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Кемеңгерліктің
биік шыңы

НЕСІБЕ

Жошы жойған Баршынкент
аспанасты музейіне айнала ма?

Облыста көкөніс, бақша шаруашылығының 
жай-күйі қалай? Брендке айналған Сыр 
қауындарының сапасы қандай? Бақша өнімдері 
өндірісін қалай жолға қоямыз? Осы және өзге 
де өзекті сауалдар төңірегінде Қорқыт ата 
атындағы ҚМУ жаратылыстану институты 
директоры, ауыл шаруашылығы ғылымдарының 
кандидаты Самалбек Қосановпен аз-кем 
әңгімелескен едік. 

ХАБАРЛАНДЫРУ

Қызылорда 
облыстық 

мәслихатының 
үстіміздегі 
жылғы 30 
маусымға 

жоспарланған 
кезекті 47-сес-
сиясы кейінге 
қалдырылды. 

 
Облыстық 

мәслихат

Жеке кәсіпкер Сейфол-
ла Ажмолдаев 2017 жылы 
«Бизнестің жол картасы – 
2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағ-
дарламасы аясында «Қазақстан 
Халық Банкі» АҚ Байқоңыр 
филиалынан 15 млн теңге 
көлемінде несие алды. Бұл 
қаражатқа өз есебінен 30 млн 
теңге қосып, тұрғындарға 
қажетті өнім өндіретін цехты 
іске қосты. Бүгінде серіктестік 
құрамындағы «Құрылыс құм-
тас қоспасын фракцияларға 
бөлу» цехы аудан халқын бе-

тон бұйымдарымен, құрылыс 
құмымен қамтамасыз етіп отыр.   
Осы күннің өзінде автомат тан-
дырылған жүйе енгізіліп, неміс 
фирмасы (Rimac Maschinen und 
Anlagen GmbH) мен ресейлік 
компаниялардың тротуар плит-
ка, брусчатка, бетон кенере, 
қабырға материалдарын сапалы 
етіп шығаратын жабдықтарын 
қолданысқа енгізіп үлгерген.

– Индустриалдық аймақтың 
жалпы аумағы – 51 гек-
тар. Мұнда өнімнің бес түрі 
өндіріледі. Жаяу жүргіншілерге 
арналған тротуар плиткалары, 

брусчатка, қабырға блокта-
ры, бордюрлар және құрылыс 
құмдарын халыққа төмен баға-
да ұсынып отырмыз. Қазір за-
манауи үлгіде құрылыс жұмыс-
тарын жүргізетіндер көп. Күн 
санап сұраныс та артып келеді, 
– дейді серіктестік өкілі.

Өнімдерге сұраныс 
көршілес аудандардан да 
келеді. Тіпті, өзге өңірлерден 
ат арытып келіп, арқаланып 
қайтатындар да табылады. 
Көктем шыға серіктестік жыл 
бойы жұмыс істейтін жаңа 
құрылғыға қол жеткізуді 
мақсат қылған. Егер жоспар 
орындалса, алда да тоқтаусыз 
тірлік болады. Қосымша цех-
тар іске қосылса, өндіріс 
көлемі ұлғаяды. Тағы 15-20 
адам жұмыспен қамтылады деп 
күтілуде. 

Ірі жоба ілкімді істер 
қатарында. Кәсіпкерге аудан-

дық кәсіпкерлік, өнер кәсіп 
және туризм бөлімінен 
қолдау тиісінше көрсетіліп 
тұр. Аталған бөлім алдағы 
уақытта кәсіп керлікті дамыту 
мақсатында тың ақпараттарды 
түсіндіріп, шетелдерге көрмеге 
қатысуға мүмкіндік жасап, 
өнімдеріне сұраныс арттыруға 
қолдау білдірмек.

Айта кетейік, биыл 
өңірде «Биз нестің жол кар-
тасы – 2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде 
155,7 млн теңгені құрайтын 10 
жобаны қаржыландыру жос-
парланса, оның ішінде екеуі 
арнайы техника сатып алу мен 
жанар-жағармайдың айналым 
қаражатын толықтыру жо-
балары «Мир – 2001» ЖШС 
еншісінде. 

«СБ» ақпарат

Құрылыс материалдары
қашан да сұраныста

Қармақшы ауданында құрылысқа қажетті 
бірқатар өнім өндіріліп келеді. Бұл ретте 
Жосалы кентіндегі «Мир-2001» ЖШС жаңашыл 
жобаларымен танылған. Аудан экономикасының 
өрістеуіне үлес қосып отырған серіктестіктің 
серпінді жобалары жаһандану үрдісінде жаңаша 
сипат алды. 

Сыр қауыны
аймақ брендіне 
айнала ма?

Дүйсенбіде  өңірде  коро-
навирус инфекциясымен  сим-
птомды  – 653, симптомсыз  488 
науқас тіркелді. Ал індеттен 
айы ғып шыққандар саны 636-ға 
жетті. Бұл туралы өңірлік ком-
муникациялар қызметінде өткен 
брифингте облыстық денсаулық 
сақтау басқармасының басшы-
сы Жақсылық Әбдусаметов 
мәлімдеді.

– Бір тәулікте симптом-
ды 19 жағ дай тіркелді. Оның 
15-і скрининг тен болса, 3-і 
ақылы сына ма тапсырғаннан 
анықталған, 1-і қарым-қатынас 
арқылы жұқ қан. Ал симптомсыз 
коронавирус инфекциясының 
30 дерегі анық талды. Оның 12-
сі скринингтен, 15-і ақылы тест 
сынамасын тап сыр ғаннан, 3-і 

індет жұқтырған нау қаспен бай-
ланыста болған, – деді ол.

Сондай-ақ, вирус жұқтырған-
дармен байланыста болған  7251 
азамат анықталды. Оның  4780-і 
тікелей қарым-қатынаста, 2471-
і жанама байланыста болған.

«СБ» ақпарат

Симптомды – 19, симптомсыз 30 дерек тіркелді

Республика көлемінде, соның ішінде 
аймақта да эпидемиологиялық ахуал 
күрделеніп тұрғаны белгілі. Осы орай-
да тұрғындар тарапынан ауруханалар-
да төсек-орындардың жетіс пеушілігіне 
шағымдар айтылуда. Қалыптасқан 
ахуалға байланысты облыс тық 
денсаулық сақ тау басқармасына сұрау 
салған едік.

Басқарма мәліметіне сүйенсек, 
қазіргі таңда өңірде эпидахуалдың 
күрделенуіне байланысты инфекциялық 
стационар  265 төсек орынға кеңейтіліп, 
барлығы 510-ға, провизорлық ста-

ционар 400 орынға көбейтіліп, 595 
орынға жеткізілген. Ал қазіргі кезде 
карантиндік төсек орын саны  860-ты 
құрайды. 

«Өздеріңіз білетіндей, қазіргі кезде 
вирустың таралу себебі әртүрлі болуда. 
Вирус жұқтырған немесе басқа да ау-
румен ауырған азаматтар көрсеткішіне 
қарай ауруханаға жатқызылып, ем алу-
да», – дейді басқарманың медициналық 
көмекті ұйымдастыру бөлімінің басшы-
сы Раушан Бақтыберлина.

«СБ» ақпарат.

Төсек-орындар саны көбейтілуде

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев коронавирус індетінің 
таралуына қарсы күрес 
шаралары жөнінде кеңес өткізді.
Бейнебайланыс режимі арқылы 
өткізілген жиынға Үкімет 
мүшелері, бірқатар мемлекеттік 
органдардың басшылары, 
қалалар мен облыстардың 
әкімдері қатысты.

Мемлекет басшысы өз сөзінде дер 
кезінде жарияланған қатаң карантин шара-
лары уақыттан ұтып, эпидемияның қатты 
өршіп кетпеуіне мүмкіндік бергенін атап 
өтті. Өкінішке қарай, Төтенше жағдай 
режимі тоқтатылғаннан кейін барлық ка-
рантин шаралары босаңсып кетті.

– Биылғы 11 мамырда шектеулер 
алынғаннан кейін вирустың таралуы 
7 есе өсті. Бұл көп жағдайда бірқатар 
мемлекеттік органдардың жұмысындағы 
кемшіліктерге байланысты болып отыр. 
Мемлекеттік басқару жүйесінің орталық 
және жергілікті органдары Төтенше жағдай 
режимі тоқтағаннан кейінгі кезеңде тиімді 
жұмыс істеуге дайын болмағанын атап 
өту қажет. Ведомствоаралық комиссия 
өзіне жүктелген міндетті атқаруға шама-
сы жетпеді. Мұны ашық мойындау керек. 
Денсаулық сақтау министрлігі орталық 
және жергілікті билік органдарының 
жұмысын үйлестіре алмады, – деді Мемле-
кет басшысы.

Президенттің айтуынша, жергілікті 
жерлерде тиісті жұмыстар дер кезінде 
атқарылмай, тиімділігі аз шаралардың 
қабылдануы салдарынан еңбек 
ұжымдарында, ірі өндіріс орындарында 
жаппай вирус жұқтыру ошақтары пайда 
болды. Атырау облысындағы Теңіз кен 
орны індет жұқтырудың орталығына ай-
налды. Онда дертке шалдыққан 1222 адам 

тіркелді. Алматы қаласында тұрғындардың 
ғана емес, медицина қызметкерлерінің 
арасында да науқастанғандар өте көп. 
Елордадағы көптеген мекемелер карантин 
жағдайының өзінде санитарлық талаптар-
ды сақтамаған. Өңірлердегі ауруханалар-
да науқастар жататын орынға, медицина 
кадрларына, дәрі-дәрмекке, медициналық 
құрал-жабдықтарға тапшылық қатты 
байқалады.

– Жұмысына салғырт қарағаны 
үшін Нұр-Сұлтан қаласының әкімі 
А.Көлгіновке, Алматы қаласының әкімі 
Б.Сағынтаевқа ескерту жасаймын. Шым-
кент қаласының әкімі М.Әйтеновке, Ақтөбе 
облысының әкімі О.Оразалинге, Павло-
дар облысының әкімі Ә.Сқақовқа және 
Ведомствоаралық комиссияның төрағасы 
Е.Тоғжановқа сөгіс жариялаймын. Атырау, 
Қостанай, Батыс Қазақстан облыстарының 

әкімдеріне өңірлердегі ахуал ды реттеу 
қажеттігін ескертемін. Аталған мәселе 
барлық облыстың басшыларына да 
қатысты. Тиімді ақпараттық жұмыстың 
өз деңгейінде жүргізілмеуі де жағдайды 
ушықтыра түсуде. Біздің халықпен 
арадағы диалогымыз өз деңгейінде нәтиже 
бермеді. Ақпараттар легі теріс пікірлердің 
ықпалында кетіп, дәрігерлердің ерлікке 
пара-пар еңбектері көрінбей қалды, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сонымен қатар Цифрлық даму, ин-
новациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрі Асқар Жұмағалиевке цифрлан-
дыру саласындағы жұмыстарға салғырт 
қарағаны үшін ескерту берілді.

