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НАЗАР COVID-19 СҰХБАТ АБАЙ – 175

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
еліміздегі эпидемиоло-
гиялық ахуалға қатыс-
ты түйткілді мәселелер 
жөнінде кеңес өткізді.

Премьер-Министр Асқар 
Мамин Президентке 5 шілде-
ден бастап елімізде қатаң ка-
рантин шаралары енгізілгеннен 
кейін індет жұқтырушылардың 
саны 29 процентке төменде-
генін баяндады. Бір күнде ін-
дет жұқтыратын адамдардың 
саны 1500-1600 аралығында 
тұрақтаған. Стационарлардағы 
емделушілердің қатары 43 
процентке, оның ішінде, реа-
нимациялық палаталардағы 
науқастар саны 27 процентке 
азайған. Сауығып шыққандар-
дың саны 63 процентке дейін 
өскен. Жедел-жәрдем шақыру 
жағдайы төмендеген. Осылай-
ша денсаулық сақтау жүйесінің 
негізгі жүктеме көрсеткішін 
төмендетуге қол жеткізілген.

Сонымен қатар Асқар 
 Мамин Қасым-Жомарт  Тоқаевқа 
дертке шалдығу және адам 
өлімі, медициналық көмектің 

қолжетімділігі мен сапасы, ха-
лықтан тест сынамасын алу дең-
гейі, интенсивті терапия және 
реанимация палаталарының 

қажетті дәрі-дәрмектермен, ме-
дициналық құрал-жабдықтар-
мен қамтамасыз етілуі секілді 
негізгі көрсеткіштер бойынша 

өңірлердегі ахуалға жүргізілген 
күнделікті мониторинг жайын-
да мәлімет берді.

Денсаулық сақтау министрі 
Алексей Цой Мемлекет бас-
шысына инфрақұрылым ны-
сандарының эпидемиология-
лық ахуал ға және экономикаға 
әсерін ескере отырып, карантин 
шараларын кезең-кезеңімен 
жеңілдету жолдарын баяндады.

Мемлекет басшысы корона-
вирус індетіне шалдығушылар-
дың және соның салдарынан 
болатын өлім-жітімнің көрсет-
кішін одан әрі төмендетудің аса 
маңызды екенін атап өтті.

Шілде айында енгізілген 
шектеу шараларының оң әсерін 
одан әрі арттыру мақсатында, 
сондай-ақ, Қазақстандағы және 
шекаралас мемлекеттердегі 
эпи демиологиялық жағдайдың 
күрделене түсу ықтималдығын 
ескере отырып, Қасым-Жомарт 
Тоқаев Мемлекеттік комиссияға 
карантин шараларын кезең-ке-
зеңімен жеңілдету арқылы екі 
аптаға ұзартуды тапсырды.

Карантин шараларын 
екі аптаға ұзартуды тапсырды

– Күллі мұсылман қауы-
мы үшін қастерлі мейрам-
ның бірі – Құрбан айт. Әуелі 
осы мерекені дұрыс атап өту-
дің жөн-жоралғысына тоқта-
лып кетсеңіз.

– Құрбан айт – рухани та-
залықты, ізгілікті, адалдық пен 
терең сенімді дәріптейтін, бізді 
жақындарымызға қайырым-
дылық пен қамқорлық таны-
туға шақыратын мереке. Мере-
кенің ұлық болатын себебі, үш 
күн айтта адам баласы Жара-
тушысына барынша жақындау-
ға мүмкіндік алады. Өйткені 

«құрбан» сөзі араб тілінен 
аударғанда «жақын болу», 
«жақындау» дегенді білдіреді. 
Құран Кәрiмде: «Раббың үшiн 
(айт намазын) оқы, құрбандық 
шал» («Кәусар» сүресi, 2-аят), 
– деп бұйырған. Шариғатымыз-
да құлшылық-ғибадаттардың 
тәнмен де, малмен де атқары-
латыны бар. Құрбандық шалу 
мұсылмандардың тапқан табы-
сымен, яғни, малымен ғибадат 
етуі болып саналады. Бұл да 
– Аллаға жақындау амалдары-
ның бірі.

