырт 
жұмыс ғана емес, сонымен бірге қауіп 
пен қатерге толы күндерді бастан 
өткеруде.  Мен облыстық жұқпалы аурулар 
ауруханасында 2017 жылдан бері дәрігер 
инфекционист болып еңбек етемін. 
Наурыз айынан бастап коронавирус 
инфекциясының алдын алу мен емдеу 
мақсатында жұмыла жұмыс істеудеміз. 

Экономика:
ЕурАзЭОдақ ахуалы қандай?

Көшпелі саудада
керек-жарақтың бәрі бар

«Біз адамдардың үйде оқшаулануы коронавирусты жеңу үшін 
қажет екенін білеміз. Бірақ мұның теріс ықпалынан әйелдер серігінің 
қатыгездігіне душар болады. Соңғы аптада экономикалық және 
әлеуметтік қысым мен қорқыныштың күшеюіне байланысты біз 
отбасындағы зорлық-зомбылықтың жаһан бойынша бұрқ еткенін 
байқап отырмыз. Кейбір елдерде қолдау көрсету қызметтеріне жүгінген 
әйелдер саны екі есе артты. Бұл ретте құқық қорғау органдары мен 
медициналық мекемелердің қызметкерлері жұмысқа артығымен 
жұмылдырылғандықтан, кейде қажетті шаралар қабылдай алмайды», – 
деді Антониу Гутерриш.

Ашу – 
дұшпан, 
ақыл – 
дос

Қолдау бар,
тек сіз үйде болыңыз

Сарғайған
солдат хаттары
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Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».Sb

ТАЛҚЫ ӘЛЕУМЕТ ТАРАЗЫ

ЖЕДЕЛ ЖЕЛІДЕ

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы».Sb

Бұған дейін кең ауқымда ата-
лып өтіп жүрген шаралар биыл 
онлайн форматта жүргізіледі. 
Бұл елімізде енгізілген төтен
ше жағдайға байланысты 
қабылданған. Сондықтан тиісті 
салалар бойынша нақты жос
пар әзірленіп, көпшілікке 
мазмұнды, қызықты ісшаралар 
тізбегін ұйымдастыру жоспар-
ланып отыр. 

 Облыстық Қазақстан Халқы 
ассамблеясының хатшысы 
Ләйлә Төрешова 1 мамыр – 
Қазақстан халқы бірлігі күніне 
арналған ісшаралар жоспары-
мен таныстырды. Бұл бағытта 
онлайн форматта ұлттар 
достығын дәріптейтін маңызды 
шаралар өткізілетін болады. 
Біздің өңірде 11 этно мәдени 
орталық  бар. Мерекелік шара 
барысында сол орталықтардың 
жұмысы кеңінен қамтылады. 

Облыстық ішкі саясат бас
қармасы басшысының міндетін 
атқарушы Еркін Әбішев 7 ма-
мыр – Отан қорғаушылар және 9 
мамыр – Жеңіс күніне арналған 
мерекелік ісшаралар барысын 
баяндап берді. Өңірдегі төтенше 
жағдайға байланысты бұл атау-
лы күндерді де онлайн формат-
та өткізу жоспарланған. Қазіргі 
таңда Қызылорда қаласы мен 

аудандардағы негізгі көшелерде 
көзі тірі соғыс ардагерлерін 
кеңінен насихаттау мақсатында 
билбордтар дайындауға мән 
берілуде. Орталық көшелер 
тақырыпқа сәйкес безендіріледі. 
Сонымен қатар, патриоттық 
әндер байқауы, қарт майдангер-
лер ерлігін бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы насихаттауға 
баса көңіл бөлінген. 

Отырыс барысында облыс
тық жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағ
дарламалар басқармасының 
басшысы Талғат Дүйсебаев 
қарт майдангерлерге мемле-
кет тарапынан көрсетілетін 
көмектер жайын да айтты. Ал 
облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Серік Дүйсенбаев өзі 
басқаратын ұйым тарапынан 
атқарылатын ісшараларды 
әңгімелеп берді.

Облыс әкімінің орынбаса-
ры сөз түйінінде алдағы мере
келерді жоғары деңгейде атап 
өтуге көңіл бөлу қажеттігіне 
назар аударды. Тиісті салалар 
бойынша нақты жұмыстар жа-
салып, ел арасында насихаттық 
мүмкіндіктер барынша дұрыс 
ұйымдастырылуы қажет. 

«СБ» ақпарат. 

Бүгін дағдарыс жағдайындағы 
экономика туралы айту, әлбетте, 
оңайға соқпайды. Бүкіл әлем 
экономикасы күйзеліске 
ұшырады. Экономика шығындары 
әлемде ондаған триллион АҚШ 
долларымен есептеледі. Дегенмен, 
адам баласы өз табиғатына 
сәйкес ұдайы үмітпен өмір сүреді. 
Сол сияқты әлемнің бірқатар 
елдерінде дертке қарсы шаралар 
азда болса оңды нәтижесін бере 
бастады. Алдағы 15-20 күн ішінде 
біршама елдер карантин режимін 
оңтайландырмақшы. Бірақ бұл 
бұрынғы жауапкершілік жүгін 
әсте  жеңілдетпейді.

Осыдан бірнеше күн бұрын Қазақстан 
өзінің 2020 жылға арналған бюджетін қайта 
қарап, оған көптеген өзгерістер енгізді. 
Өзгерістерге сәйкес Қазақстан бюджетінің 
шығысы 13,8 трлн теңге құрайтын болады. 
Қаржының барлығы негізінен дағдарыстан 
пайда болған шығындардың орнын толтыруға 
жұмсалады. Төтенше жағдайға байланысты 
трансферттердің бұрын берілген мөлшеріне 
өзгерістер енгізілді. Бұрын белгіленген 
шығындар сақталады. Ауыл шаруашылығын 
субсидиялаудың, шағын және орта бизнестің 
шығынын өтеудің қаржы мөлшері бекітілді. 
Сондайақ, бұрын көзделген шаралардың 
бірқатары өткізілмейтін болды. Олардың 
қатарында Жеңіс күні шеруіне қатысты және 
басқа да маңызды емес шығындар бар. 

Қазақстанда халыққа қажетті ең 
маңызды азықтүлік тауарларының қорын 
қалыптастыру бойынша тиісті жұмыстар 
жүргізілуде. Ол қатаң бақылауға алынды. 
Жалпы, алғанда оның нәтижесі жаман емес. 
Осы мақаланы дайындау барысында біз 
ЕурАзЭОдақ елдеріндегі ахуалды сараптан 
өткізіп, ондағы негізгі макроэкономикалық 
көрсеткіштерді талдаған едік.

Ресейде төтенше жағдай мерзімі әлі со-
зылатын сыңайы бар. Ел президенті В.Путин 
Жеңістің 75 жылдығына қатысты шеруден 
бастап барлық шараларды кейінге қалдырды. 
Қаржы министрі Силуанов күні кеше ғана 
2020 жылдың соңына дейін экономиканы 
қолдау шараларына мемлекеттің әлауқат 
қорынан 7 трлн рубль жұмсалатынын айтты. 
Тұрақтандыру қорының қаржысы 600 млрд 
долларды құрайтынын ескерсек, бұл шығын 
Ресей экономикасына айтарлықтай нұқсан 
келтіре қоймайды. 

Интернет желісі арқылы Қырғызстанның 
тұтыну рыногындағы жағдайды сарап-
тан өткіздік. Қырғызстанда ұн бағасы 
Қазақстанмен шамалас. Өздерінде көбірек 
өндірілетін болғандықтан, көкөніс, жеміс
жидек бағалары арзан. Бірақ оның есесіне ет 
бағасы, малдың басқа да өнімдері қымбат. 
Бұл – шалғайдағы елді мекендердегі тұтыну 
рыногының нарқы емес, Бішкектегі баға.

Өзбекстан – одаққа кірмесе де, біздің 
көршіміз. Ондағы бағалардың сипаты мына-
дай. Ұн бағасы Қазақстаннан 2 есе қымбат. 
Бұл түсінікті. Шетел болған соң Қазақстан 
өзбектерге өз рыногымыздан қымбат бағаға 
сатады. Осыған сәйкес Өзбекстанда мал 
өнімдерінің, оның ішінде еттің бағасы Қа
зақ станға қарағанда біршама жоғары. Есе
сіне көкөніс өте арзан. ЕурАзЭОдақтың 
тағы бір мүшесі – Тәжікстандағы ахуал қа
лыпты. Елдегі орташа жалақы біздің валю
таға шаққанда 70 мың теңгені құрайды. Ауыл 
шаруашылығындағы жалақы 3040 мың 
теңге. Дегенмен, Тәжікстанда энергетика 
және тау кен өндірісіндегі жалақы біршама 
жо ғары. Ұлттық валюта – сомани біршама 
тұрақтылығымен сипатталады. Бірақ сарап
шылар оның уақытша құбылыс екенін айта-
ды. Тәжікстанда тұтыну рыногындағы баға 
оншалықты қымбат деуге келмейді. Ұн және 
одан өндірілетін өнімдер бағасы Қа зақ стан
мен шамалас. Бірақ есесіне жалақы да төмен. 
Бұл – жергілікті өнімдер бағасының қым
баттамауының кепілі. Ет бағасы біршама 
жоғары.  