Мемлекет басшысы Ведомствоаралық 
комиссияның шұғыл әрі қатаң үйлестіру 
жұмыстарын қамтамасыз етуге, оның 
орындалуына мониторинг жүргізуге және 
бақылауға қауқарсыз болып отырғанын 
айтты.

– Пандемиямен күрес жөніндегі 
барлық шешімдерді, оның әлеуметтік 
және экономикалық теріс әсерлерін 
жоюды Премьер-Министр басшылық 
ететін тиісті Мемлекеттік комиссия 
аясында пысықтауды тапсырамын. 
Мемлекеттік комиссия ең маңызды деген 
ресурстардың таралуын бір орталықтан 
бақылауды қамтамасыз етуі тиіс. Қазіргі 
эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыру 
үшін шұғыл шаралар қабылдау мақсатында 
Мемлекеттік комиссияға екі күннің ішінде 
биылғы наурыз-мамыр айларындағыдай 
қатаң карантин режимін енгізу мәселесі 
бойынша маған ұсыныс әзірлеп, енгізуді 
тапсырамын, – деді Қазақстан Президенті.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев 
лабораториялық зерттеулердің тиімділігін 
арттыруды, реагенттер мен жұмсалатын 
материалдардың үздіксіз жеткізілуін 
шешуді, ПТР-лабораториялардың саны 
мен қуаттылығын арттыруды тапсырды.

«ӨҢІРЛЕР БАРЛЫҚ РЕЗЕРВТІ 
ПАЙДАЛАНУЫ КЕРЕК»

ҰБТ:
алғашқы 
нәтижелер көңіл 
қуантады

Өткен ақпараттарда айтып өткеніміздей, 
маусымның 27-29 күндері аралығында 
облыс орталығындағы ҰБТ Қорқыт 
ата атындағы ҚМУ-дың 5 корпусында, 
"Мұрагер" мектебінде және Жалағаш 
ауданындағы №202 орта мектеп 
базасындағы тестілеу орталығында өтті.

Жалпы, осы 3 күнде 1576 түлек тест тапсырды. Айта 
кетейік, 27 маусымдағы ҰБТ-ның қорытындысы бой-
ынша ең жоғары ұпай жинаған Е.Әуелбеков атындағы 
№4 дарынды балалар мектеп-интернатының түлегі Диас 
Ерғараев болды.

– Ұлттық тестті тапсырып шықтым. Мектеп 
қабырғасында 11 жыл бойы алған білімімнің нәтижесін 
дәлелдедім деп ойлаймын. Әзірге ең жоғары ұпай – 
133 балды жинағаныма  қуаныштымын. Ата-анам, 
ұстаздарым бәрі де тілеулес болды. Оларға рахмет. 
Менің ойымша, тестілеуге дайындықпен барған адам 
қалаған нәтижеге қол жеткізе алады. Ең бастысы, аса 
қатты қобалжымай, өз-өзіне сенімді болу керек. 

Өзім ғылыми математика бағытын таңдап отырмын. 
Болашақта ұстаз болғым келеді, – дейді дарынды түлек 
Диас Ерғараев. Айта кетейік, осыған дейін Шиелі ау-
данынан Диас Қиянбекұлы 130 ұпай жинаса, тура сол 
нәтижені Қызылорда қаласынан Нұрсаид Әбен есімді 
түлек иеленді.

Елдегі эпидемиологиялық ахуалға орай карантиндік 
шаралардың күшейтілуіне байланысты Білім және 
ғылым министрлігі Ұлттық бірыңғай тестілеуді бір күнде 
екі лекпен өткізу мәселесін қарастырды. Бұл орайда об-
лыс бойынша алдын ала бекітілген ҰБТ өткізу кестесіне 
біршама өзгерістер енгізіліп, қосымша хабардар етілді. 

Атап айтқанда, 4 шілдеге жоспарланған тестілеу 28 
маусымда, 3 шілдеге жоспарланған тестілеу 29 маусым-
да өтсе, 2 шілдеге жоспарланған тестілеу 30 маусымда 
өтеді. Ал 28,29,30 маусым және 1 шілдеге жоспарланған 
ҰБТ өз мерзімінде өтеді. Бұл өзгерістер колледж бітіріп, 
жоғары оқу орнына оқуға тапсыратын барлық кешенді 
тестілеушілерге және өткен жылы ҰБТ тапсырған та-
лапкерлерге қатысты. Яғни аталған бағыттағы барлық 
талапкерлер 28 маусымнан бастап Ұлттық тестілеуді 
тапсыруы керек.

Кеше, 29 маусым күні 431 түлек тестілеуден өтті.

Әлем және Қазақстан 
экономикасы

Бау-бақша 
жайқалып тұр
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ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

Бір түнде
миллионер болды

Танзаниялық қазына іздеуші 
екі үлкен және бағалы танзанит 
тасын тапқаннан кейін бір түн 
ішінде миллионерге айналды. 
Саниниу Лайзер елдің Тау-кен қазу 
өнеркәсібі министрлігінен жалпы 
салмағы 15 келі танзанит тапқаны 
үшін 2,4 млн фунт стерлинг ($3,4 
млн) алды. 

Оған ел президенті Джон Магуфулидің өзі 
хабарласып, ерекше табысымен құттықтаған. 
Лайзер Маньярдағы туған жеріне инвестиция 
құйғысы келеді. «Мен сауда орталығы мен 
мектеп ашқым келеді. Мектеп менің үйімнің 
жанында болады. Ол жақта балаларын мек-
тепке апаруға жағдайы жетпейтін кедей адам-
дар көп». Айтуынша, бұл оқиға оның өмір 
салтын өзгертпейді, әрі қарай да өзінің 2000 
сиырын баға береді. 

Бағалы тастың ерекшелігі – түсінің әр
түр лілігінде. Оның жасыл, қызыл, күлгін 

және көк түсі болады. Ол өте сирек кезде
сетіндіктен бағалы және мөлдір, түсі қанық 
болған сайын оның құны да жоғары болады. 

6G жасауға қаржы 
бөлді

Жапония 6G ұялы байланыс 
жүйесін жасауға $652 млн бөледі. 
Қаржыны алтыншы буын  
байланыс жүйесін жасаумен 
айналысатын компанияларға 
бермек. 

Бұл туралы Kyodo хабарлады. Агенттіктің 
хабарлауынша, олар 2030 жылға дейін 6G 
енгізуді жоспарлап отыр. Жапон билігі АҚШ 
пен Оңтүстік Кореяның 5Gді қолдану бо
йынша алда екендігіне алаңдаулы. Сондықтан 
олар енді жоғары жылдамдықты жүйелер са-
ласында көшбасшы болуға ниетті. 

Сондайақ, Қытай, Оңтүстік Корея және 
Финляндия да зерттеуді бастап кетті. Олар да 
алтыншы буын байланысын дамытуға қаржы 
құюда.

Эйфель мұнарасы
қайта ашылды

Францияда ұзаққа созылған 
карантиннен кейін Эйфель 
мұнарасы қайта ашылды. Енді 
оған көтерілу үшін алдын ала 
жазылу керек. Келушілер саны да 
шектеулі, бір мезгілде олардың 
саны 25-тен аспауы керек. 

Әрқайсысы бетперде тағып, әлеу меттік 
ара қашықтықты сақтауы тиіс. Қауіпсіздік 
ережелеріне сай лифтілер қосылмағандықтан, 
бақылау алаңына жаяу көтеріледі. 

Жалпы Париж қаласының символы са-
налатын Эйфель мұнарасы 104 күн жабық 
болған. Эйфель мұнарасының директоры Па-
трик Бранко Рюиво «Біртіндеп жұмысымызды 
қалпына келтіреміз. Пандемия кезіндегі ұзақ 
карантинның кесірінен 27 миллион еуро 
шығынға ұшырадық. Осыған қарамастан, 
болашаққа үмітіміз зор. Бұл бәріміз үшін ең 
қуанышты күн болды» деді сұхбатында. 

Балмұздақ атауы 
өзгертілді

Dreyer's Grand Ice Cream компа-
ниясы осыдан 99 жыл бұрын ой-
лап тапқан Eskimo Pie фирмалық 
балмұздағының атауын өзгерту 
туралы шешім қабылдады. 

«Біз нәсілдік теңдік мәселесін шешуге 
септігімізді тигізуге тырысамыз. Бұл термин 
кемсітушілікті көрсететінін мойындаймыз» 
делінген компанияның маркетинг жөніндегі 
директорының мәлімдемесінде. Тәттінің 
атауын өзгерткен компания енді өздерінің 
логотипі мен жарнамасын да ауыстырады.

Құрама Штаттарындағы жүйелі 
нәсілшілдікке байланысты наразылық шара-
лары аясында көптеген сауда маркаларын-
да өзгерістер орын алуда. Еске сала кетейік, 
тәртіп сақшыларының қолынан қаза тапқан 
африкоамерикалық Джордж Флойдтың 
өлімінен кейін Лондон мен әлемнің басқа да 
елдерінде наразылықтар мен толқулар бас
талды.

Бұрынғысынша Еуроодақ ел
де ріндегі жағдай күрделі күйінде 
қалуда. Соңғы деректер бойынша 
әлемдік карантин әлі жалғасын та-
уып, бұл өз кезегінде экономикаға 
теріс ықпалын тигізетін болады. 
Болжамдар әзірге тым бұлыңғыр 
тартады. Бұл орайда әлем 
экономикасының жыл көлеміндегі 
даму сипатына болжам жасау ба-
рынша қиындай түсуде. 