Биыл Құрбан айт 
мерекесі 31 шілде және 
1-2 тамыз күндері ата-
лып өтеді. Осылайша 
айт күндері карантин 
мерзімімен тұспа-тұс 
келіп отыр. Ұлық ме-
рекені атап өтудің 
ерекшеліктері, оның 
мән-маңызы жөнін-
де ҚМДБ-ның облыс 
бо йынша бас имамы 
 Болатбек Әбуовпен сұх-
бат барысында білдік.

ҚҰРБАН АЙТ –  
ҚАСТЕРЛІ МЕЙРАМ 
биылғы өзгерістер ел өміріне 
қатер төндірмеуді көздейді

4-бет 

Құрметті жерлестер!
Қадірлі әлеумет!

Баршаңызды мұсылман қауымының ең ұлық мерекесі – 
қасиетті Құрбан айт мейрамымен Сыр жұртшылығы атынан 
шын жүректен құттықтаймын.

Бүгінде елімізде түрлi ұлт өкілдері мен конфессиялар тату 
өмiр сүруде. Олардың арасындағы достықтың нығаюы және 
дiни жоралғылардың өз дәрежесiнде жүргізілуі Конституция-
лық заңдылықпен қорғалған. 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Құрбан айт – 
күллі мұсылман қауымын бейбітшілік пен татулыққа, өзара 
түсіністікке шақыратын қасиетті мейрам», – деген болатын. 

Құрбан айт мерекесі елдің береке-бірлігін бекемдеп, ха-
лықты қанағат пен қайырымдылыққа шақыруда өлшеусіз үлес 
қосып келеді.

Құрметті әлеумет! 
Осындай ізгі ниетіміз бен амалдарымыздың, тұтастығы-

мыз бен бірлігіміздің арқасында бір-бірімізге және жақыны-
мызға жанашырлықпен қарап, бүгінгі қатерлі дертке қарсы 
тұрудамыз.

Елде белең алған індеттің алдын алу, қаупін сейілту үшін 
діни ғибадатханалардың уақытша жабылуына түсіністікпен 
қарап, имандылық иірімдерін үйінде, отбасында өткізіп 
жатқан аймақ тұрғындарына алғысым шексіз.

Құрбан айт мерекесінде де жақындарымыздың амандығы 
мен саулығы үшін көпшілік шаралардан бас тартып, жамағат 
болып жиналмай, отбасында мерекелеуге шақырамын.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айт-
қандай: «Бәлкім, бұл біздің бірлігімізді байқау үшін беріл-
ген сынақ шығар. Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, 
 ұйымдаса білсек, бұл сыннан да өтерміз».

Қасиетті күндердегі ізгі амалдарыңыз бен ниеттеріңіз қа-
был болсын!

Құрбан айт әрбір отбасына амандық, денімізге саулық, 
елімізге бірлік пен ынтымақ әкелсін.

Жақындарымызға жанашыр болайық.
Құрбан айт құтты болсын!

Құрметпен,
Қызылорда облысының әкімі

Г.ӘБДІҚАЛЫҚОВА

Облыс әкімінің 
құттықтауы

Қармақшыда 
Абай залы бар

Әлеуметтік қызметтер сапасы 
әркез маңызды

Жағдай 
тұрақталып 
келеді

Көлік қатынасы – 
экономиканың 
күретамыры

Қызылорда облысы бойынша 
тіркелген 2807 науқастың бүгінгі 
күні 69%-ы (1935 адам) жазылып 
шықты.

Инфекциялық стационарда 
– 326 науқас ем алуда, жүктеме 
50% құрайды. Шілде айының 
басында 85 пайызға дейін жет-

кен болатын. Провизорлық ста-
ционарда – 718 науқас, жүктеме 
40% құрап отыр. Бұл көрсеткіш 
87 пайызға дейін көтерілген еді.

Өңірде 6 компьютерлік томо-
граф қызмет көрсетуде. Рентген 
аппаратының саны 22-ден 52-ге 
арттырылды, өкпені жасанды 

желдету аппараты (ИВЛ) 64-тен 
107-ге көбейтілді, оттегі концен-
траторлары 153-тен 353-ке жет-
кізілді.