Ортаазиялық мемлекеттердің барлығында 
мемлекеттік қарыз деңгейі біршама төмен. 
Себебі олардағы экономика арнайы қор 
қаржысымен қамтамасыз етілмеген. Сарап-
шылар бұл орайда Қазақстанның дағдарыстан 
біршама жеңілдеу шығындарымен шыға
тынын айтады.

«Министрлікте азаматтар-
ды жауапкершілікке тартатындай 
құзырет жоғын бірден айтайын. Бізде 
мемлекеттік еңбек инспекциясы бар 
еді. Оны 2013 жылы әкімдердің 
құзырына берді. Сол себепті 
біреуді жауапқа немесе қылмыстық 
жауапкершілікке тарта алмаймыз», – 
деді ведомство басшысы. 

42500 теңге әу баста қапыда 
жұмыстан айырылып қалып, 
жалақыдан қағылғандарға ғана 
арналған еді. Бірақ әлеуметтік 
төлемге әркімнің де таласы бар 
екен. Өтірік ақпар ұсынғандардың 
арасында жолы болғыштар көптеп 
кездесті. Өйткені олар өтініш 
бергенде тұрақты табысынан 
уақытша айырылғанын растаған. 
Ал мұның аныққанығын анықтауға 
министрліктің мүмкіндігі жетпепті. 
«Бастапқыда жұмыс беруші арыз 
білдірерде қызметкері ақысыз 
демалысқа жіберілгенін растайтын 
бұйрықтың көшірмесін қоса тіркеуі 
тиісті. Келесі күні жұмыс берушілер, 
жұмысшылар, қоғам белсенділері, 
кәсіпкерлер палатасының өкілдері 
мен әкімдер eGov порталына сканер-
ленген құжатты тіркеу қиын екенін 
әрі бюрократия туатынын айтты. Біз 
бұған бірден құлақ асып, арызды ғана 
қалдырдық», – деді Б.Нұрымбетов. 

Базада жұмысшының ақысыз 

демалысқа жіберілгені туралы 
бұйрық жоқ. Ал бұл – мәселенің анық
қанығын білуге кедергі. Министрлік 
осылайша деректің шынайылығына 
қатысты жауапкершілікті арыз 
берушінің арожданы мен ұятына 
қалдырып отыр. Оның үстіне, 
мемлекеттің ақшасын алу жөніндегі 
өтінішті жұрт еріккеннен беріп 
отырған жоқ деп есептейді. «Төтенше 
жағдай болмаса да халықтың ба-
сым бөлігінің табысы аз. Жалақы 
төмен, зейнетақы, жәрдемақы көп 
емес. Сондықтан біз қарапайым таза 
халықты артынша тексеріп жатпай-
мыз», – деді сала жетекшісі. 

«Қателескендер» ұяты оянып, 
ақшаны қайтарамын десе, мархабат! 
Министрлік ол үшін мына реквизитті 
ұсынады: «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпораци-
ясы» КЕАҚ; БСН: 160440007161; 
БСК: GCVPKZ2A; ЖСК: 
KZ67009SS00368609110; ТТК: 049. 
«Халық» және «Каспий» банктерінде 
есепшоты бар азаматтар «Әлеуметтік 
төлемдерді қайтару» тетігін таңдай 
отырып, 42 500 теңгені банктердің 
ұялы қосымшасы арқылы қайтара 
алады. 

20 сәуірдегі мәліметке сәйкес 
42500 теңге көлеміндегі әлеуметтік 
төлем 3 млн 960 мың адамға 
тағайындалды. Ол үшін мемлекеттік 

сақтандыру қорынан 157 млрд теңге 
бөлінді. 

Үкімет енді халыққа 
коммуналдық қызмет ақысы 
есебінде 15 мың теңгеден бермек. 
Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрлігі ақшаның каран-
тинге жабылған өңірлерде тұратын 
азаматтардың жекелеген санатта-
рына арналғанын мәлімдеді. Олар 
– І, ІІ, ІІІ топ мүгедектері, мүгедек 
балаларды тәрбиелеуші, көпбалалы 
отбасылар, Ұлы Отан соғысының 
мүгедектері мен қатысушылары, 
оларға теңестірілгендер, мемлекеттік 
немесе қоғамдық міндетін, әскери 
қызметін орындау, ғарыш кеңістігіне 
ұшуға дайындық немесе ұшу, адам 
өмірін құтқару және құқық тәртібін 
сақтау кезінде қаза тапқандардың 
отбасылары, төмен және одан аз 
зейнетақы алатын зейнеткерлер, 
атаулы әлеуметтік көмек алушылар, 
оның ішінде жалғызбасты зейнеткер-
лер. 

Жергілікті әкімдіктер тұтыну
шылардың дербес шоттарына 2 ай 
бойы ай сайын 15 мың теңгеден ау-
дарып отырады. Үміткер ақпараттық 
жүйелер немесе call орталығы 
арқылы жеке сәйкестіндіру нөмірін, 
әлеуметтік дәрежесін және дер-
бес шот дерегін көрсете отырып, 
әкімдікке өтініш беруі керек. Әкімдік 
оның дұрысбұрыстығын анықтайды. 
Өтініш әкімдіктер арнайы жүйені 
іске қосқаннан кейін ғана қабылдана 
бастайды. 

Министрлік жүйе барынша қысқа 
уақыт ішінде әзірленетініне сендірді. 
Коммуналдық қызмет ақысы сәуір, 
мамыр айлары үшін төленеді. 
Барлық өтініш мамыр айымен қоса 
қабылданады.

«СОТТАЛМАЙДЫ!»
министр көп сөзге нүкте қойды

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы».Sb

42500 теңге төңірегінде кешеге дейін небір сыпсың сөз, 
алыпқашпа әңгіме айтылып келді. Әсіресе, «оны негізсіз 
алғандар сотталады екен» деп ел шулағаны есте. Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов 
Facebook әлеуметтік желісіндегі жеке парақшасында көп 
«дейдіге» нүкте қойды.

МЕРЕКЕЛІК 
ШАРАЛАР ОНЛАЙН 
ФОРМАТТА ӨТЕДІ

Сейсенбі күні облыс әкімдігінде мамыр айында 
тойланатын мерекелік шараларды өткізуге 
байланысты жұмыс тобының отырысы өтті. Оған 
облыс әкімінің орынбасары Серік Ахмет жетекшілік 
жасап, алдағы мерекелердің маңыздылығына 
тоқталды. 

Экономика:
ЕурАзЭОдақ 
ахуалы 
қандай?

Джон Хопкинс 
университеті (Johns Hopkins 
University) таратқан соң-
ғы мәлімет бойынша, 
әлемде 2 563 384 адамнан 
коронавирус індеті анық-
талып, 177 424 адам қайтыс 
болды.

Ауыр дерттен 681 477 адам 
сауыққан. Әсіресе АҚШ, Италия, 
Испания және тағы бірқатар Еуропа 
елдерінде коронавирусқа қатысты 
жағдай күрделі. Індет жұқтырудың ең 
көп оқиғасы АҚШта тіркелген. Онда 
824 438 адамнан вирус анықталды, 
75 289 адам дерттен жазылды. Пан-

демия басталғаннан бері елде 45 042
ден астам адам көз жұмған, бұл рет-
те вирустан ең көп адам НьюЙорк 
қаласында қайтыс болған. Елде КВИ
ді тексеру үшін 4 155 178 тест жасал-
ды. 

Адам өлімі саны бойынша екінші 
орында – Италия (24 648 адам). Елде 
індет жұқтырғандардың жалпы саны 
– 183 957 адам. 

Испания әлемде коронавирус 
жұқтыру оқиғаларының саны бо
йынша екінші орында. Онда ауру 
жұқтырудың 204 178 оқиғасы растал-
ды, 21 282 адам қайтыс болды. 21 282 
адам жазылып шыққан. 

Францияда 159 299 адам ауруға 
шалдыққан. 20 829ы қайтыс болды.

Германияда COVID19 жұқтыру
дың 148 453 оқиғасы тіркеліп, 5086 
адам көз жұмған. 