Әлемдік сарапшылар Қазақстан 
экономикасына болжам жасады. 
Оған сүйенсек, Ұлттық экономи-
ка ми нистр лігінің болжамдарына 
қара ғанда ауыр сипатта дамиты-
ны айтылуда. Дәлірек айтқанда, 
олардың айтуынша, Қазақстан 
экономикасы өз тарихында соңғы 
22 жыл ішінде 2020 жылды 
тұңғыш рет 0,9 процент теріс даму 
көрсеткішімен қорытындылайтын 
болады.   

Халықаралық валюта қорының, 
Азияның және Еуропаның 
бірқатар қаржы институттарының 
пікірінше, аталған болжамға 
бірқатар жағдайлар әсер етіп отыр. 
Біріншіден, Қазақстанның басты 
экспорты мұнай мен газ конден-
сатын өндіру өткен жылғы 90,6 
млн тоннадан 86 млн тоннаға 
төмендеді. Жыл көлеміндегі орта-
ша мұнай бағасы барреліне 64тен 
28 долларға төмен сырғыды. Бол-

жамдар бойынша үстіміздегі жылы 
инфляция мөлшері 911 процент, 
ішкі жалпы өнімнің көлемі 69,7 
трлн теңге құрайтын болады. 

Дегенмен, тағы бір шындықты 
жоққа шығарғымыз келмейді. Әлем 
экономикасының жыл соңына 
дейін қандай бағытта дамитынын 
ешкім дөп басып айта алмайды. Бұл 
көп жағдайда алып мемлекеттердің 
қан шалықты дағдарысты еңсере 
алатынына байланысты. Қазақ
стан жағ дайы, әлбетте, осы 
құбылыстарға тікелей байланысты 
болады. Бірқатар сарапшылардың 
пікірінше, үстіміздегі жылы 
Қазақстанның ішкі жалпы өнімі 
4,9 процентке төмендейді. Бұл 
1995 жылмен салыстырғанда ең 
төменгі көрсеткіш болып табыла-
ды. Биыл жылдық орташа тұтыну 
бағаларының индексі 8,1 про-
цент құрайтын болады. Сарап-
шылар мемлекеттік бюджеттің 
тапшылығы 2,5 трлн теңгені құрап, 
ол ішкі жалпы өнім көрсеткішіне 
шаққанда 3,7 процент қалыптасады. 
Экономикалық өлшемдерге 
сәйкес бұл қанағаттандырарлық 
көрсеткіштердің қатарына жатады. 

Экономикада бірыңғай 
теріс тенденциямен бірге оңды 
көрсеткіштердің қалыптасқанын 
атап айтуға болады. Республикалық 
бюджетке және ұлттық қорға 

түсімдердің азаюына қарамастан, 
үстіміздегі жылдың 5 айында 
жергілікті бюджет түсімі 32,7 про-
центке артқан. Мұның себебі 2020 
жылдың басынан корпоративті та-
быс салығы жергілікті бюджетке 
түсетін болып белгіленген еді. Атап 
өтерлігі, бұл – жергілікті жерлерде 
жауапкершіліктің артқандығының 
белгісі. Осының барлығы, әрине, 
дағдарыс кезеңінде маңызды шарт 
екенін атап өткіміз келеді. Салық 
жинауға деген жауапкершілік 
жергілікті жерде маңызды рөл 
атқарады. 

Қаңтармамыр айларында 
Қазақстанның ұлттық қорына 403 
млрд теңге, республика бюджетіне 
667 млрд теңге кем түсті. 

Бүкіл әлемдегі сияқты Қа
зақстан экономикасындағы жағ
дай әлі күрделі сипатын сақ
тайтын болады. Себебі бұдан 
бұрын болжағанындай, 2020 
жылдың екінші тоқсанын жаһан 
экономикасы қиын жағдайда 
қорытындылайды. Әлемдік мұнай 
резервуарларында сақталған 
шикізат таусылмайынша оның 
бағасының көтерілу ықтималдығы 
төмен. Әзірге әлемдік сарап шы
лардың таяу уақытқа жасаған бол-
жамдары осындай.

ӘЛЕМ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫ
жаһандық дағдарыс сипаты не көрсетіп отыр?

Sb Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»

АҚШ-тағы дүрбелең әлем экономикасында 
қалыптасқан жағдайды бұрынғыдан да ушықтырып 
жіберді. Осының салдарынан әлемдегі бірінші экономика 
ахуалы күрт нашарлап, сарапшылардың пікірінше, оның 
құлдырауы 2020 жылы 25 процентке төмендейді деген 
болжамдар айтылуда.

Гүлзира Халықова – ел алғысын 
арқалап, Арал өңірінде жас 
жеткіншектерді тәрбиелеп жүрген 
тәлімгер. Бүлдіршіндерді ән 
әлеміне жетелеп, музыка өнеріне 
баулып келеді.

Ауданға қарасты Қарақұм елді мекенінде 
ауылдық клубтың мең герушісі болып еңбек 
еткен, 2007 жылдан бері аудан орталығындағы 
«Жазира» балабақшасында музыка жетекшісі. 

Басқасын айтпағанда, биылдың өзінде 
республикалық «Музыка» блицтурнирінің 
2орын иегері атанса, дәл осы турнирдің ая-
сында «Smartұстаз: кәсіби жетістік жолы» 
блицтурнирінің 1орын жеңімпазы атанған.

Әрдайым ізденіс үстінде жүретін 
тәлімгерге ұжымдастары да зор ілти патпен 
қарайды. Оның жетістігі үшін қуанады. Осы 
балабақшада 30 жылдан астам әдіскер болып 
еңбек етіп келе жатқан Жанар Амангелди-
ева әріптесінің әрбір жетістігін өзіне үлкен 
мақтаныш санайды.

– Ол қандай да болмасын мере ке лік шара-
лар мен ертеңгіліктерге бүл дір шіндерді даяр-
лауда кәсіби ұйым дастырушылық қабілетімен 
дараланады. Соның арқасында талай сайыстар 
мен турнирлерде жүрделі орындардан кө рініп 
жүр. Өз мамандығына шын беріл гендігі бо-
лар, ұжымдастары арасында да сыйқұрметке 
ие, – дейді бала  бақша меңгерушісі Күлшат 
Жалғасбаева.

Қай кезде де мектепке дейінгі жастағы 
балалар үшін музыкамен айна лысудың пай-
дасы ұшантеңіз. Баланың сөйлеу қабілетін 
жетілдіріп, есту, есте сақтау қабілеттерін 
арттырып қана қоймай, дене бітімінің сұлу 
да сымбатты болып қалыптасуына көмегі 
зор. Осы қағиданы берік ұстанған Гүлзира 
балаларға музыкалық, эстетикалық тәр бие 
бере отырып, келешек жанжақ ты дамыған, 
саналы тұлға болып қалып тасуына күш
жігерін салып келеді. 

Нұрбазар ТАҒЫБЕРГЕН.
Арал қаласы

Әсемдік 
әлеміне 
жетелеген

– Тұрғындардың лабора-
ториялар маңын дағы кезектің 
көптігіне, санитарлық нор
малардың сақталмауына қа
тысты шағым дануы – әді
летті. Мұның бәрі тіке лей ауру 
жұқтыру қаупін күшейтеді. 
Сон дықтан вирус жұқтырудың 
алдын алу және бір орталықтан 
таратуды қамтамасыз ету, 
сондайақ, есепке қою мақ
сатында ПТР сынамаларын тап-
сыруды онлайн жазылу немесе 
Call орталық арқылы жүргізу 
қажет. Індет ошақтарындағы 
жұмыстар үшін, әсіресе 
ауылдық жерлерде мобильді ла-
бораторияларды ұйымдастыру 
және мобильді қызметті одан 
әрі дамыту үшін қаржы бөлу аса 
маңызды, – деді Мемлекет бас-
шысы.

ҚасымЖомарт Тоқаев аза
мат тарды қажетті дәрідәр
мектермен қам тамасыз етіп, 
емдеудің маңыздылығын атап 
өтті. Осы ретте проблема
ларды шешу үшін Үкімет 
пен өңірлердің әкімдеріне 
барлық қаржылық және инфра
құрылымдық ресурстарды 
жұмылдыру тапсырылды.

– Пандемияның екінші тол
қынын ескере отырып, шілденің 
соңына дейін жұқпалы дертке 
шалдыққандарға арналған төсек 
орындарын 50 пайызға артты-
руды тапсырамын. Бұл үшін 
өңірлер барлық резервті, соның 
ішінде, жеке және ведомстволық 
медицина орталықтарын пай-
далануы керек. Үкіметке дәрі
дәрмектермен қамтамасыз ету 

мәселесін бес күннің ішінде 
шешуді тапсырамын, – деді 
Президент.

ҚасымЖомарт Тоқаев 
мем лекеттік органдардың 
коро на вирусқа қарсы күрес 
жөніндегі жүргізіп жат қан ақ
параттық жұмыстарының 
маңыз дылығын айрықша 
атап өтті. Оның айтуынша, 

бұл жұмыс бастапқы кезеңде 
жақсы ұйымдастырылды. Бірақ 
мемлекеттік органдар соңғы 
кезде бұл істі босаңсытып 
жібергендей әсер қалдырады.

– Әкімдер мен минис-
трлер қарапайым халықпен 
байланыс орнатуды қойды. 
Олардың арызшағымдарына 
дер кезінде жауап бермейді. 

Сондықтан тұрғындардың 
көпшілігі қайда барарын 
білмей, торығуда. Өкілетті 
қызмет орындарынан дұрыс жа-
уап ала алмаған тұрғындардан 
шағымдар көп түсіп жатыр. 
www.coronavirus2020.kz сай-
тына қырық мыңға жуық сұрақ 
келіп түсті. Қазіргі таңда оның 
үштен біріне ғана жауап берілді. 

Мұндай қарымқатынастың 
нәтижесінде теріс әрі жалған 
ақпараттар өршіп тұр. Бұл 
біздің жұмысымызды одан са
йын қиындатуда, – деді Мемле-
кет басшысы.

Қазақстан Президенті ақпа
рат тық жұмыстарға қатысты 
тәсілді түбегейлі өзгерту қажет 
екенін айтты. Жауапты тұлғалар 

өткізетін тұрақты брифингтерді 
жолға қойып, індет жұқтырған 
кездегі ісәрекеттердің алго
ритмі жөнінде халықты нақты 
әрі сапалы ақпаратпен қам
тамасыз ету жөнінде тапсырма 
берді.