Облыстың барлық емдеу ме-
кемелері бірінші типтегі костюм-
дермен, қорғаныс құралдарымен, 
сонымен қатар қажетті бекітіл-
ген 26 түрлі дәрі-дәрмектің 2 
айлық қоры қалыптасты. "СК 
Фармациядан" келетін барлық 
дәрі-дәрмектің 100 пайызы келді. 
Ал, дәріханаларда 1 айға жетер-
лік дәрі қоры қалыптасты. Бүгін-
гі күні сұраныстағы дәрілердің 
97,7%-ы сатылымда бар.

Осындай кешенді жұмыс-
тардың барысында жағдай тұрақ-
талып, жедел жәрдемге шақырту 
жүктемесі 53 %-ға азайды.

Қауіпті індетпен күрес бары-
сында тұрғындармен кері байла-
ныс орнату және ақпараттық-на-
сихаттық жұмыстарды күшейту 
мақсатында облыс көлемінде 75 
тақырыптық билбордтар және 
адамдар көп жиналатын қоғам-
дық орындарда, көпқабатты 
үйлердегі арнайы орындарда 5 
мыңнан аса жадынамалар, пос-
терлер, үнпарақтар орналасты-
рылды.

Жергілікті жазба және элек-
тронды БАҚ құралдары, әлеу-
меттік желілер арқылы 35 815 
ақпараттық-түсіндірмелік ма-
териалдар, сұхбаттар, пікірлер 
мен лебіздер тұрақты түрде 
ұйымдастырылып, облыстық 
телеарналарда күнделікті ре-
портаждар сериясы, күнделікті 
тікелей эфирде «Дәрігер саға-
ты» бағдарламасы берілуде. 
Түсіндірме жұмыстарына «Сыр 
волонтерлары» орталығының 
еріктілері тартылуда.

Жағдай тұрақты бақылауда.

Телефон арқылы сөйлесті
Қазақстан Республикасының Прези-

денті  Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа об-
лыс әкімі  Гүлшара Әбдіқалықова аймақтағы 
 санитарлық-эпидемиологиялық ахуал жайында 
телефон арқылы есеп берді.

Депутаттар 
аймақтарды 
аралауда

ПАРЛАМЕНТ

Мәжіліс Төрағасы Нұрлан Нығ-
матулин жыл сайын депутаттардың 
дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын 
аймақтарға сапары өзгеріп, депу-
таттар өңірлерде қоғамдық бақылау 
аясында коронавирус індетімен 
күреске араласып жүргенін айтты.

– «Парламенттік демалыс» – бұл қалыптасқан 
түсінік. Себебі, жұмыс жалғасуда.Тек жұмыс ба-
рысы Парламент қабырғасынан аймақтарға ауы-
сты. Биыл біз мәжілісмендердің дәстүрлі кезде-
сулерінің форматын өзгерттік. Басты мақсатымыз 
сақталды. Ол – еліміздің барлық шет және шалғай 
ауылдарына бару. Депутаттар Қоғамдық бақылау 
аясында дәріханалар желілеріне мониторинг жүр-
гізіп, ауруханаларды аралады. Халықты қажетті 
дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етуді бақылауға 
алып, дәрігерлердің жұмыс жағдайларымен та-
нысты. Мәжілісмендер гуманитарлық көмектің 
жеткізілуі мен таратылуын қадағалап, көмекке 
мұқтаж тұрғындардың өтініштерін қабылдады. 
Депутаттар волонтерлік орталықтардың жұмысы-
на да белсенді қатысуда, – деп атап өтті Нұрлан 
Ныгматулин. 

Сонымен бірге, Нұрлан Нығматулин қазір 
әлеуметтік желілерде депутаттардың шетелде 
демалып жүргені туралы ақпаратқа назар аудар-
ды.

– Қазір әлеуметтік желілерде кейбір әріптес-
теріміздің шетелде демалып жатқандығы тура-
лы ақпарат қызу талқылануда. Чартерлік рейс 
ұйымдас тырылған деген жалған ақпарат та тара-
ды. Сондықтан, мен бұл ақпараттың шындыққа 
сәйкес келмейтінін анық және нақты айтқым 
келеді. Қазіргі кезеңде барлық депутаттар елде, 
халыққа осы қиын кезеңнен өтуге көмектесуде, 
– деді Мәжіліс Төрағасы. Сонымен қатар, Нұр-
лан Нығматулин Мәжіліс депутаттарымен қа-
тар, қазір аймақтарда Сенат депутаттары жұмыс 
істеп жатқандығын атап өтті.