Британияда пандемия бастал
ғаннан бері індет жұқтырудың 130 
175 оқиғасы тіркелді, 17 378 адам көз 
жұмды, 640 адам жазылды. 

Әуелде Қытайдан шыққан вирус 
әлемге таралып, 11 наурызда ДДСҰ 
COVID19 коронавирусын пандемия 
деп атады.

ӘЛЕМДЕГІ ЖАҒДАЙ
ӘЛІ КҮРДЕЛІ

Табысынан айырылған 
жағдайда берілетін әлеу
мет тік төлемді алған жас  
отбасылардың бірі, қала 
тұрғыны – Айжан мен 
Темірлан Аяғановтар. Ота
ғасы Темірлан жеке сау-
да орталығында жұмысшы 
болып еңбек еткен. Елдегі 
жағдайға байланысты, біраз 
қызметкерлер жұмыстан боса-
тылады. Олардың қатарында 
Темірлан да болатын. Отана-
сы Айжан 4 баланы бағып, үй 
шаруасында. Жалғыз ерінің 
табысына қараған оған бұл 
жағдай оңай тимегені анық. 
Кейін мемлекет мұндай жан
дарға әлеуметтік қолдау жасап 
жатқанын естігенде қуанып 
қалады. Темірлан еңбек сай-
ты арқылы 42500 теңге алуға 
өтінім береді. Көп ұзамай оның 
байланыс құралына хабарла-
ма келіп, тиісті жәрдемақы 
тағайын далыпты. Қаражатқа 
азықтүлік өнімдерін тағы бір 
тү гендеп алды. 

Жалпы, бұл отбасында екі 
бала мектеп жасында. Үлкені 
Ермек  бесінші, Самат 3сы-
ныпта оқиды. Қазір балалар 
үйде онлайн жүйесі арқылы  
білім алуда.  Балалардың 
сабағын атаанасы ерекше 
бақылауға алған. Берілген 
тапсырмаларды бірге орын-
дайды. Темірлан  карантин 
кезінде балаларына ерекше 
көңіл бөліп отырғанын айт-
ты. Сабақтарына көмектеседі, 
өзге де кітаптар оқып береді. 
Салауатты өмір салтын ұстану 
үшін түрлі жаттығулар жа-
сатады. Ол әрбір отбасында 
жеке бастың тазалығы мен 
қауіпсіздік ережелері қатаң 
сақталуы тиіс деп біледі. 

– Қазір жұқпалы індеттен 
халықты аман алып шығу 
мақсатында қолдан келген 
барлық мүмкіндіктер мен 
амалдар жүзеге асырылуда. 
Оны біз күнделікті көзбен 
көріп, бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы біліп отыр-
мыз. Күн тәртібінде бір ғана 
мәселе тұр. Ол – індетпен 
күресу.  Біздің елде басты 
құндылық – адам және оның 
өмірі. Сондықтан карантин 
режимі күшейтілуде. Біз де 
ережеге бағынамыз. Үйде 
балаларымыздың жанында 
болып, жарқын күндеріміздің 
қайта келуін күтіп отырмыз, – 
дейді отағасы.

Айжан болса, тігіншілікті 
қолға алыпты. Ескі сарайда 
жатқан тігін машинасының 
шаңын сүртіп, қоданысқа 
енгізген. Үйдегі ескі көрпе
шелерді жаңартып, балаларға 
да киім тігіп беруде. Өзінің 
жаңа қыры ашылып келетініне 
риза. Бұрын балаларынан 
қолы босамайтын, қазір 
жары тіршілігіне қолғабыс 
етіп, тігіншілікке уақыт тап-
ты. «Карантин деп үйде қол 
қусырып отыруға болмайды. 
Біз күннің қалай өтіп кеткенін 
де байқамай қаламыз. 
Балалардың сабағы, тамағы 
мен үй шаруасының күйбеңі 
таусылмайды ғой, кейде 
үлгермейміз – дейді ол.

Осындай қиын сәттерде 
жомарт жандардың қайырым
дылық жасап жатқаны жа-
нына жылулық сыйлайты-
нын да жасырмады отанасы. 
Жақында оған ерікті жастар 
хабарласып, азықтүлік пен 
жеке гигиеналық құралдар 
жеткізіп берген екен.

– Соңғы тәулікте вирус жұқ
тырғандар тіркелген жоқ. Облыс 
бойынша 151 жағдай. Оның 26сы 
сауығып шықты. 125і стационарлық 
емін жалғастыруда. Індет жұқтырған 
азаматтармен байланыста болған 
2200 адам анықталды. Оның ішінде 
1162сі жақын, 1038і жанама байла-
ныста болған. Айта кетейік, Ресейден 
42 студент келеді. 1 «Б» санатына 
жататын елден келгендіктен, олар-
дан арнайы тест сынамасы алынып, 
үй жағдайындағы карантинде қатаң 
бақылауға алынады. Қандай да бір 
күдік болған жағдайда провизорлық 
карантинге жатқызылатын болады, – 
деді басқарма басшысы. 

Осы күні облыстық тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің са-
пасы мен қауіпсіздігін бақылау  
департаментінің басшысы Ғалия 
Бәйменова өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте жылжы-
малы дәріханалардың елді мекендерді 
аралауға шыққанын хабарлады. 

Облыста 328 дәріхана мен дәрі 
сататын бекет бар. Оның 178і 

Қызылорда қаласында орналасқан. 
– Күнделікті жасалған мониторинг 

бойынша өңірде бірреттік пайдала-
нылатын 23 мың дана медициналық 
бетперде, көпреттік бетперденің 
8 мың данасы, 10 мың метр дәке 
таңғыш, 1389 литр қорғаныш 
сұйықтығы және 220 мың резеңке 
қолғап қоры бар. Биылғы 20 сәуірден 
бастап шалғай елді мекендердегі 
тұрғындардың дәрілік заттарға де-
ген сұранысын қанағаттандыру 
мақсатында «Europharm» жылжыма-
лы дәрігерлік бекеті іске қосылды. 
Онда 800ден астам дәрілік зат, 
медициналық бұйымдар, дәріханалық 
ассортимент тауарлары бар. Депар-
тамент вирустық аурулардың алдын 
алу және емдеу үшін қолданылатын 
дәрілік заттардың бөлшек саудадағы 
бағаларына тұрақты түрде монито-
ринг жүргізеді. Тұрғындар тарапы-
нан негізсіз шекті бағадан асу тура-
лы шағым түскен жоқ. Облыстағы 
дәріханалық ұйымдарда вирусқа 
қарсы, ыстықты түсіретін, иммуномо-
дуляторлы дәрілік заттар, этил спирті, 

сутек асқын тотығы, хлоргексидин 
жеткілікті мөлшерде бар, – деді ол. 

Департамент басшысы облыстағы 
дәріханалық ұйымдардағы маска
лардың басым көпшілігі  жергілікті 
тігін цехтары тіккен қорғаныш мас
калары екенін, олар медициналық 
маска (медициналық бұйым ретінде 
мемлекеттік тіркеуден өтпеген) бо-
лып есептелмейтіндіктен шекті баға 
бекітілмегенін айтты. 

– Сол себепті биылғы 24 наурызда 
облыс әкімінің төрағалығымен өткен 
жиналыста дәріханалық ұйымдар 
тарапынан қорғаныш маскалары-
на логистикалық және жүкқұжат 
шығындарын ескерумен 5%ке дейін 
үстеме баға қою келісіміне қол 
жеткізілді, – деп атап өтті ол.

Кеше түстен кейін облыстық 
денсаулық сақтау басқармасы аймақта 
індеттен айыққандар санының 29ға 
жеткенін хабарлады. 

– Қауіпті індеттен тағы үш науқас 
емделіп шықты. Емделушілердің  емі 
толық аяқталған соң, екі рет тест сы-
намасы алынды. Сынама нәтижесі 
теріс көрсеткіш көрсетуіне орай, 
яғни, ауруынан айығуына байланыс
ты ауруханадан шығарылды. Індетті 
жеңген үш науқастың біреуі – Шиелі 
ауданының, екеуі – Жаңақорғанның 
тұрғыны. Бұған дейін облыс 
көлемінде 26 науқас ауруынан 
айығып шықса, қазір олардың саны 
29ға жетті, – делінген хабарламада.

 Елімізде орын алған төтенше жағдайға 
байланысты бүгінде халықтың басым көпшілігі 
күнделікті еңбектен қол үзуге мәжбүр болып отыр. 
Осындай сын сағатта еліміз мұқтаж жандарға 
жәрдемақы тағайындап, түрлі төлемдердің 
мерзімін ұзартып, тағы басқа аса қажетті қолдау 
шараларын қабылдады.