– Телеарналарда тікелей 
эфир арқылы дәрігерлерден 
кеңес алып, тұрғындардың сұ
рақ  тарына нақты жауап беретін 
бағдарламалар ұйым дастыруға 
не кедергі? Аза маттарға 
емделудің протоколы мен 
алгоритмін жеткізу керек. Дәрі
дәрмектер мен оны пайдалану 
жөнінде түсіндіру қажет, – деді 
ҚасымЖомарт Тоқаев.

Әкімдер мен министрлер-
ге бюджетті қайта қарау 
және конференция, дөңгелек 
үстел, салтанатты шаралар, 
консалтингтік және PRқызмет 
секілді қажетсіз шығындардан 
бас тарту жөнінде тапсырма 
берілді. Бұл қаржының барлығы 
эпидемиямен нақты күреске 
бағытталуы керек. Сонымен 
қатар Мемлекет басшысы 
бағаны тұрақтандыруға, азамат-
тарды қажетті азықтүлікпен, 
жұмыспен қамтамасыз етуге, 
экономикалық белсенділікті 
арттыруға және цифрлық тех-
нологияны дамытуға қолдау 
көрсету қажеттігін атап өтті. 
Экономикалық өсімді қайта 
қалпына келтіру жөніндегі 
кешенді жоспар жүйелі әрі 
толыққанды орындалуы тиіс. 
Бұл мәселе әрбір әкімнің ерек-
ше бақылауында болуы қажет.

ҚасымЖомарт Тоқаев 
Үкіметті шұғыл шаралар 

қабылдаумен қатар, корона-
вирус пандемиясының ұзаққа 
созылуына дайын болуға 
шақырды. Осыған байланысты 
орта мерзімді перспективаға 
арналған қазақстандықтардың 
өмірі мен денсаулығын сақтау 
жөніндегі ұлттық жоспарын 
әзірлеуді тапсырды.

– Иә, бұл – қауіпті ауру. Оны 
емдейтін вакцина әлі жасалған 
жоқ. Бірақ оны қауіпті екен деп 
байбалам салып, үрейге бой ал-
дырмау керек. Сондайақ жөнсіз 
әрекетке барып, дәрігерлерге 
тіл тигізіп, санитарлық режимді 
бұзуға жол берілмейді. Ал 
нау қастанып қалғандар сары
уайымға, пессимизмге салын
бағаны жөн. Ем алумен 
қатар, ағзаның күші, адамның 
көңілкүйі оның құлантаза 
айығып кетуіне ықпал етеді. 
Денсаулық сақтау министрлігі 
және санитарлық дәрігерлердің 
ұсынымдары мен талаптарын 
естен шығармауды сұраймын. 
Мұның бәрі мемлекеттің ең бас
ты игілігі – сіздердің, Қазақстан 
Республикасы азаматтарының 
өмірі мен денсаулығын қорғауға 
арналған, – деді Мемлекет бас-
шысы.

Кеңес барысында Денсаулық 
сақтау министрі Алексей 
Цой, НұрСұлтан қаласының 
әкімі Алтай Көлгінов, Алма-
ты қаласының әкімі Бақыт
жан Сағынтаев, Шымкент қа
ласының әкімі Мұрат Әйтенов, 
Шығыс Қазақстан облы сының 
әкімі Даниал Ахметов сөз 
сөйледі.

«ӨҢІРЛЕР БАРЛЫҚ РЕЗЕРВТІ 
ПАЙДАЛАНУЫ КЕРЕК»
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Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты, «Nur 
Otan» партиясы облыстық филиалы және облыстық 
Қоғамдық кеңес пен Ардагерлер кеңесі Шиелі ауданы 
әкімі Мүбараков Қамбарбек Амангелдіұлына әкесі

Амангелді Мүбаракұлы Абдуллаевтың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты, «Nur 

Otan» партиясы облыстық филиалы және облыстық 
Қоғамдық кеңес пен Ардагерлер кеңесі белгілі фольклор-
танушы ғалым, жыршы Жүсіпов Берік Мырзалыұлына ұлы 

Әбілманапхан Жүсіповтің
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады

***
Қызылорда облыстық сотының ұжымы мен ҚР Судья-

лар Одағының Қызылорда облыстық филиалы Қызылорда 
облысының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы 
Қанатбек Абдуллаевқа әкесі 

Амангелді Абдуллаевтың
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

***
"Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы" 

мемлекеттік мекемесі ұжымы Шиелі ауданының әкімі 
Мүбараков Қамбарбек Амангелдіұлына әкесі

Амангелді Мүбаракұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
«Сыр медиа» ЖШС ұжымы Шиелі ауданының әкімі 

Қамбарбек Мүбараковқа әкесі
Амангелді Абдуллаевтың

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
"Қызылорда облысы кәсіподақтар орталығы" аумақтық 

кәсіподақтар бірлестігі "Жаңақорған" шипажайының ди-
ректоры Абдуллаев Бақытжан Амангелдіұлына әкесі

Абдуллаев Амангелді Мүбаракұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
"ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Қызылорда 

облысы бойынша филиалының ұжымы осы филиалдың 
қызметкері

Тойшыбекова Сауле Қуанышбекқызының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы 
мен туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл ай-
тады.

***
Қызылорда қаласындағы №253 орта мектебінің ұжымы 

мектеп директоры Тоқтамысов Зейнулла Мырзаханұлына 
ағасы

Батырхан Остаевтың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
Нартай Бекежанов атындағы Қызылорда облыстық 

қазақ академиялық музыкалық драма театрының ұжымы 
театр қызметкері Жаханова Бақытжамалға келіні

Каримова Эльмира Ибрагимқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
Арал ауданының әкімдігі мен мәслихаты, аудандық 

Қоғамдық кеңесі және аудандық, қалалық Ардагерлер 
кеңесі белгілі фольклортанушы ғалым, жыршы Берік 
Жүсіповке ұлы 

Әбілманапхан Жүсіповтің 
мезгілсіз дүниеден өтуіне байланысты ауыр қайғы ларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

***
«Сыр медиа» ЖШС ұжымы белгілі фольклортанушы 

ғалым, жыршы Берік Жүсіповке ұлы
Әбілманапхан Жүсіповтің

қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

– Самалбек Оразбайұлы, бірнеше жыл 
бұрын Сыр қауыны сорттарының таза 
қасиетін қалпына келтіруге бел шеше 
кіріскеніңізді білеміз. Қазіргі нәтижесі 
қандай? 

– Өкінішке қарай, облыста бақша 
шаруашылығын ұйымдастыру әлі жолға 
қойылған жоқ. Осыдан он жыл бұрын бұл 
мәселені көтергенде жағдай қандай бол-
са, қазір де сол күйі. Алға ілгерілеу жоқ. 
Төрт жыл бұрын облыстық әкімдіктің 
019 жобасы аясында бастапқы тұқым 
шаруашылығын ұйымдастыру мақсатында 
4,5 млн теңге бөлінді. Осы қаржыға ар-
найы агротехникалық шаралар, қажетті 
жабдықтар алып, қара күләбі сортына 
клондық іріктеу жұмыстарын жүргіздік. 
Соның нәтижесінде Қызылорда облы-
сында қара күләбінің төрт түрі тарағанын 
анықтадық. Біз оны төрт массивке бөліп 
қарастырдық. Атап айтқанда, Келінтөбе, 
Айдарлы, Іңкәрдария және Қармақшы 
ауданындағы Жаңақала массивтері. 
Сондай-ақ өзіне тән типтік белгілері 
сәйкес келетін қара күләбінің сорттарын 
іріктеп, тұқым жинауға кіріскен едік. 
Өкінішке қарай, бұл жұмыс аяқсыз қалды. 
Себебі, қаржы бір жылдық эксперимент-
ке ғана бөлінген. Бұған қоса, өзіміздің 
қауындар ішкі-сыртқы нарықта сұранысқа 
ие болмай, Өзбекстанның «Мырзашөл» 
немесе ел ішінде «Торпедо» деп аталып 
кеткен қауын сортының саудасы қызды 
да біздікін нарықтан ығыстырып таста-
ды. Бір қуанарлығы, бақша дақылдарын 
Қырымбек Көшербаев облыс әкімі бо-
лып тұрған уақытта басым дақылдар 
қатарынан түсірген жоқ. Тіпті, тұқым 
шаруашылығын ұйымдастыруды, қайта 
өңдеуді жолға қоюға барынша ықпал жа-
сады. Бақша дақылдарын қайта қалыпқа 
келтіру бір жылда немесе бір мезгілде 
бітетін шаруа емес. Біз бір жылда қара 
күләбінің 4 сортын, массивтерін ғана 
анықтап қойдық. Әрі қарай жұмысты 
жалғастыру үшін қаржы қажет. Сапалық 
қасиеттері жоғары сұрыптарды анықтау 
кем дегенде 4-5 жылды талап етеді. Сол 
уақыттан ұтылыңқырап тұрмыз. 

– Сыр қауыны несімен ерекше? 
– Бірегейлігімен, дәмділігімен. Со-

лай болуы заңды да. Себебі, Сыр өңірі 
еліміздегі қауын өсіретін негізгі аймақ 
саналады. Жалпы әлемде жоғары са-
палы күздік қауын өсетін ірі үш эпи-
центр бар. Олар: Өзбекстанның Хорезмі, 
Түркіменстанның Шаржоу облысы 
және Қазақстандағы Қызылорда облы-
сы. Сондықтан Жаратушының берген 
осы мүмкіншілігін пайдалана білуіміз 
керек. Топыраға, климаты қауын егу-
ге өте қолайлы. Басқа аймақта піскен 
қауындар дәл біздің өңірдікіндей сапалық 
қасиеттерді бере алмайды. Өкініштісі сол, 
осындай жерде отырып, өз брендімізді 
қалпына келтіріп, ұқсата алмай жатырмыз.