ҮКІМЕТ

Жаңа жобалар – 
өңір дамуының айғағы

Өңірдің әлеуметтік-экономика-
лық дамуының өзекті мәселелерін 
шешу үшін ұсыныстар әзірлеу бо-
йынша орталық мемлекеттік ор-
гандар мен Қызылорда облысының 
әкімдігі атқарған жұмыстар туралы 
ҚР Премьер-Министрінің бірінші 
орынбасары Ә.Смайылов пен облыс 
әкімі Г.Әбдіқалықова баяндады. Ұлт-
тық экономика министрі Р.Дәленов, 
индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрі Б.Атамқұлов, денсау-
лық сақтау министрі А.Цой және 

басқа да орталық мемлекеттік орган-
дардың басшылары түсінік берді.

Қызылорда облысын дамыту 
мәселелері жөніндегі жұмыс тобы 
100 млрд теңгеге 79 жобаға қол-
дау білдірді. Биыл өңірде 15,6 млрд 
теңгеге 42 жобаны қаржыландыру 
жоспарланған. Жобалар тізімі Қы-
зылорда су торабын қайта жөндеуді 
бастауды, Қызылорда, Арал қалала-
рындағы және Тереңөзек кентіндегі 
сумен және электрмен жабдықтау 
жүйелерін дамытуды, «БЖК – 2025» 

аясында жас кәсіпкерлерге мемле-
кеттік грант беруді және шағын не-
сиелендіруді арттыруды, Қызылорда 
қаласындағы жаңа магистральды 
көшенің құрылысын жалғастыруды 
қамтиды. 

Білім және ғылым министрлігі 
халықтың әлеуметтік осал топтары-
на жататын отбасылардан шыққан 
оқушыларды компьютерлік техника-
мен қамтамасыз ету аясында Үкімет 
резерві есебінен облыстың 34,7 мың 
оқушысы үшін компьютерлік техни-
ка (компьютерлер, ноутбуктер, план-
шеттер және модемдер) сатып алуды 
көздеп отыр.

2021 жылы 32 жобаны іске асы-
руды бастау жоспарланған. Оның 
ішінде Ақбасты, Тоқабай, Абай, 
Төретам, Жанқожа батыр, Майдакөл 
елді мекендерін және Байқоңыр 
қаласын сумен жабдықтау жүйе-
лерін дамыту, «Көкарал» бөгетін, 
«Күміскеткен» және «Қараөзек» су 
қоймаларын жаңғырту, сондай-ақ 
ирригациялық жүйелерді жетілдіру, 
Жалағаш кентінде газ құбырын және 
орамішілік газ желілерін салу, тұрғын 
үй және тиісті инженерлік-комму-
никациялық инфрақұрылым салу, 
оның ішінде Байқоңыр қаласында 
бес 50 пәтерлі тұрғын үй салу сынды 
ауқымды жұмыс көздері бар.  

Аталған шаралар өңірді одан әрі 
дамыту үшін елеулі әлеуметтік-эко-
номикалық нәтиже береді деп күтілу-
де, оның ішінде негізгі капиталға 
салынған инвестициялардың өсімі 
және жаңа жұмыс орындарын құру 
басымдық алмақ.

ҚР Премьер-Министрі Асқар Мамин Қызылорда облысы-
ның даму мәселелері жөнінде кеңес өткізді.
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Қатаң карантиндік шектеулер 
нәтиже бере бастаған сыңайлы. 
Шілде айының басында жүктеме 
инфекциялық стационарда – 85, 
провизорлық стационарда 87 
процентке бір-ақ көтерілген еді. 
Бүгінде олардың бірінде көрсеткіш 
– 59, бірінде 49,7 процентке дейін 
төмендеді. Стационарлық төсек-
орын жүктемесі соңғы аптада 34 
процентке кеміді. 