ҚОЛДАУ БАР, 
ТЕК СІЗ ҮЙДЕ 
БОЛЫҢЫЗ

22 СӘУІР: 29 АДАМ ЖАЗЫЛДЫ, 
НАУҚАС ТІРКЕЛГЕН ЖОҚ

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы».Sb

Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте 
облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы 
Жақсылық Әбдусәметов аймақта өткен тәулікте жаңадан 
вирус жұқтырғандардың тіркелмегенін айтты.
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КЕНЕ – КЕСЕЛ КӨЗІ

ЖЕҢІС - 75АПЫРАЙ-Ә!

Екінші дүниежүзілік 
соғыстың 
аяқталғанына – 75 жыл. 
Бұл соғыстың қасіреті 
аз айтылған жоқ. Кітап 
болып жазылды, кино 
болып түсірілді, та-
рих болып қатталды. 
Елге аман-есен келген 
жауынгердің сыр-
сұхбаты болып та баян-
далды. Кейінгі буын 
«ешкім де, ешқашан 
да ұмытылмайды» 
ұстанымын атадан 
балаға өсиет қылып на-
сихаттап та келеді.  

Дейтұрғанмен, екінші дү
ние жүзілік соғыс кезеңін кең 
пано рамада көрсетуге септігін 
тигізетін эпистолярлық жаз
балар, яғни, ұрыс даласы мен 
бейбіт өмірді жалғаған жауын
гер хаттары әлі де болса ғы
лыми тұрғыда арнайы зерттеу 
нысанына айналған жоқ. Жа
уынгер хаттары – солдаттың 
елге деген сағынышы ғана емес, 
май дан өмірі, окоп шындығы. 
Дала почтасынан жолданған 
бұл хаттардың көбі бүгінгі күн
ге жеткен жоқ. Алайда, елім 
деп еңіреген ерлердің үш бұ
рышты үшбу сәлем хаттарын 
емі ренген елі, асыл аналар 
көз дің қарашығындай сақтап, 
ұр пағына рухани мұра қылып 
жет кізе алған екен.  

Кеңес Одағының Батыры 
Мәншүк (Мәнсия) Жиенғали
қызы Мәметованың Орал қала
сындағы музейінде қаһарман 
қазақ қызының алты хаты сақ
таулы. Оның біреуі 1938 жылы 
латын графикасында жазылған 
хат болса, бесеуі – орыс тілінде 
майдан даласынан жазылған 
хаттар. Музей қорындағы әріп
тері көмескіленіп, тозығы жет
кен Мәншүк хаттары бізге дейін 
түпнұсқалық текстологиясы 
то  лықтай қалпына келтіріліп 
оқыл ған да, жарияланған да 
емес. Осы олқылықтың орнын 
тол тыру мақсатында алғаш рет 
Жеңістің 70 жылдығы қар са
ңында Мәншүктің майдан да
ласынан жазылған бес хатын 
2015 жылы 9 мамыр күні «При
уралье» газетінде жа риялап, 
Ақжайық жұртын көз айым 
еттік. Бұл істе мате риалдармен 
танысуға мүмкіндік жасаған 
музей қызметкері Әлия  Жан
төре қызына ризашылы ғы мыз
ды білдіреміз.  

Мәншүк Мәметованың хат
тарына да адресатпен амандық 
сұрасу, ақпарат бөлісу, бірінші 
жақтан баяндалатын көңілкүй 
реңктері сынды эпистолярлық 
стиль ерекшеліктері тән. Ал 
хат мәтініндегі жеке сөйлемдер 
жазушының дүниетанымы мен 
заман шындығын көрсетеді. 
«Дорогая апа» деп басталатын 
бірінші хатында анасын 1 ма
мыр мерекесімен құттықтап, 
Қызыл әскер қатарында Ота
нын жаудан қорғауда алғы шеп
те жүргендігін мақтан ететін 
тұстан кейінгі: «Выполняя при
каз Сталина, не отступать ни на 
шаг назад. И я лично оправдаю 
доверие партии, храня в груди 
кандидатскую карточку» деген 
екі сөйлем назар аудартады.

Екінші дүниежүзілік соғыс
та адам шығыны жағынан ке
ңес елі бұрынсоңды соғыс та
рихында болмаған көрсеткіш 
көр сетті. Мұның барлығы 
«қарыс қадам шегінуге болмай
ды» деген Сталин бұйрығының 
салдары екендігін соғыс зар
дабын зерттеуші ғалымдар 
дәлелдеді. Шегіне ұрысып адам 
шығынын мейлінше аз болуын 
қарастырудан көрі, қауқарсыз 
қарумен қарыс қадам шегінбеу 
стратегиясы адам өлімін есе
лей түсті. Адам шығынының 
көп болуына және бір себеп 
Мән шүктің хатынан алынған 
үзін дідегі екінші сөйлемде жа
тыр. Комунистік партия қата
рындағы және оған канди дат 
жауынгерлер кеңестік идео ло
гия жүргізген саясаттың сал
қынымен «я лично оправдаю 
доверие партии» деп қарыс 
қа дам шегінбей және өзгені де 
осыған үгіттеді. Бұл – соғыс 
өрті шарпып тұрған ұрыс да

ласында басын бәйгеге тігіп, 
жауына қасқайып қарсы тұрған 
қазақ қызының қапылыста 
жазылған басаяғы жүз сөзге 
жетпейтін хат мәтініндегі за
ман шындығы.          

Мәншүктің 20.05.1943 жыл
ғы ха ты көңіл күй реңкіне толы. 
Елге деген сағынышы, елден 
келген хаттың жанына шуақ 
құятыны: «Апатай, я очень со
скучилась по Вам... Когда по
лучаю от Вас письмо, оно мне 
дает больше энергии в даль
нейшей моей жиз ни...» деген 
тебіренісінен анық сезіледі. 
Осы хаттағы: «Я всегда буду 
жива, здорова и меня никакая 
немецкая пуля не возьмет, толь
ко лишь Вы пишите письма по
чаще» сөй лемі бір Мәншүктің 
аузымен ай тыл ғанымен, ел
ден келген үшбу хат жауы
мен бетпебет ке ліп алысып 
жатқан мыңдаған жауынгерге 
қаншалықты қуат беретінін боя
масыз көрсетуімен де құнды.

Мәншүктің 7.08.1943 
жылы жа зылған үшінші хаты 
дерек   тердің нақтылығымен, 
қор  шаған орта суретінің дәл
дігімен, ахуалдың ашық ай

ты луымен құнды. Дерек 
нақ  тылығын: «Наша сотая бри
гада, которая формировалась 
в АлмаАта сейчас находится 
в Калининской области, не
далеко от Великих Лук. Пока 
ст. от  передовой находится 
1012 километров» сөйлемдері 
аңғартса, соғыс жылдарындағы 
қоршаған орта суретінің 
дәлдігі: «...а если есть деревня, 
то разрушена, населения не жи
вут. Живем в рытой из земли  
землянке» жолдарында жатыр. 
Ал: «Сейчас в нашей брига
де казахов мало, так как были 
в двух боях... Но моя судьба 
в боях шаткое, иначе говоря, 
трудно сказать, что буду цела. 
Абкетай, конечно я Вам пишу 
откровенно, только не огор
чайтесь и не думайте ни о чем. 
Если погибну то за Родину, за 
отца и за Вас» сөйлемдерінде 
ахуал бүкпесіз баяндалады.

Соңғы сөйлемдегі 
«...за отца и за Вас» 
сөз саптауы кім үшін 
және не үшін қолына 
қару алға нынан сыр 
аңғартады. Мән шүк – 
майданға шақырылып 
емес, сұ ра нып 
барғандар қатары нан. 
Себеп, кеңес үкіметі 
ел ішінен жау іздеп, өз 
халқын өзі жазықсыз 
қырған тұста Мәншүктің 
де әкесі ызғарлы 
жылдардың құрбаны 
болып кете барды. 
Отағасын опат еткен 
үкімет өздерін халық 
жауының отбасы деп 
қарады.

Соғыс басталған сындар
лы сәтте  «халық жауының 
отбасы» Отан алдындағы 
кінәларын қолына қару алып, 
майдан даласындағы ұрысқа 
қатысу арқылы өтей ала ды де
ген жымысқы үндеу та ратты. 
Сондайақ, халық жауы бо
лып ұсталғандардың үш тік
тің қаулысымен атылып кет
кендігін жасырып, ел арасына 
ұрпақтары соғысқа қатысса, 
тұт қындалғандарды ақтайды 
деген де сыбыс шығарды. 
Қаршадай қазақ қызының: 
«Если погибну то за Родину, за 
отца и за Вас» деуі міне осыдан.   