Өткенге сәл шегініс жасайықшы. Та-
рихи деректерді ақтарып отырсаңыз, 
көптеген қызықты мәліметтерге 
жолығасыз. Тіпті, «мұнда өсетін қауынның 
үлкендігі соншалық, ар жағындағы есек 
көрінбей қалады» деген әңгімелер тараған 
еді. «Шиелі ауданында қауынның пәлегін 
жұлып, есекке жегіп сүйрейді де ізінен екі 
адам түскен қауындарды жинап отырады» 
деген аңызға бергісіз дерек те кездеседі. 
Оның үстіне, біздің географиялық орна-
ласу жағдайымыз да ерекше. Барлық ау-
данды, қаланы теміржол, автожол және 
дария кесіп өтеді. Кеңес Одағы кезінде 
қызылордалық бақшашылар әңгелегін, 
ақ жәмбілшесін, колхозшысын, әміресін, 
қара күләбісі мен торламасын, саржауын 
теміржол бойындағы әр аудан орталығында 
орналасқан ірі қауын базаларына өткізетін 
болған. Расында, КСРО тұсында Сыр 
бойы дәмі тіл үйіретін қауындарымен 
шартарапқа танылды. Алайда, 1990 
жылдары диқандарға суперэлиталық, 
элиталық тұқымдарды өндіріп, үлестіріп 
отырған Қызылорда қаласының Айнакөл 
ауылындағы тұқым шаруашылығы 
тоқырауға ұшырады, әр стансада тіршілігі 
қайнап жататын қауын базалардың 
жұмысы тоқтады. Бақшашылар тығырыққа 
тірелді. Ол аздай, дүкенде нанды кезекпен 
алатын, жалақыны айлап ала алмайтын за-
ман туды. Әркім өз күнін өзі көруге көшті. 

Бәрінен бұрын көңілді жабырқататыны, 
аймақтың күріштен кейінгі басты брендіне 
айналған қауындары – қара қауын, торла-
ма, әміре, қайбаш, саржау, калайсан сорт-
тары «ата-бабасынан» келе жатқан «жақсы 
мінезінен» айырылып, қазіргі таңда 
жойылып бара жатқандығы. Қазір базар 
сөрелерінен олардың ізін де таппайсың. 
Түрі көз тартып тұрғанымен, дәмдісін табу 
қиын. Осы мәселелерді көтеріп, қанша 
жылдан бері дабыл қағып келе жатыр-
мыз. Шұғыл шаралар қолға алып, жүйелі 
жұмыс істелмесе, бал татыған қауын сорт-
тары сағынышқа айналуы мүмкін. 

– Қауынға төнгендей қауіп қарбызда 
жоқ па?

– Жоқ. Қарбыз дақылын өсіруге біздің 
оңтүстік аудандардың шаруалары әбден 
маманданып алған. Мәселен, Жайылма 
массивінде 1000 гектарға дейін қарбыз 
өсіріледі. Ал қауынға маманданған шаруа 
қожалықтары облыста атымен жоқ. 

– Мысалы, Түркіменстанда қауын ды 
бренд ретінде ұлттық дең гейде наси-
хаттайды...

– Иә, солай. Тамыз айының екінші 
жексенбісі Түрікіменстанда «Қауын күні» 
деген үлкен ұлттық мереке аталып өтеді. 
Бұл іс-шараға мемлекет басшылары ар-
найы қатысады. Тіпті, қауын, қарбызға 
ұқсайтын архитектуралық ескерткіштер, 
ғимараттар бар. Өз бекстан да қауын-
қарбыздың қадіріне жеткен және бұл ша-
руаны жақсы жолға қойған. 

Қазіргі таңда біз республика аумағы 
түгілі өз аймағымызды өз өнімімізбен 
қамтамасыз ете алмайтын жағдайда 
отырмыз. Бұл деген – трагедия, пробле-
ма. Біздің күйінетініміз де осы. Қауын 
дақылдары сорттарын және олардың 
дәмдік қасиеттерін келешекте өткен 
шақпен еске алуға жеткізбеуіміз қажет. 

– Біздің кәсіпкерлер бақша дақыл
дарын, соның ішінде қауын егуге неге ын-
талы емес?

– Сыр өңірінде күріш егетін, мал 
шаруашылығымен айналысатын кәсіп-
керлердің атын атап, түрін түстей аласыз, 
ал қауын өсіріп, шекесі шылқып отырған 
кәсіпкерді көрмейсіз. Жылда көктемде 
бақша егеді, бірақ жұмсалған шығынды 
ақтамайды. Оның бірнеше себебі бар. 
Біріншіден, тұқымның сапасы жоқ. Қазір 
тұқым шаруашылығымен айналысып 
жатқан мекемені таппайсың. Өңірдің негізгі 
өндірушілері қауынның әртүрлі сортта-
рын бір алқапта егіп, ғылыми негізделген 
кеңістік оқшаулауды қолданбағандықтан 
өзара шағылысып, көптеген будандар, 
тегі белгісіз популяциялар көбейген. 
Оның үстіне өндірушілердің негізгі 
мақсаты пайда табу болғандықтан, сапа-
сы жоғары қауын жемістері сатылымға 
шығарылып, тұқымға пісіп жетілмеген 
сапасыз түрлері қалдырылады. Тұқым 
алудың, жинаудың өз әдіс-тәсілі бар. Бірақ 
оған мән беріп жүрген адамды көрмедім. 
Ашығын айтқанда, жергілікті тұрғындар 
арзан сапасыз тұқымдарға ұрынып жатыр. 
Бүгін базардан тұқым алсаңыз, оның сізге 

өнім беретініне кепіл жоқ. Ол қай жақтан 
алынды, сертификаты бар ма, белгісіз. 
Екіншіден, топырақтың тұздануы, 
арамшөптердің бейімделіп алуы, «қауын 
шыбыны» деп аталатын зиянкестің шығуы 
кәсіпкерлердің қолын байлап отыр. 

– Тұқым шаруашылығын дамытуға 
кәсіпкерлер арасында қызығушылық 
танытқандар болды ма?

– Менің білуімше, облыста жылына 
бақша дақылдарының орналасуы 8 мың 
гектардан аспайды. Ал көрші Түркістан 
облысының бір ғана Мақтаарал немесе 
Сарыағаш ауданында бұл көрсеткіш 30 
мың гектардың үстіне жетіп жығылады. 
Олар 19 млн халқы бар Қазақстан мен 150 

млн халқы бар Ресейді бақша өнімдерімен 
қамтамасыз етіп отыр. Оның ар жағында 
Өзбекстан да қалысып жатқан жоқ. Алай-
да бұл нарықта Сыр қауындары өз ор-
нын таппағаны алаңдатады. Бұл біздің 
жұмысымыздағы жүйесіздікті көрсетеді. 
Мен биыл да «тұқым шаруашылығын 
ашайық» деп облыстық әкімдікке өтініш 
білдірдім. Бесарық елді мекенінен «Абай 
– Дәулет» ЖШС жанынан ашуға ұсыныс 
бердім. Серіктестік басшылығы да қолдап 
отыр. Бірақ, елде төтенше жағдай жария-
ланып, карантин енгізілген соң шаруаны 
ұйымдастыру кейінге шегерілді. 

– Бақша өнімдері өндірісін жандан
дырудың жолы қайсы, яғни нақты 
ұсынысыңыз бар ма? 

– Облыс басшылығы қолдап, бақша 
дақылдарына көңіл бөліп, басым ауыл 
шаруашылығы дақылдарының қатарына 
қосса, осы бағыттағы жұмысты қайта 
жандандыруға болады. Ең алдымен, 
көкөніс-бақша дақылдарын өсірушілердің 
ассоциациясын құруды ұсынамын. Себебі, 
Қызылорда облысының фермерлері 
көптеген қиыншылыққа тап болып отыр. 
Оларға біздің сөзбен емес, іспен көрсеткен 
көмегіміз өте қажет. 

– Ассоциация немен айналысады? 
– Біріншіден, тұқым шаруашылығын 

ашып, облыстың фермерлерін, халықты 
сапалы тұқыммен, тыңайтқышпен, 
екіншіден, жер өңдеуге, тұқым се-
буге арналған шағын техникалармен 
қамтамасыз етеді. Үшіншіден, жиналған 
өнімдерді өткізетін механизмдерді 
үйлестіреді, яғни бақша өнімдерін сататын 
қала, аудан орталықтарынан орындар, ба-
залар ашуға ықпал жасайды. Төртіншіден, 
сатылмайтын дақылдарды қайта өңдеу 
процесіне жіберуді ұйымдастырады. Осын-
дай бақша дақылдары кластерін құрудың 
реті келіп тұр. Оған мүмкіншілігіміз 
жетеді. Бақша шаруашылығымен айна-
лысатын фермерлердің басын біріктіріп, 
осындай нақты көмек беру керек. Облыс 
басшылығы ұсынысымызды ескереді деп 
ойлаймыз. Бұйырса, осы жұмыстарды бір 
жүйеге келтірсек, Қызылорданың дәмді 
қауын сорттарына сұраныс қайта артады 
деп ойлаймын.

– Ассоциация құрылса, бақша 
еккісі келетін кәсіпкерлердің жолын-
да кездесетін кедергілерді де жоюға 
көмектесе ме? 

– Әлбетте, солай болуы тиіс. Мәселен, 
біздің облыстың әр ауданында топырақ 
құнарлылығы әрқалай. Сондықтан 
Аралдың Ақбайында қауын егудің әдісі 
бөлек, Шиеліде бақша дақылын өсірудің 
технологиясы басқа. Осындай сәтте ассо-
циация фермерлерге материалдық, ғылыми 
тұрғыда қол ұшын созады. Сонымен бірге, 
жоғарыда атап өткен кедергілерді жоюға, 
шығындарды азайтуға жәрдемдеседі. 
Жаңа технологияларды ендіруге де 
ықпал жасайды. Ассоциация құрып, әр 
ауданнан бір немесе екі шаруа қожалық 
таңдап алып, тұқыммен, басқа да қажетті 
материал дармен және шағын техника-
лармен қамтамасыз еткеннен кейін қайта 
өңдеу жұмысына назар аудару керек. 

– Осыны тарқатып айтсаңыз...
– Бақша дақылдарынан түрлі өнім жа-

сауды қолға алу керек. Біз осы бағытта 
әрекет етіп көрдік. Байқағаным, нарықты 
жаулап алған ерте пісетін мырзашөл 
қауынынан гөрі, жергілікті қауын сортта-
рынан жасап шығарған өнімдер дәмдірек. 

– Қандай өнім жасап шығарып 
едіңіздер?

– Чипсы (қытырлақ). Қорқыт ата 
университетінің жаратылыстану ин-
ституты лабораториясында қауынды 
кептіріп, қытырлақтың картопты жұқалап 
кескендей түрін және таяқша тәрізді 
түрін жасадық. Екеуі де дәмді. Оны бір 
жеп көрген адам айналып келіп тағы 
сұрайтынына – қауыннан жасалған 
қытырлақты аңсап тұратынына кепілдік 
беремін. Қазір нарықта сатылып жатқан 
жасанды қытырлақтар адам ағзасына зиян 
ғой. Мынау – таза табиғи өнім. 