Коронавирус жұқтырған 2626 
адамның 1769-ы немесе 67,3 про-
центі жазылып шықты. Өкі нішке 
қарай 7 науқастан айырылып қал-
дық. Эпидемиологиялық маусым 
басталғанда 976 төсек-орын ұйым-
дастырылса, қазір оның саны 2405-
ке жетіп отыр. Қажеттілікке қарай 
қамдануға қауқар бар. Ол үшін 500 
төсек-орын резерві дайын.

Індетке қарсы барлық күш 
жұмылдырылуда. Қолданыстағы 
6 ПТР аппаратының қатары тағы 
4-мен толыға түспек. Сол кезде 
күніне 1500-ге дейін сынама алуға 
мүмкіндік туады. Компьютерлік 
томограф, өкпені жасанды желдету 
аппараттарына қажеттілік мәселесі 
бюджет және демеушілер қаржысы 
есебінен шешіледі. 

COVID-19 инфекциясына қар-
сы күрес шараларына тартылған 

2407 медицина қызметкерін қар-
жылай қолдау үшін 4 айда 1 млрд 
117,6 млн теңге төленген. Емдеу 
мекемелері түгелдей бірінші тип-
тегі костюмдермен, қорғаныс құ-
ралдарымен қамтылды. 26 түрлі 
қажетті дәрі-дәрмектің 2 айлық 
қоры қалыптасты. «СК Фармация-
дан» жоспарлы дәрі-дәрмектің 100 
проценті келді. Дәріханаларда 1 айға 
жетерлік дә рі қоры қалыптасты. 
Бүгінгі күні сұра ныстағы дәрілер 
сатылымда бар. Үйдегі стационар 
қағидасы бойынша 161 мобильді 
топ жұмыс істеп жатыр.  

Құзырлы органдар көлеңкелі 
дәрі-дәрмек саудасының 39 дерегін 
анықтаған. Ал 38 жеке және заңды 
тұлға санитарлық-карантиндік та-
лаптарды бұзғаны үшін әкімшілік 
жазаға тартылды. 

Облыс әкімі кешенді шара-
лар нәтижесінде жағдай тұрақтала 
бастағанын жеткізді. Мысалы, 
22 маусым күні жедел жәрдем 
қызметіне жүгінгендер саны 2120-ға 
дейін жеткен еді. Бір айда ол 1051-
ге түсті. Сөйтіп, жедел жәрдемнің 
шақырту жүктемесі 52 процентке 
азайып отыр.

Пандемия кезінде бюджеттің 
тиынына дейін тиімді бағыттарға 
жұмсалуы тиіс. Президент тап-

сырмасына сәйкес қайта қарау 
нә тижесінде 2,2 млрд теңге кө-
леміндегі бюджет шығыны қыс-
қарды. Қомақты сома форум, 
семинар, конференция сияқты көп-
шілік шараларды өткізу, қыз меттік 
көліктер, кеңсе заттарын сатып 
алу, іссапарға шығу үшін қарас ты-
рылған. 

– Менің тапсырмам бойын-
ша карантиндік шектеулерден 
кейін экономиканы қайта қалпына 

келтіру жөніндегі облыстық жоспар 
бекітілді. Соған сәйкес жергілікті 
жолдарды жөндеу, су және жылу 
жүйесін жаңғырту, энергиямен 
қамтамасыз ету, жаңа жұмыс орын-
дарын ашу, ауыл шаруашылығын, 
әлеуметтік саланы дамыту бағы-
тында шаралар жүзеге асырылады, 
– деді өңір басшысы. 

Өңір экономикасын қайта 
қалпына келтіру мақсатында жаңа 
инвестициялар тартылуда. Оның 
2-і Арал ауданында жүзеге асыры-
ла бастады. Түйе сүтінен құрғақ 
ұнтақ өндіретін цех құрылысы 
аяқталғасын 150 адам жұмыспен 
қамтылмақ. Шикізат Арал мен 
Қазалы аудандарының түйе 
өсірушілерінен сатып алынады. 
Тұз өндіретін үшінші испандық цех 
200-дей адамның екі қолға бір күрек 
табуына мүмкіндік бергелі отыр. 
Ал өнімін экспортқа, оның ішінде 
Қытайға жөнелтпек. 