Мәншүктің төртінші хаты 

ад ресаттың ортасы, оның жан 
дүниесіне әсер еткен детальдар
дың нақты әрі мерзім дәлдігі 
көрсетілуімен құнды. Мұны 
Мән шүктің: «Дорогая мамоч
ка! Долгожданное письмо и по
сылку получила в тот же день 
и в тот же час, когда мы трону
лись на передовую. Это было 
10.ІХ.1943 г. В этот день в 7 
часов должны были двинуться 
вперед, а мне сказали только в 
6 часов, что приехал этот капи
тан, но я все  таки сумела дой
ти к нему и взять, но погово
рить не пришлось, что я до сих 
пор жалею. Была очень рада, 
хотя только мне досталось одно 
яб локо, так как наши бойцы и 
командиры встретили меня так
же, как и я, ожидали маленький 
подарок. Мамочка уже второй 
год, как мы не видим фруктов и 
вообще чтонибудь домашнее» 
дей тін хатынан оқи аламыз. 

Бұл да – Мәншүктің 
хаты арқы лы жеткен 
сұрапыл соғыстың 
жазылмаған шындығы. 
Сыз то пырақ окопта 
түнеп жүрген жауынгер-
ге бейбіт өмірдегідей 
тәбеті шапқаннан дәм 
татуға майдан мұрша 
берген бе? Сон дай-ақ, 
хаттағы «мне доста-
лось одно яблоко» 
үзіндісі ел ден жеткен 
сәлемдемені қарулас-
тарымен теңдей 
бөлісіп, қолын да 
жалғыз түйір алма 
ұстап тұр ған Мәншүк 
қыздың мырза бейнесін 
мәңгілікке қалдырған 
авторлық жолдар емес 
пе?!

Осы хаттағы Мәншүктің 
көр ген түсі баяндалатын: «До
рогая Абкетай, сегодня днем 
легла отдохнуть, целую ночь не 
пришлось спать, парочку усну
ла, сразу мне приснился такой 
сон. Приехал папа, но с ним 
не разговариваю, он как будто 
служит в армии и вдруг слышу, 
приехала делегация из Алма
Ата и открываю дверь, слышу 
Ваш голос, подхожу к Вам и об
нимаю, целую и говорю, неуже
ли я вас вижу. Чтото никогда 
не думала встретить вас и будто 
целую и потом как будто это в 
настоящем. Начинаю рассказы
вать, как мы живем, рассказала 
встречу с отцом, потом спроси
ла, как пришел сюда, а вы отве
чаете, что вам посчастливилось 
попасть с этой делегацией и  
вдруг будят меня на обед и вся 
эта сладкая минута оказалась 
сном» деген үзінді жазушының 
(хат иесі) жан дүниесінің ха
баршысы сынды. Мәншүктің 
ерек ше алабұртқан көңіл күйін 
көрсететін «...мне приснил
ся такой сон. Приехал папа...» 
сөздері өңінде жоғалтқан әкесін 
түсінде тапқан Мәншүк қыздың 
көңіл шуағының қоңырауы десе 
болғандай. Түсінде әкесінің 
әскери адам болып көрінуі, ел
ден әскери делегация келуі хат 
иесі санасезімінің соғыс жағ да
йындағы жаңғырығының көрі
нісі деп қабылдаған дұрыс. 

Болашақта Мәншүк Мәмето
ваның өмірін жолын зерттеймін 
деушілер табылып жатса, 22.ІХ. 
1943 жылы жазылған ха ты на 
ерекше көңіл бөлуге кеңес бе
реміз. Мұнда көзін тауып сөй
лете білген адамға Мән шүктің 
әлемін тануға септігін тигізер 
детальдар жетерлік.     

Мәншүктің бесінші хаты  
қыс қа, басаяғы жетісегіз сөй
лем. Хат мәтінінен батырлар 
жы рындағы «аспанды бұлт тор
лайды» психологиялық парал
лелизм көңіл күйін аңғаруға 
бо лады. 

Шабынған ажалды 
кө зімен көріп, көңілмен 
қорыт қан Мәншүк ана-
сына: «Дорогая мама! 
... а сейчас я нахожусь 
в пе редовой, сумею ли 
еще раз на писать пись-
мо не знаю... Теперь 
ждите письмо после 
боя.  Хош, крепко целую 
Вас, дочка Манчук» 
деп хатын аяқтаған 
екен. Бұл Мәншүктің 
11.10.1943 жылы елге 
жазған соңғы хаты бо-
латын.

Соғыс жылдары жазылған 
хаттар – зерделеп қараған жанға 
есенамандық қана емес, өмір 
шындығын бүкпесіз көрсе те тін 
тарихи құжат. Бір ғана Мән
шүктің хаттары мезгілсіз қиыл
ған миллион тағдырдың арманы 
мен аманатын, ызғарлы жыл
дардың саясаты мен салқынын 
тануға септігін тигізетіндей. Бұ
дан бес жыл бұрын Мәншүктің 
хаттарын жариялаудан кейін 
Жайық жұртынан жиналған жа
уынгер хаттарының негізінде 
«Сарғайған солдат хаттары» 
ат ты кітапты шығаруды жос
пар лап отырмыз. Кітаптың 
ерек  шелігі жауынгерлердің өз 
қо  лымен жазған хаттары сол 
кү йінде сканерленіп бе ріл
ді. Бұл оқырманға көне жә  ді 
герді көзбен көруге мүм кін   дік 
туғызуымен қатар, түп нұс қа
ның редакцияланбай те  рі ліп ба 
сылғанына көзін жеткі  зеді. Сон
дайақ, кітапта эпи с толярлық 
жанр табиғаты мен за ман шын
дығын таныту мақ сатында хат 
мәтініне ғылыми талдау жасал
ды. Мұны мақтан үшін емес, 
елден жиналатын жауынгер 
хат тарымен жұмыс осы бағытта 
жалғасын табатындығын айту 
үшін жазып отырмыз.  

Ардақты ағайын, сарғайған 
солдат хаттары біржола тозығы 
жетіп жойылып кетпей тұрған 
кезде жинақталып, көптомдық 
кітап болып жарық көруі тиіс. 
Бірліктің күші мен бейбіт өмір
дің қадірі жауынгер хаттарын
да. Бүгінгі таңда БҚО Орал қа
ласындағы  Батыс Қазақстан 
ин новациялықтехнологиялық 
университеті жанындағы 
«Ака   демик Қажым Жұмалиев 
атын  дағы ғылымизерттеу ор
та  лығы» бұл жұмысты кезең
ке зеңмен жүзеге асыруды жос
парлап отыр. Осы сауапты іске 
атса лысайық, Алаш баласы.

Жауынгер хаттарын осы 
күн  ге дейін сақтап жеткізген әу 
лет адамдары мен хаттарды жи
нақтап бізге жеткізуші архив, 
музей, кітапхана, т.б. қызмет
керлер есімі жарияланымда мін
детті түрде көрсетілетін болады. 
Хаттарды сканерлеп, байланыс 
телефонымен мына электрон
ды почтаға mamyrov.69@mail.
ru, 87777045957 жолдасаңыз 
қазақ руханиятына өз үлесіңізді 
қосқан болар едіңіз.  

Азамат МАМЫРОВ,
Батыс Қазақстан 

инновациялық-
технологиялық

университетінің доценті, 
филология ғылымдарының 

кандидаты.

«Біз адамдардың үйде 
оқ шау  лануы коронавирус
ты жеңу үшін қажет екенін 
бі леміз. Бірақ мұның теріс 
ықпа лынан әйелдер серігінің 
қатыгездігіне душар болады. 
Соңғы аптада экономикалық 
және әлеуметтік қысым мен 
қорқыныштың күшеюіне бай
ланысты біз отбасындағы 
зор лықзомбылықтың жаһан 
бойынша бұрқ еткенін байқап 
отырмыз. Кейбір елдерде қол
дау көрсету қызметтеріне жү
гінген әйелдер саны екі есе 
артты. Бұл ретте құқық қорғау 
органдары мен медициналық 
мекемелердің қызметкерлері 
жұмысқа артығымен жұмыл ды
рылғандықтан, кейде қажетті 
шаралар қабылдай алмайды», – 
деді Антониу Гутерриш.

Осылай деген БҰҰ Бас хат
шысы барлық елдердің үкі
метінен әйелдерге қатысты зор
лықзомбылықтың алдын алу 
және осындай әлімжеттіктің 
нә тижесінде келтірілген залал
ды өтеу туралы ережені негізгі 
бөліктерінің бірі ретінде ко
ронавируспен күресудің ұлт
тық жоспарларына енгізуге 
ша қыр ды. БҰҰ басшысының 
бұл сө зін қазақстандық маман
дар да растап отыр. Олардың 
айту ынша, карантин енгізілген 
уақыттан бері үй ішінде мо
ральдық және физикалық қор
лыққа ұшырап хабарласқан 
әйелдер саны 23 есеге артқан. 
Осы орайда өңірдегі ахуалды 
білу мақсатында біз қалада 
орналасқан «Қамқорлық» дағ
дарыс орталығына хабарласқан 
едік. Орталық директоры Жан
дос Тұсмағамбетов бізге мән
жайды баяндап берді.