– Өңірде қияр, қызанақ егіп, табыс 
тауып отырғандар бар. Ғалым ретінде 
олардың аяқалысын қалай бағалар 
едіңіз?

– Көкөніс пен бақша шаруашылығы 
ажырамайтын салалар саналады. Қазір 
аймақ тұрғындары, кәсіпкерлері көкөніс 
өсіруге бейімделді. Былтыр бір ғана 
Шиелінің қызанағы Түркістан облысына 
тасымалданды. Бұл көп нәрсені аңғартады. 
Бізде потенциал бар деген сөз. Қазір 
көкөніс пен бақша отбасылық бизнестің ай-
наласынан шыға алмай отыр. Сондықтан, 
шағын шаруа қожалықтарын үлкен өндіріс 
орнына айналдыруымыз керек. Яғни 
отбасылық бизнесті ұжымдық бизнеске, 
алып компания, холдингке ауыстыру ке-
рек. Бұлардың бәрі не үшін керек? Ұлттың 
денсаулығы, сапалы өнімді тұтынуы үшін 
қажет. «Ауру – астан» деген даналық сөз 
тегін айтылмаған. Егінге ерінеміз. Есесіне 
базардан да йын өнім алуға жүгіреміз. Ол 
сенің дастарханыңа қандай жолмен келіп 
тұр, білмейсің. Базарға келген көкөністің, 
бақша дақылдарының, жемістің қай сорт 
немесе қай жерде өсірілгенін сұрау қажет. 
Жалпы, тұтынушы мәдениетін көтеруіміз 
керек. Бұл – қолдан келетін іс.

– Жайылма жерінде эксперимент 
өткізіп жатқаныңыздан хабардармыз. 
Оның маңызы неде?

– Шетелдің селекция нәтижелерін 
жергілікті жерде сынақтан өткізудеміз. 
Қазір әлем елдерін бақша, көкөніс 
тұқымдарымен қамтамасыз етіп отырған 
бірден бір ел – Голландия. Біздегі 
будандардың барлығы дерлік шетелдің 
өнімдері. Будандардың ерекшелігі – ерте 
піседі, әрі өнімділігі жоғары. Қазіргі таңда 
қарбыздың екі түрін сынақтан өткізіп жа-
тырмыз. Жалпы тәжірибелік алқап көлемі 
– 2,5 гектар. Мұнда да, ескі технология-
ларды алмастырып, қол жұмыстарының 
барлығын дерлік механикаландыруымыз 
керек. 

– Жеміс ағаштарын егу де біздің 
өңірде дәстүрге айналып барады...

– Иә, бақ өсіру қарқынды дамып 
жатқаны қуантады. Алайда оның да 
өзіндік қиыншылығы кездесуде. Деген-
мен, бетбұрыс жасалды. Әрбір адам, әрбір 
отбасы өзін-өзі қамту керек. Біздің шағын 
жылыжай салуға дайын жобаларымыз 
бар. Осы саланы жаңғыртып, ұрпаққа 
дәріптеуіміз керек.

– Сұхбаттасқаныңызға рахмет.

Әңгімелескен 
Дәурен СЕЙІТЖАНҰЛЫ

Сыр қауыны
аймақ брендіне айнала ма?

Осыдан бес жыл бұрын ша-
руа қожалығын құрған ол бүгінде 
8 адамды тұрақты жұмыспен 
қамтып отыр. Егу, жинау 
науқанында тағы да жұмысшылар 
қосылады. Еңбеккерлердің 
айлығы тұ рақты, жағдайы 
жасалған. Шаруаның жері 
шұрайлы бол  ғандықтан ешқандай 
тыңайтқыш қолданбайды. Та биғи 
таза өнім алады. 

Егін науқаны басталғанда 
қарбыз 8, асқабақ 3, картоп 5, 
қауын 2 гектар жерге егілді. Қазір 
бақшасы жайқалып тұр. Кә сіпкер 
аяқсу мә селесін шешкен. Каналға 

арнайы насос қондырып, сол 
арқылы суарып отыр. Бақша да-
қылдарын шаш пай-төкпей жинап 
алатын техника жеткілікті. Со-
нымен қатар биыл шаруашылық 
алғаш рет күздік жоңышқа екті. 

– «Көктемнің әр күні жылға 
азық» деп бекер айтылмаған. Күн 
жылынғаннан-ақ  кетпен-күре-
гімізді сайлап, алқапта жүреміз. 
Қазір бақша өнімдеріне сұра-
ныс жоғары. Сондықтан асқабақ, 
картоп, қауын-қарбыз егемін. 
Уақытылы суарып, төрт түліктің 
түсіп кетпеуін, арамшөптің 
қаулап кетпеуін бақылаймын. 

Ырзығымызды Жер-анадан ем-
ген соң, бел жазбай еңбек етіп 
келеміз.  Қазір шаруаларға да 
жеңілдіктер мен қолдаулар 
бар. Егіс көлемін арт тырып, 

шаруа шылықты жан дандыруға 
мүмкіндіктер қарастырылған. Тек 
еңбектену керек,  – дейді Әсет.  

Шаруа жиналған өнімді об-
лыс орталығы мен көршілес об-

лыстарға сатады. Сонымен қатар  
бау-бақша дақылын жәрмеңкеге 
апарып, төмен бағамен халыққа 
ұсынып жүр. 

Кәсіпкер мал шаруа шылығын 
да қолға алды. Осы бағытта 
мемлекет тарапынан 5 процент-
пен жеңілдетілген несиеге қол 
жеткізді. Бұл қаражатқа 50 бас 
жылқы мен 10 бас түйе сатып 
алған. Атакәсіпке ден қойған жігіт  
осылай  мал басын көбейтуді 
көздеп отыр.  «Табыстың кілті – 
мал мен егінде»  деген  еңбекқор 
азамат екі қолға бір күрек таба 
алмай жүрген ауыл жастарына  да 
үлгі болуда.

Ауданда мемлекеттің қол-
дауына сүйеніп, өз кәсібін аш-
қандар қатары артып келеді. 
Әсіресе, бағбандықты кәсіп еткісі 
келетіндер көбейген.

Бау-бақша жайқалып тұр

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Қазалылық Әсет Дүзбаев биыл  18 гектар жерге 
бау-бақша, 30 гектар жерге күздік жоңышқа екті. 

1-бет. 

Жылдар жылжып 
өткен сайын қатары 
селдірей бастаған аға буын 
әкелеріміздің ортасында 
озық ойымен, биік параса-
тымен, сыршыл жүрегімен 
өңі ріміздің әзиз тұл ға-
лары қатарында айрық  ша 
құрметке ие бо лып, көргені 
жақсы көш бастайдының 
өзін дей, көненің көзіндей 
болған Батырхан аға-
мыз «келместің ке месіне» 
мініп, өмірден озды.

Құрығы ұзын сұм ажал 
елге сыйлы ұлағатты ұстаз, 
кең ойлап, көрнекі сөйлеп, 
кесімді ой айтатын білім 
саласының білгірі, батагөй 

қартымызды 84 жасына қараған шағында ортамыздан алып 
кетті.

Саналы ғұмырын сапалы білім беруге жұмсаған білікті 
ұстаз өз ісінің кәсіпқой маманы ретінде аймағымыздың 
білім саласының өсіп-өркендеуіне, дамуына елеулі үлес 
қосып, туған еліне, жеріне адал қызмет етудің жарқын 
үлгісін көрсетті.

Ұстаздық – ұрпақ тәрбиесіндегі ұлық қызметтің бірі. 
Осы машақаты мен шапағаты мол мәртебелі мамандық 
майталманының бірі  Батырхан ағамыз еді. 

Ақсуат ауылдық округінің құрметті ардагері, 
ардақты ақсақал еңбек жолын 1973 жылы қатардағы 
ұстаздықтан бастады. Ұстаздық жолда білім саласының 
талай белестерін бағындырып, абыройлы еңбегі әр кезде 
лайықты бағаланды. Еселі еңбегінің арқасында мектеп ди-
ректоры қызметіне дейін көтерілді. Білім ошағын 32 жыл 
бойы басқарып, зор абыроймен, асқан шеберлікпен жұмыс 
үрдісін ұйымдастыра, басқара білді. Әділдік пен ақиқаттың 
алдаспанына айналған басшы болды. 

Ардагер ұстаз зейнетке шыққан соң да ұрпақ алдындағы 
ұлық міндетінен алыстамады. Ардагерлер кеңесінің 
төрағасы болып, елді бірлікке, ынтымаққа шақырып, 
өскелең ұрпаққа тағылымды тәлім-тәрбие  беріп, үлгі-
өнеге көрсете білді. Қажымас қайрат-жігерінің арқасында 
туған жердің тарихы мен ұлтымыздың мәдениетін жандан-
дыруда және оны өскелең ұрпаққа насихаттауға  баға жет-
пес үлес қосты.

Ағамыздың жарқын бейнесі, жайдары мінезі, мейірімге 
толы болмысы Сыр халқының жадында ұзақ сақталады. 
Артына мәңгілік өшпес мұра қалдырып, келмеске кет-
кен ардақты Батырхан Остаев ағамызбен қимастықпен 
қош айтысып, марқұмның отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтамыз.

Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты, 
«Nur Otan» партиясының облыстық филиалы, 

облыстық Қоғамдық кеңес және облыстық 
Ардагерлер кеңесі

Батырхан Остаев
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ҰЛЫҚ ҰЛЫС – 750

ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА, НЕСЕП ШЫҒАРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ БҰЗЫЛУЫ, 
БЕЛСІЗДІК?! КӨМЕК ЖАНЫҢЫЗДА!

Простатит, қуықасты безінің аденомасы, несеп шығару қызметінің 
бұзылуы, эректилді дисфункциясы орта есеппен әр үшінші ер адамда 
кездеседі. Бұл ауру көбінесе жас ұлғайған кезде, ағзаның қорғаныш 
қасие ті әлсірегенде,  гормондық теңгерім бұзылғанда, несеп шығару-
жыныс жүйесі мүшелерінің  регенерациялануы нашарлағанда белең 
алады.

Простатит және қуықасты безі аденомасы жекелей де, екеуі бір 
мезгілде де қатар жүре алады. Бұл екі ауру әртүрлі себептерден пайда 
болады, бірақ ұқсас асқынуларға әкеліп соғады. Оның себебі мынада.