– Бүгінде қоғамда тұрмыс
тық зорлықзомбылық әлеумет
тік мәселеге айналып келеді. 
Халықаралық тәжірибе көрсет
кендей, төтенше жағдай ке
зеңінде болып жатқан оқиғалар, 
яғни, жұмысты тоқтату, жү
ріптұруға шектеу қою және 
өзге де карантиндік шара лар 

тұрмыстық зорлықзом бы лық
тың ықтимал құрбан  да ры ның 
жағдайын қиын да тады. Мы 
салы, Францияда каран тин дік 
шараларды енгізумен, поли
ция ның араласуын талап ететін 
тұр мыстық зорлықзомбылық 
жағдайларының саны 36%ке 
артқан. Бұл жағдай біздің елі
мізде де байқалуда. Мәселен, 
НұрСұлтан, Алматы қалалары 
мен біздің өңірімізде де тұр
ғындар тарапынан зорлықзом
былық сипатындағы шағым
дар дың көбеюі байқалып отыр, 
– деді ол.

Карантин енгізілгенге дейін 
өңірдегі «Қамқорлық» дағдарыс 
орталығының сенім телефоны
на зорлықзомбылық туралы 
аптасына шамамен 5  қоңырау  
түсетін болса, 15 наурыздан 
бастап олардың саны 2 есеге 
өскен. Көмекке жүгінушілердің 
басым бөлігі – тұрмыстық зор
лықзомбылықтан зардап шек
кендер.

– Карантин жағдайында 
бар лық адамға үйінен шықпай, 
от басында болу міндеттелді. 
Ел де жарияланған төтенше 
жағ дайға байланысты мемле
кет тарапынан қаржылай кө
мек тер көрсетілуде.  Көбі осы 
жәр демақыларды алып жатыр, 
ала алмағандар да бар. Азық
түлікке жұмсаудың орнына 
кей бір отбасында күйеулері 
кө ңіл көтергісі келіп, спирттік 
ішім дік ішеді. Оның арты түсі
ніс пеушілікке ұласып, кикіл
жің туады. Тіпті ер адамдар 
әй ел деріне күш көрсетіп, арты  
зор лық көрсетумен тынады. 
Осындай жағдайда әйелдер 
біз ге қоңырау шалып, көмек  
сұрайды. Бір тәу ліктің өзінде 
бізге үш отбасы хабарласты. 
Үш отбасында 15 адам бар. Бір 
әйелдің бес баласы бар. Бір ап
тадан бері зорлық көріп келеді. 
Бес баласымен ту ғанына да 
сыймайтыны бел гілі. Оның 
үстіне мына жағ дайда пәтер 
жалдауға, туыс тарының үйіне 
баруға мүм кіндік жоқ. Осын

дай қиын сәт терде біз көмек 
сұраған тұр ғындарға барынша 
қолұшын со зуға тырысып жа
тырмыз, – дейді директор.   

Жалпы, «Қамқорлық» дағда
рыс орталығы мемлекеттік 
әлеу меттік тапсырыс шеңберін
де тұр мыс  тық зорлықзом
былық құр бан дарына арнау
лы әлеу мет тік қыз меттер 
ұсынады. Мұн да ке лушілерге 
психоло гиялық, медициналық, 
құқық тық, тұрмыстық, еңбек, 
эко но  ми калық, мәдени және 
пе  да го гикалық, яғни, сегіз ба
ғыт та қызмет көрсетіледі. Ке
лу шілер алты айға дейін қызмет 
алады. Мұнда келген балалар 
мектеппен, балабақшамен 
қамтылады.  Осы жылдың І 
тоқсанында 104 адамға (бұл 
көрсеткіш 2019 жылдың І 
тоқсанында 31 адамды құраған) 
қызмет көрсеткен. 

– Төтенше жағдай кезеңінде  
жұмыс карантиндік режим
ге уақытша ауыстырыл ды. 
Бүгінде мұнда 16 от ба сының 46 
адамы қызмет алу да. Карантин 
енгізілгеннен бері 50ге жуық 
қо ңырау түсіп, оның ішінде 
қау іптілігі жоғары 5 отбасы 
(12 адам) қа былданды. Алай
да, жүгіну ші лерді қабылдауға 
мүм кіндік жоқ, небәрі 40 
орынға арналған. Осы орай
да төсек орнын қосымша 20
ға ұл ғайту бойынша тиісті 
жұмыстар жүргізілуде, – деді 
орталық директоры.

Айта кетейік, «Қамқорлық» 
дағдарыс орталығы облыс тұр 
ғындарына «Зорлықзом бы
лық сыз карантин!»  үн де  у ін 
жол дайды. Осылайша сыр 
бойы лықтарды ашуды сабырға, 
ре  нішті мейірімге жеңдіріп, 
ша ңы рақтарын шаттыққа тол
тыруға шақырады. Ал егер, 
отбасындағы кикілжің жан
жалға, жанжал дөрекілік не
месе қол жұмсау сияқты өмі
ріңізге, денсаулығыңызға қауіп 
төндіретін күнделікті құбылыс
қа айналып, ушығатын болса, 
8 /7242/302540, 87773408734 
байланыс телефондарына ха
барласуды ескертеді.

«Отбасы – шағын мемле
кет» дейміз, ендеше әр мем ле
кетте тек бейбітшілік, ын ты мақ 
пен бірлік салтанат құр ғанға 
не жетсін! Қазіргідей сын
дарлы уақытта бірбі рімізге 
қамқорлық танытып, қолдау 
көрсету арқылы ша ңы ра ғы
мыздың шаттыққа бө ленуіне 
бәріміз бірге атсалы сайық, 
ағайын!

АШУ – ДҰШПАН, 
АҚЫЛ – ДОС

Кейбір дерек бойынша бүгінгі таңда бүкіл жер 
жүзі халқының үштен бірі немесе 2,6 млрд адам 
карантинде. Алайда, БҰҰ Бас хатшысы Антониу 
Гутерриш COVID-19  індетінің таралуын тоқтату 
үшін көптеген елде енгізілген карантин шаралары 
тұрмыстық зорлық-зомбылық көрсеткішінің еселеп 
артуына ықпал еткенін мәлімдеді.

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы».Sb

САРҒАЙҒАН 
СОЛДАТ 
ХАТТАРЫ

Алғашқы зерттеу нәтижесі 
теріс болды. Ықтимал жағдай 
анықталған адам Қармақшы 
аудандық ауруханасында ем 
қабылдауда. Індетке қарсы 
шаралар жал ғасып жатыр. 
Біздің облыс КонгоҚырым 
геморрагиялық қызбасының 
табиғи ошағында орналасқан. 
Биыл өңірде КҚГҚ бойынша 
117 елді мекен қолайсыз болып 
анықталды.

Кенеге қарсы өңдеу 
жұмыстарын 6 сәуірден бастау 
жоспарланған. Алайда, ауа 
райының  суытуына байланыс

ты залалсыздандыру кейінге 
шегеріліп, 17 сәуірден бастал
ды. Бүгінгі күні өңдеу шарала
ры Жаңақорған, Шиелі аудан
дары мен Қызылорда қаласында 
жүргізілуде. Залалсызданды
ру жұмыстарына ветеринария 
басқармасы ұсынған препарат 
қолданылуда.

Жыл басынан бастап эн
томолог мамандар тарапынан 
9637 дана кене жиналды, оның 
ішінде елді мекендерден 2192, 
жануарлардан 734, табиғаттан 
6711 кене жиналған. Барлығы 
1014 кене сынамасы зерттеліп, 
оның 13нен оң нәтиже анық
талған. Осыған байланыс ты об
лыс бойынша кенелердің жұқ
палылығы 1,2 %ті құрайды. 

Қолайсыз аймақтардағы за
лалсыздандыру жұмыстары 
бекі  тілген кестеге сәйкес жал
ғасуда.

«СБ» ақпарат.

Ықтимал жағдай
Аймақта Конго-Қырым геморрагиялық қызбасы 

бойынша күдікті жағдай тіркелді. Бұл – биылдыққа 
анықталып отырған бірінші жағдай, – деп ха-
барлады облыстық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің бас маманы Жәмила Өтепова.



«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және аудандық 
басылымдарға хабарландыру орналастырғыңыз 
келсе: 70-00-52  телефон ы арқылы байланысуға 
болады.  E-maіl: smjarnama@mail.ru
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Хабарлама
ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204-ө 

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» 53-тармағына сәйкес «Туз-
кольМунайГаз Оперейтинг» ЖШС-і (20-10) «Батыс Тұзкөл кен орнын 
0,4 кВ электрмен жабдықтау» жұмыс жобасы бойынша қоғамдық пікірді 
тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, Қонаев 
көшесі, 4 мекенжайында және meruert.srazhadinova@tmgoperating.kz 
электронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-95-40.

Іздеу салады 
Қызылорда облысы, Шиелі кенті, Абай көшесі 90 үй тұрғыны болған, 1948 

жылдың 17 маусымында Өзбекстан Республикасында туған Даулетбай Кале-
кешовты 1999 жылдың маусым айынан бастап хабар-ошарсыз кетуіне байла-
нысты қызы Жадыра Дәулетбайқызы Калекешова іздеу салады.

Қызылорда облысы Шиелі аудандық сотының 2020 жылдың 20 ақпандағы 
ұйғарымымен хабарландыру жарияланған күннен бастап 3(үш) ай мерзім 
ішінде көрген-білген кісілер болса мына телефондарға хабарласуын сұраймын: 
8 /724-32/ 5-43-00, 4-28-76, 8-775-733-72-32. 

Бүгінде бұл шара қала 
аумағында тосқауыл бекеттері 
орналасып, жақын маңдағы елді 
мекен тұрғындарының облыс 
орталығына кіріп-шыға алма-
уына байланысты қолға алынды. 
Қала әкімінің тапсырмасымен, 
«Мирас» және «Анвар» сауда 
орталығының демеушілігімен 
арнайы жүк көліктері бөлініп, 
«Эдельвейс, «Сабалақ», «ПМК-
29», «Электромонтажник», Нау-
рыз, Ақсуаттағы саяжайларға 
нарық бағасынан төмен бағада 
азық-түлік пен тұрмысқа 
қажетті заттар жеткізілуде. 
Жалпы көшпелі саудада кар-

топ, пияз, сәбіз, күріш, макарон, 
сүт, шәй, өсімдік майы мен са-
бын, ұнтақ, сіріңке, химиялық 
тазартқыштар сатылымға шы-
ғарылды. Алғашқы саудада 5 
тоннаға жуық азық-түлік пен 
тұрмыстық зат сатылыпты. 

– Төтенше жағдай режимі 
кезінде қаланың кіреберіс 
жерлерінде 5 тосқауыл бекеті 
қойылды. Сақтық шараларын 
қатаң сақтауымыз қажет. Баста-
ма да тұрғындардың қауіпсіздігі 
үшін қолға алынып отыр. Бұл 
жұмыстар алдағы уақытта 
жалғасатын болады, – дейді 
қалалық кәсіпкерлік, өнеркәсіп 

және туризм бөлімінің басшы-
сы Алмасбек Есмаханов.

Бұған қоса, «Europharm» 
дәріханалар желісі де қалаға 
қарасты кент және ауылдық 
округтер мен шет аймақтарда, 
саяжайларда мобильді дәріхана 

жобасын іске қосты. Ол 
тұрғындарды  қажетті дәрі-
дәрмектің барлық түрімен 
қамтамасыз етеді. Ассортименті 
қолжетімді бағада, 800-ден 
астам препаратты қамтиды 
екен.

– Қалаға шыға алмай-
мыз. Алайда, көшпелі сауда 
ұйымдастырылып, барлық қа-
жетті заттарға қол жеткізіп 
отырмыз. Өсімдік майы, кар-
топ, сәбіз сатып алдым. Дәрілер, 
медициналық бұйымдар да тұр. 
Барлығы қолжетімді бағада, 
осы шара жалғасын тапса деген 
тілегіміз бар, – дейді саяжай 
тұрғыны Айнагүл Оразым-
бетова.

Қазалы ауданы әкімдігінің 
қызметкерлері де блокбекеттер 
тұрғындардың жүріп-тұруы 
үшін кедергі тудырғанымен, 
күнделікті қажеттілік үшін 
тосқауыл болмауын ескер-
ген. Ауданда көшпелі сауда 
қызметін ұйымдастыру жолға 
қойылуда, тұрғындарға ба-
зар бағасымен азық-түлік сату 
жұмыстары жүргізілуде. Жуыр-
да аудан кәсіпкерлері Кәукей 
ауылы тұрғындарына картоп, 
жуа, сәбіз, макарон, ұн, өсімдік 
майы, қант, күрішпен қатар, 
жеміс-жидек жеткізді. Бұл рет-
те төтенше жағдай кезіндегі 

тиімді шараның барлық аудан-
дарда да жалғасын тапқаны 
қуантады. 

Баға да бақылауда. Қол-
дағы мәліметке сүйенсек, 
қазір облыс орталығында 28 
әлеуметтік дүкен бар.  Мұн-
дағы өнімдер нарықтан төмен 
бағада сатылатындықтан тұр-
ғындардан сұраныс жоғары. 
Ал, ол өз кезегінде бағаның 
төмен болуына септігін ти-
гізуде. Дүкен аумағында сақ-
тау қоймасының болмауы-
на байланысты өнімдерді 
күнделікті  «Байқоңыр» ӘКК» 
АҚ автокөлікпен бірнеше рет 
тасымалдап отыр. Сондай-
ақ, әлеуметтік дүкендерде 
өнім  дердің бір тұтынушыға 
сатылу мөлшеріне шектеу 
қо  йылған. Тұрақтандыру қо-
рындағы өнімдерді аудан ор-
та лықтарына жеткізу де жос-
парлы түрде жүзеге асып 
келеді. «Байқоңыр» ӘКК» АҚ 
облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасымен бірлесе күн-
делікті мониторингті, қатаң 
қадағалауды жолға қойған. Бұл 
шаралардың барлығы алаңдауға 
негіз жоқтығын көрсетеді. 
Халықтың қажеттілігі, сұ ра-
нысы төтенше жағдай кезінде 
ғана емес, барлық уақытта 
ескерусіз емес.

Көшпелі саудада 
керек-жарақтың бәрі бар

Карантин жарияланған күні сауда үйлерінде 
дүрбелең болғанын білесіздер. Азық-түлік 
тапшылығы болады деген қауесет тарап, базарлар 
мен супермаркеттер лық толды. Тұрғындар қажетті 
дүниелерді қаптап сатып алып жатты. Қауіпсіздік 
шараларының күшейтілгені, бірқатар сауда 
нысанының жұмысы уақытша тоқтатылғаны рас. 
Алайда, жағдай тұрақты күйінде қалды. Азық-түлік 
қоры жеткілікті, күшейтілген режимде, белгіленген 
уақытқа дейін дүкендер мен дәріханалар жұмысын 
жалғастыруда. Оның үстіне қала, аудан төңірегіндегі 
саяжайларда жылжымалы көлік арқылы көшпелі 
сауда ұйымдастыру ісі жолға қойылған.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы».Sb

– Мысалы, бір күнде 1000-
ға жуық сұрақтар түседі. Оның 
көбісі әлеуметтік төлемдерге 
қатысты. Өзіңіз де білетіндей, 
бұлар – 42500 теңге, «Nur Otan» 
партиясы арқылы төленетін 
«Біз біргеміз» акциясы бо-
йынша 50 мың теңге аясындағы 
сұрақтар. Сондай-ақ, қала сыр-
ты мен ішіндегі бақылау-өткізу 
бекеттеріне қатысты тіркелу 
туралы сұрақтар жетерлік. 
Бұдан басқа, кәсіпкерлік, 
тағы басқа салалар бойынша 
сұрақтар болады. Екі күннен 
бері коммуналдық төлем, 15 
мың теңге маңайындағы сұрақ 
қоюшылар көбейді. 

– Әлгінде ғана сізге 
қоңырау шалған кісі қандай 
мәселе айтты?

– Ол қала тұрғыны. «Біз 
біргеміз» акциясы аясында 
50 мың теңге алатындардың 
тізімінде өзінің аты-жөні бар 
немесе жоқ екендігін сұрады. 
Куәлігінің ЖСН сұрағаным да 
сол. Өйткені, біздің базада ол 
көмекті алатындардың барлық 
тізімі көрсетілген, – деді 
Әйгерім есімді оператор.