Простатит 95% жағдайда созылмалы, жұқпалы емес ауру түрінде 
кездеседі. Көбінесе оның пайда болуы зиянды әдеттерге, суық тигізуге, 
кіші жамбас мүшелеріндегі қан айналымының бұзылуына, сирек немесе 
бей-берекет жыныстық қатынасқа түсуге байланысты болады. Қуықас-
ты безі қабынып, ісініп, осы арқылы өтетін несеп жолы арнасын қысып 
тастайды. Соның салдарынан зәрдің шығуы тежеліп, дәретханаға 
барғысы келу жиілейді. Мұның барлығы ыңғайсыздық пен шап бөлігіндегі 
ауырсынуға ұласады. Уақыт өте келе жыныстық қызметтің бұзылуы, 
жыныстық әлсіздік пайда болады.

Қуықасты безінің аденомасы гормоналдық бұзылулар нәтижесінде 
пайда болады. Ерлер гормоны – тестостеронның азаюы және 
ағзада эстроген – әйел гормонының артуы қуықасты безінің ісінуіне 
ұшыратады. Ол, өз кезегінде, простатит сияқты зәр шығарудың 
ұқсас ауытқуларын өршітіп, несеп жолы арнасын қысады, жыныстық 
бұзылуды және әртүрлі сипаттағы ауырсынуларды тудырады.

Емделмеген жағдайда, бұл аурулар асқынып, отадан басқа ем-шара 
көмектесе алмайтын, қайтымсыз сипат қабылдауы мүмкін. Сондықтан, 
сіз несеп-жыныс жүйесінің жұмысында мұндай ауытқуларға тап 
болсаңыз, тез арада маманнан көмек сұраңыз.

Осы урологиялық ауруларды емдеу үшін біз көптеген дәрілер мен ем-
шара ларға қарағанда, ауру белгілерін алып қана қоймай, несеп-жыныс 

жүйесінің мүшелерін әртүрлі аурулардан жылдар бойы сенімді қорғай 
алатын, дерттің түпкі себебін жоятын, "Уропротектор" препаратын 
пайдалануды ұсынамыз.

Бұл – кешенді препарат. Оның әсері қабынуды және қуықасты безінің 
ісінуін жоюға, несеп-жыныс жүйесінен ауру тудыратын бактерияларды 
шығаруға, зәр айдауды қалыпқа келтіруге бағытталған.

"Уропротектор" препаратын қолданудың бірінші сатысында-ақ 
ыңғайсыздық, шап аймағындағы ауырсыну, үрпі арнасындағы шаншу 
жоғалады. Одан әрі кіші жамбас мүшелерінде қан айналымы жақсарады, 
қуықасты безі мен қуықтың икемділігі қалпына келтіріледі, бұдан кейін 
олар өз қыз меттерін толық орындай бастайды. Сондай-ақ, препарат 
гормоналды тепе-теңдікті қалпына келтіре отырып, еркектердің басты 
гормоны – тестостерон өндірісін ынталандырады. Осының есебінен, 
қуықас ты безі аденомасының дамуын тойтарады және эрекцияны 
күшейтеді. 

"Уропротектор" – простатит, қуықасты безінің аденомасы, зәр 
шыға рудың бұзылуы, эректилді  дисфункциясын емдеуде жақсы сипат-
тамаларға ие болды. Сонымен қатар, "Уропротектор" компонент тері, 
ағзадағы бос радикалдардың санын тиімді түрде төмендетеді, сол 
арқылы простата обырының пайда болуы мен дамуынан қорғайды.

Турасын айтқанда, бұл ерлердің көптеген урологиялық проблемалары-
на көмектесетін қуатты құрал!

Препарат барлық қажетті сынақтардан өтіп, отандық және халық-
аралық сертификаттармен мақұлданған. Кез келген жаста салауатты, 
белсенді жыныс тық өмірден бас тартпаңыз!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! НАУҚАН ЖҮРУДЕ! 
«УРОПРОТЕКТОР» КУРС ТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНА 

ТАПСЫРЫС БЕРСЕҢІЗ, -30% ЖЕҢІЛДІК!

Негізгі әсер етуші заттар: препарат құрамына химия лық құрауыштар кірмейді. 
Мөлшері және қолдану тәсілі: қабылдау ұзақтығы 1 айдан бастап.
Қарсы көрсетілімдер: жеке құрауыштардың сәйкес келмеуі.
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Мына телефон арқылы кеңес ала аласыз және «Уропротекторға» тапсырыс бере аласыз:  
8 705 92 55 429 немесе uroprotector.kz сайты арқылы.

Әйгілі Жошы хан жауынгерлік са-
парда жүріп Сырдария бойындағы Аса-
насты алады. Бір-бірімен іргелес жатқан 
ауылдар болса керек-ті. Баршынкент-
ке келгенде қаланың кескін-келбетіне 
тәнті болыпты. Қала болғанда да орта 
ғасырлық ғалымдардың жазбасын-
да «қала деуге келмейді, қамалы жоқ. 
Бірақ сәулет өнері ерекше дамыған 
мекен екен» деп келтіреді. Міне, сол 
аумаққа қалың әскермен келген Жошы 
«...егер өз еріктеріңмен берілсеңдер, 
қаланы қиратпаймын. Менің қол асты-
ма өтіңдер» деген екен. Бірақ кім өз 
еркімен туған жерін жау қолына берсін? 
Қасық қаны қалғанша шайқасып, 
ақыры қала тектес мекен тып-типыл 
болған деседі. Тарихи шындық та, ел 
аузындағы дерек те осыған ұштасады. 
«Археолог» Халықаралық ғылыми- 
зерттеу орталығы» ЖШС директоры, 
ҚазҰУ профессоры Мадияр Елеуов 
бұл мекеннің әр төбесінің астында бір-
бір тарихи нысан жатқанын жеткізді. 
Әсіресе, өткен жылы сегізбұрышты 
медреседен табылған ою-өрнектер 
мен безендірулер – әлемдік деңгейдегі 
бірегей жәдігер. Өйткені, ондай ерекше 
нысан әлі еш жерден табылмаған. Биыл 
топырақ үйіндісінен тазартылған кесене 
қалдығы да – өз алдына бір тарих.

– Бұл кесенеге 2018 жылы қазба 
жұмыстары басталған. Биыл соны 
жалғастырдық. Негізгі іргетасы ХХ 
ғасырдың ортасында бұзылған. Тіпті 
соңғы кірпішіне дейін бұзып алып 
кеткен. Осы аумақтарда жүргізілген 
әлеуметтік нысандардың құрылысына 
пайдаланылыпты. Оны жергілікті халық 
та растап отыр. Қоғалыкөлдегі көне 
аурухана ғимаратының іргетасында 
да осы жердің құрылыс материалда-
ры бар. Кесененің нобайы еденіне 
қаланған қышта белгілі болып тұр. 
Шетіне төселген еденнің аумағынан 
оның қаншалықты көлемді екенін 
көріп тұрмыз, – дейді Еуразия ұлттық 

университетінің докторанты Сырым 
Есен.

Биылғыны қосқанда он алтын-
шы жыл қатарынан археологиялық 
қазба жұмыстары экспедициясына 
шыққан ғалым Қазақстанның барлық 
қалаларында болыпты. Алақандай 
ауылдан шығып жатқан мынадай та-
рихи жәдігерлердің молдығын ай-
тады. Кесененің солтүстік жағында 
үлкен қасбеті болғаны байқалады. 
Ол қабырға құлағанда ұзыннан сұлап 
түскен. Ал биіктігі он метрден де аса-
ды. Бір таңданарлығы, құрылысында 
осы күнгі кафельдер қолданылған. Көк 
түсті өрнектелген, сырланған бедерлі 
тұстары жиі кездеседі. 

– Құрылыстың архитектуралық 
ерекшелігін Алтын Орда дәуіріне 
жатқызуға болады. Алаша хан, Жошы 
хан кесенелерінің құрылысына өте ұқсас, 
яғни, ортағасырлық архитектуралық 
құрылыс. Өрнектері мен әшекейлеріне 
қарап кесене деп отырмыз. Оның үстіне, 

боялған қыш кесектен басқа үлкен 
көлемді қыш кесектер де кездеседі. 
Олармен қасбетті әшекейлеген. Сәндік 
үшін әрі архитектуралық ерекшелік. 
Бұл Алаша хан кесенесіндегі өрнекпен 
бірдей. Арғы бастауы, орналасуы, 
көлемі, күйдірілу әдісі Қарахан дәуірін-
дегі ескерткіштерге ұқсас, – дейді 
С.Есен.

Ислами құндылықтардың бірі 
– өрнек пен гүл. Елде ислам діні 

қабылданғаннан кейін кесектің сырты-
на бұрынғыдай адам, аңшы емес, ою-
өрнектер бейнелене бастады. Гүл мен 
өрнекті байланыстыра отырып теңдессіз 
дүние жасаған сол кезеңдегі сәулет 
өнерінің қаншалықты дамығанына 

таңданамыз. Баршынкент ашыла 
бастағаннан-ақ экспедиция мүшелері 
«бұл жерден аспанасты музейі болса» 
деген ұсыныс айтқан. Сырым Есен де 
осы мәселені көтерді.

– Білесіз бе, бұл жердің ашық аспан 
астындағы музей болуға мүмкіндігі зор. 
Біріншіден, биыл Алтын Орданың 750 
жылдығы. Осы атаулы дата тұсында 
жоғымызды бүтіндеп алсақ, тарихи 
жәдігерлеріміз келешек ұрпаққа ұлы 
мұра болып қалмақ. Сосын бұл көне 
қалалар тәрізді қам кесектен емес, 
күйдірілген қыштан тұрғызылған ны-
сандар. Қыш күйдіретін зауытты был-
тыр таптық, оған өздеріңіз куәсіздер. 
Сосын архитектуралық ерекшелікке 
бай. Түрлі-түсті қыштар мен ою-
өрнектер туристерді тартады. Онан 
кейін ауылға жақын. Инфрақұрылым 
тартуға көп шығын кетпейді. Ал ең 
маңыздысы, бұл жерде бір ғана нысан 
емес, кешен орналасқан. Медресенің 
өзі неге тұрады? Барлығының өзіне тән 
ерекшеліктері бар. Мүмкіндігі жоғары 
деп отырғаным – осы, – дейді ол.