Мәліметке сүйенсек, 1-ші 
сәуірден бастап орталыққа 
барлығы 12331 қоңырау 
түсіпті. Оның 86 проценті 
әлеуметтік төлемдерге қа-
тысты да, (42500 теңге, «Nur 
Otan» партиясы арқылы 
төленетін 50 мың теңге), 
6,8 проценті бақылау-өткізу 
бекеттеріндегі түсінбестіктен 
туындайтын сияқты. Мысалы, 
қала ішіндегі көлік қозғалысы, 
оның арнайы есепке алынуы, 
қандай көліктер жүре алады 
деген сауалдар жиі қойылуда. 
Ал қалғаны сауда-саттық, 
кәсіп керлік саласы мен өзге де 
сұрақтар екені белгілі.

Сондай-ақ, орталыққа кө-
мек ретінде, әрі тұрғындарға 
тиімді болу үшін ішкі сая-
сат басқармасының Facebook 
әлеуметтік желісіндегі «Naqty 
Aqparat» парақшасы жаны-
нан Whatsapp мес сенджері 
арқылы байланыс телефо-
ны (87051435131) ұйым дас-
тырылған. Бұл нө мірге де 
сәуірден бері 994  сұрақ келіп 
түскен. Барлығына да сала 
мамандарымен тиісті жауабы 
беріліп  отырған.

Орталық 24 сағат бойы 
кезекшілікпен жұмыс іс тейді 
дедік қой. Осы ретте тұр-
ғындар тарапынан телефон-
ды алу қиын, желі бос емес 
деген реніш-түсініспеушілік 
туындап жататыны белгілі. 
«Бізде тәулігіне 1000-ға жуық 
сұрақтар түседі. Сондықтан 
тұрғындардың барлығына, 
қарбалас сәттерде қоңыраулар 
бірінен кейін бірі түсіп 
жатқан уақытта жауап беру 
мүмкіндігіміз болмай жата-
ды. Мәселен, 1 минутта 10 
қоңырау қатар түсетіні бар. 
Осындай жағдайға байланыс-
ты тұрғындарға қайта-қайта 

қоңырау шалу қажет екендігін 
ескерте кеткіміз келеді» дейді 
орталық мамандары. 

Жалпы бүгінде, аймақ бо-
йынша облыс әкімінің тапсыр-
масына сәйкес 10 жұмысшы 
топ жұмыс істейтіні белгілі. 
Бұл – COVID-19 коронави-
рус инфекциясының таралуы-
на байланысты жүйелі түрде 
атқарылып жатқан шара-
лар. Соның бірі – бұқаралық 
ақпарат құралдарымен жұмыс 
жасау тобы. Мұны айтып 
отырған себебіміз де бар. 
Өйткені, БАҚ арқылы індет 
тарағалы кейбір жалғандықтың 
жаршысы болғандардың жо-
лын кесу, халыққа ресми, 
шыншыл ақпаратты ұсынуда 
жергілікті журналистердің 
еңбегі зор. Аталған топтың 
жұмысын облыстық ішкі сая-
сат басқармасы үйлестіруде.

Айта кету керек, карантин 
басталғалы аймақ халқына 
қатысты қабылданған шаралар 
мен шектеулерді уақытылы 
ақпараттандыру мақсатында 
телеарна, газеттер мен интер-
нет сайттар және ақпараттық 
порталдармен тығыз тұрақты 
байланыс орнатылған. БАҚ-та 
жұмыс тобы құрылған сәттен 
бастап, яғни 1 сәуірден бері 
қарай  барлығы 2 804 мате-
риал жарияланыпты. Жер-
гілікті теле арналарда арнайы 
әзір ленген 73 бейнеролик көр-
сетілген.

Сондай-ақ, бұған қосымша 
облыстық kyzylorda-news.kz  
сайтынан арнайы "Covid-19" 
медиа блогы және 400-100.
kz сайты іске қосылғаны да 
белгілі. Мұнда барлық ресми 
ақпараттар жинақталған. 

– Өздеріңіз білесіздер, қа-
зіргі кезде әлеуметтік желідегі 
белсенді жұмыстар арқылы 
да тұрғындар арасын же-
дел ақпараттандыруға мол 
мүмкіндік бар. Сондықтан, 
біздің басқарма мен өңірлік 
коммуникациялар қызметі 
арқылы арнайы сұхбаттар, 
ақпараттық контенттер, ви-
деоматериалдар мен бан-
нерлер, инфографикалар 
әзір ленген. Олар облыстық 
бас қармалардың, қала және 
аудан әкімдіктерінің рес-
ми парақшаларында, аймақ 
тұр ғындары көп тіркелген 
«Facebook», «Instagram» әлеу-
меттік желілеріндегі таны-
мал топтарда да жарияланып 
келеді. Сондай-ақ, өңір лік 
коммуникациялар қыз метінің 
баспасөз алаңында 70 бри-
финг ұйымдастырылды. Қа-
лыптасқан жағдайға байла-
нысты күнделікті облыстық 
«Qyzylorda»  телеарнасында 
облыс әкімінің орынба-
сары және облыстық ден-
саулық сақтау басқармасы 
бас шысының  қатысуымен 
күніне екі мәрте брифинг 
өткізілуде, – деді онлайн бри-
финг берген облыстық ішкі 
саясат басқармасы басшының 
міндетін атқарушы Е.Әбішев.

ТӘУЛІК 
БОЙЫ 
ТҰТҚАДА
немесе call орталықтың 
қарбалас қызметі
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– Шаруашылық қанша гектар 
күріш егеді?

– Біз биыл 500 гектардан 
астам алқапқа басты дақылды 
орналастыруды жоспарладық. 
Оның ішінде бұрынан егіліп 
келе жатқан «Маржан» сортынан 
бөлек Ресейдің «Лидер» сорты 
да бар. Жылма-жыл еңбегіміздің 
өтеуі қайтып келеді. Биыл да 
үлкен үміттеміз...

Шиелі ауданындағы «Ақ-
мая» шаруа қожалығы да 
жылма-жыл өнімді жұмыс жасап 
келеді. Шаруашылық төрағасы 
Дәулет Жұмбековтің айтуын-
ша, олардың күріш егуді бастап 
кеткеніне біршама уақыт болған. 
Қазірдің өзінде 300 гектарға 
жуық күріш егілді. Оны суға 
бас тыру жұмыстары да жасалу-
да. 

– Жылына 1500 гектардай 
күріш егіп келеміз. Биылғы жос-
парымыз да сол шамалас. Десе 
де су мәселесі біршама қол бай-
лайтын секілді. Бұл жөнінен 
бірқатар проблема болуы мүмкін 
деген ақпараттарды көзіміз шал-
ды. Ендігі кезекте суды тиімді 
пайдалану жағын ойластырып 
жатырмыз. Ішкі су жолдарын та-

залап, олардың су өткізу деңгейін 
арттыра түстік. Сондықтан жаз 
айларында судан таршылық 
көре қоймаспыз деген ойдамыз. 
Біз «Янтарь», «Лидер» сортта-
рын егіп келеміз. Бұл жөнінде 
Қызылорда қаласындағы күріш 
ғылыми-зерттеу институты ма-
мандарымен ақылдасып оты-
рамыз. Қуантарлығы, соңғы 
жылдарда облыста күріштің 
жаңа сорттары шығарылуда. 
Жергілікті ғалымдардың нә-
тижелі еңбегінің арқасында 
олар өндіріске енгізіле бастады. 
«Сыр сұлуы» сорты сынақтан 
өткізіліп жүрген болатын. 
Алдағы уақытта біз сол сортты 
егіп көрсек деген ойымыз бар, 
– дейді шаруа қожалығының 
төрағасы.

Күні кеше шағандық шаруа-
лар қым-қуыт тірлікке білек түре 
кірісіп кеткен. Мұнда  3100 гек-
тар алқапқа күріш егу жоспарла-
нып, дән себу науқаны басталды.

Шараға арнайы келген 
облыстық мәслихат депутаты 
Р.Есенов егіншілерге сәттілік 
тілеп, алғашқы дән себілді.

«Егін ырыс таңдамайды, 
еңбек таңдайды» деген бар. 
Шағандықтар  ырзық-несібесін 
жерден теріп, атакәсіпті кеңінен 

дамытып келеді. Еңбекке шы-
ныққан бригадир, механизатор 
мен күрішшілер ала жаздай 
егіннің бітік шығуына бар күшін 
жұмсайды. Диқандар биыл да 
егіннен мол өнім жинауға үмітті. 

Еңбек ардагерлері диқан-
дардың жұмысына сәттілік 
тілеп, егіншілерге ақ батасын 
берді.

Облыстық ауыл шаруа шы-
лығы басқармасының мәлі  ме-
тінше, биыл 88 мың гектардан 
астам алқапқа күріш егу жос-
парланып отыр. Оның ішінде 
әдеттегідей Сырдария және 
Жалағаш аудандарының үлесі 
басым.

Іске сәт, 
Сыр диқаны!
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