Қазба жұмыстары басталғанда-ақ, 
осы жерден монета табылды. Онда Бар-
шынкент атауы жазылған. Одан бөлек 
бірнеше тың дүниеге көз жет кізген 
еді ғалымдар. Сол уақыттағы облыс 
басшылығы профессордың ұсы ныс-
тарына қолдау көрсетіп, ашық аспан ас-
тын дағы музей идеясына да құлақ асқан.

– Біз қазба жұмыстарын осылай 
қалдырып кетпей, кейінгілер көріп, 
танысуға мүмкіндігі бар нысан ретінде 
қалдырсақ. Қазір бірнеше нысанды сыр-
тынан кесекпен өріп, жауып жатырмыз. 
Өйткені, жабық болса бүтін сақталады 
ғой, – дейді Мадияр Елеуов.

Әйгілі ғалым Жамал Қарши мен 
атақты ақын әл Женди жазып қалдырған 
мекеннің медресесіне қарап-ақ мұнда 
ұлы ғұламалар өмір сүргенін байқауға 
болады. Тамырсыз тасында да тарих 
сайрап тұратын туған өлкенің осы 
құндылығынан еуропалықтар жапырақ 
жамылып жүргенде, біздің ата-
бабамыздың сәулет өнеріне өлшеусіз 
үлес қосқаны кеудемізде мақтаныш 
сезімін ұялатады. Жаугершілік заман-
да жойылып үлгермеген жәдігер бейбіт 
өмірде ұмыт қалмаса игі.

Сырдария ауданы.
Сурет автордыкі

ЖОШЫ ЖОЙҒАН БАРШЫНКЕНТ
аспанасты музейіне айнала ма?

Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы»Sb

Қызылордадан 35 шақырым жердегі Қоғалыкөлден табылған 
орта ғасырлық Баршынкент қаласына биыл үшінші мәрте 
археологиялық қазба жұмыстары жүргізілуде. Өткен жылы 
сегізбұрышты ерекше үлгідегі медресе табылған мекенде биыл 
кесене болуы мүмкін деген ғимаратты ғалымдар топырақ 
үйіндісінен тазартты. Бір ерекшелігі, осы күні дамыған 
құрылыста қолданып жүрген түрлі-түсті кафельдеріңіз сол 
кесененің іргетасына әр беріп тұр.

Жіберілген чек үшін ұялы телефон 
балансын толтыруға болады

ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті жыл сайынғы 
«Түбіртекті талап ет – жүлдені ұтып ал!» акциясын іске қосты. 
Оның мақсаты азаматтық белсенділікті арттыру және кәсіпкерлер 
арасында адал бәсекелестікті ынталандыру болып табылады.

Әрбір тұтынушы сатып алынған тауар (жұмыстар және 
қызметтер) үшін чекті мобильді қосымша (Wipon тегін 
қосымшасы) арқылы жібере алады және күн сайын ұялы телефон 
теңгеріміне ақша қаражатын ұтып алу мүмкіндігіне ие. Сондай-
ақ БКМ фискалдық чектері берілмеген жағдайда тұтынушы 
шағымды осы қосымша арқылы жібере алады, онда факт 
расталғаннан кейін телефон теңгерімі толықтырылады.

Акция  жыл соңына дейін жалғасады.

Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 
департаменті

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және ауданның барлық 

басылымдарына хабарландыру орналастырғыңыз 
келсе:  70-00-52  телефон ы арқылы байланысуға болады. 

E-maіl:smjarnama@mail.ru

МҰРАЛЫҚ ІСТІҢ АШЫЛҒАНЫН ХАБАРЛАЙДЫ
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Бердалиева Мира Кыстау-

баевна 2020 жылдың 22 мамырында қайтыс болған азаматша Оте-
генова Турсынкулдың атынан мұралық істің ашылғанын хабарлайды. 
Мұрагерлер болса, мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда 
қаласы, Мұратбаев көшесі 2 Е (орталық ЦОН), тел.: 8 702 777 27 22.

Айталық, «Кемеңгерліктің 
биік шыңы – Абай» атты 4 
бөлімнен тұратын кітап көрмесі 
ұйымдастырылып, ақын өмірі 
мен шығармашылығы туралы 
мазмұнды деректерге толы он-
лайн шара оқырмандар ойынан 
шықты. Ақынның туған жері 
– Шығыс Қазақстан облыстық 
Абай атындағы әмбебап 
кітапханасымен бірге «Әлемдік 
ойдың алыбы» атты танымдық 
онлайн-кеш ұйымдастырылды. 
Бұл кеште ақын жайлы тереңірек 
білуге мүмкіндік туды. Сондай-
ақ, «Дидар» ақпараттық клубы 
аясында Президент Қасым-
Жомарт Тоқаевтың «Абай және 
XXI ғасырдағы Қазақстан» атты 
мақаласын зерделеуге арналған  
қоғамдық-саяси мәні зор шара 
өтті. 

Ұлы ақынның шығармалары 
жастарды ұлт руханияты-
на тәрбиелеудің ұлттың тілі 
мен ділін оятудың бірден-бір 
құралы болып табылады. Осы 
орайда ақын шығармашылығын 
жас ұрпақтың жүрегіне терең 
бойлатып, Абай әлемінің тыл-
сым сырларына қаныға түсіп, 
нақыл сөздерін, философиялық 
ой-толғауларын насихаттау 
барысындағы «Абайды бірге 
оқимыз» поэтикалық марафоны 
жалғасын тауып келеді.

Сондай-ақ, дана ақынның 
болмысын сомдаған керемет 
көркем туынды М.Әуезовтің 
«Абай жолы» роман-эпопея-
сын насихаттау мақсатында 
«Әлем әдебиетінің алы-
бы» атты виртуалды кітап 
көрмесі ұйымдастырылды.  
Заманымыздың кемеңгер жа-
зушысы, ғұлама ғалым Мұхтар 
Әуезов туралы кеңінен мәлімет 
беру, шығармаларына шолу 
жасау бағытындағы шараның  
танымдық әрі тағылымдық әсері 
ерекше болды.

 «Болашақ» университетінің 
оқытушысы, ф.ғ.к. С.Тайма-
нованың қатысуымен «Абай-
ды тану туралы ой-пікірлер» 
атты тікелей эфирі жалпы 
оқырманға арналса, «Асыл 
сөзді іздесең, Абайды оқы, 
ерінбе» поэзия сағаты өтіп,  
онда облыстық кітапхананың 
кішкентай оқырмандары Абай-
дың өлеңдерін оқыды.

Жуырда «Абайдың қара 
сөздері» атты  танымдық са-
ғаты  ұйымдастырылды. Ұлы 
ақынның өнегелі өмірімен та-
ныстыру, ақынның даналығын, 
рухани асыл-мұраларын наси-
хаттау бағытындағы шаралар 
әлі де жалғасын табатын бола-
ды. 

«СБ» ақпарат

Кемеңгерліктің 
биік шыңы

Биыл ұлы ойшыл, философ, ақын, қазақ 
жазба әдебиетінің негізін қалаушы Абай 
Құнанбайұлының  туғанына 175 жыл толып 
отыр. Тереңдеп  таныған  сайын  жаңа  
қырларымен, өзгеше  сипатымен   ашыла  
түсетін  ақын   поэзиясын  зерделеп  оқуға,  ұлы  
ақынның  сан  салалы  ақыл-ойын, өнер  өрісін  
жүйелеп  тани отырып, жас ұрпақ арасында 
кеңінен  насихаттау  мақсатында облыс 
орталығындағы Ә.Тәжібаев атындағы ғылыми-
әмбебап кітапханасында жыл басынан бері 
жүйелі шаралар атқарылып келеді.

"Бизнес-мектеп" құралы бойын-
ша кәсіпкерлік қызметті жүргізудің 
функционалдық бағыттарына оқыту 
10 (он) жұмыс күні ішінде күндізгі оқу 
және/немесе қаржылай емес қолдауды 
жүзеге асыратын оператордың  веб-
порталында қашықтықтан оқыту 
арқылы жүргізіледі.

"Бизнес-мектеп" құралы бойын-
ша қызметті моноқалаларда, шағын 
қалалар мен аудан орталықтарында, 
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Се-
мей қалаларында және облыс орталық-
тарында КҚКО-да қаржылай емес 
қолдау операторы көрсетеді.

"Бизнес-мектеп" құралы бойын-
ша қызмет кәсіпкерлікті қолдау бой-
ынша қолданыстағы бағдарламалар 
шеңберінде қолдауды пайдаланбаған, 
жұмыспен қамтылғандардың жекеле-
ген санаттарына, сондай-ақ ісін жаңа 
бастаған және әрекет етуші кәсіпкерлер 
үшін ақысыз негізде ұсынылады.

Өтініштер қағаз жүзінде және элек-
тронды нысанда қабылданады.

- қағаз түрінде "Бизнес-мектеп" 
құралы бойынша мемлекеттік қызметті 
қаржылай емес қолдау операто-
ры КҚКО-на, КҚКО бөлімшелеріне 
жүгіну арқылы,

- электрондық нысанда - "электрон-
дық үкімет" веб-порталында.

Қажетті құжаттар тізімі:
- өтінім (қоса берілген)
- жеке басын растайтын құжаттың 

көшірмесі;
- өтініш берушінің санатын растай-

тын құжат:
1. кәсіпкерлікті қолдау бойынша 

қолданыстағы бағдарламалар шең-
берінде қолдауды пайдаланбаған, 
жұмыспен қамтылған тұлға үшін – 
жұмыс орнынан анықтама.

2.  бастауыш немесе әрекет етуші 
кәсіпкерлер үшін – кәсіпкерлік субъек-

тісі ретінде тіркелгендігі жөнінде 
анықтама.

Барлық сұрақтар бойынша хабар-
ласуға болады:

- Call-center – 1432
- Қызылорда облысының Кәсіпкер-

лер палатасы, Желтоқсан көшесі, 12, 
тел. 8/7242/400981,

- Жауапты тұлға: Қаржылай емес 
қолдау бөлімінің басшысы - Елеусінова 
Гауhар Ыбрайқызы, тел. 8 7242 400874.

Жұмыс кестесі: Дс-Жм, сағ.9.00-
18.30, үзіліс сағ.13.00-14.30

"Бизнес-мектеп" құралы бойынша оқуға өтінімдер қабылдау туралы хабарландыру