– Жылдың екінші жартысын-
да Арал ауданында кальцийлен-
ген сода, Қызылорда қаласында 
шыны пластик құбыр шығаратын 
зауыттардың, Жаңақорғанда күн 
электр станциясының құрылысын 
бастау көзделген. Жыл соңына 
қарай 3 өндіріс орны іске қосылады. 
Олар – облыс орталығындағы 
шыны зауыты, Аралдағы кварц 

құмын байыту бойынша тау-кен 
байыту комбинатының бірінші же-
лісі, Қармақшы ауданындағы құс 
фабрикасы, – деді өңір басшысы. 

Брифингте сондай-ақ панде-
мия кезіндегі кәсіпкерлікті қол дау 
шараларының, мемлекеттік ма-
ңызды бағдарламалардың орын-
далуы туралы сөз болды. «Жұ-
мыспен қамтудың жол картасы» 
бағдарламасы аясында құны 37 
млрд теңгені құрайтын 276 жоба 
жүзеге асырылып жатыр. Бұл 9299 
жаңа жұмыс орнын құруға жол аша-
ды. Бүгінде 6718 адам жұмысқа ор-
наласты. 

– Әлі 2500-ден астам адамды 
жұмыспен қамтуға мүмкіндік бар. 
Алайда, оған сұраныс жоқтың қасы. 
Жобалар тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық нысандарын жаңғыр-
туға, әлеуметтік нысандар, көшелер 
мен жолдар салуға, оларды 
жөндеуге бағытталған, – деді облыс 
әкімі. 

Өңір басшысы кәсіп бастауға 
ниетті жандар үшін «Қарапайым 
заттар экономикасы» бағдарламасы 
үлкен мүмкіндік екенін айта келе, 
тұрғындарды осы мүмкіндікті 
тиімді пайдалануға шақырды. 

Елдегі қиын жағдайға қара мас-
тан Қызылордада құрылыс қар қы-
ны бәсеңдеген жоқ. Жоспарлы 30 
әлеуметтік нысанның 22-сі жыл 
аяғына таман салынып болады. 
Бүгінде 1406 пәтерлі 87 үйдің құры-
лысы жүріп жатыр. Жыл соңында 
соның 74-і қолданысқа беріліп, 
мың ға жуық адам жаңа қонысқа 
көшеді.

Қауіпті індетпен күрестің бір 
бағыты – ақпараттық-насихаттық 
жұмыс жүргізу. Осы орайда облыс-
тық медициналық жедел жәрдем 
станциясының базасында call ор-
талығы жұмыс істеп тұр. Корона-
вирус мәселесі бойынша қандай да 
бір сұрақпен қызылордалықтар 40-
00-01 нөміріне қоңырау соғып, жа-
уап ала алады. Ал жуырда ашылған 
«Сыр волонтерлары» орталығы 
қиындықты еңсеруге үлес қосып 
жүрген жаны жомарт жандардың 
жұмысын бір арнаға тоғыстырды. 

– Құрбан айт мерекесінде құр-
бандық шалу рәсімі онлайн фор-
матта ұйымдастырылады. Сон дық-
тан жақындарымыздың аман дығы 
мен саулығы үшін жер лес терімді 
көпшілік шаралардан бас тартып, 
жамағат болып жиналмай, от-
басында атап өтуге шақырамын. 
Талапқа бағыну – өзіміздің ғана 
емес, тұтас ел алдындағы аза мат тық 
борышымыз, саналы түрде басты 
ұстанымымыз болу керек! – деді об-
лыс әкімі.

Гүлшара Әбдіқалықова, облыс әкімі: 

«Талапқа бағыну – тұтас ел алдындағы азаматтық борышымыз, 
саналы түрде басты ұстанымымыз болу керек»

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың 
қатысуымен пандемиямен күрес бағытында 
атқарылып жатқан жұмыстар мен аймақтың 
экономикалық ахуалы жөнінде брифинг өтті. Өңір 
басшысы сындарлы шақтағы іс-шаралардың жүзеге 
асу барысын дәйекті түрде жеткізді.

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы».Sb

Сұрақ: Карантин кезінде ха
лықты әлеуметтік қолдау мақса тында 
тағайындалған 42500 теңге төңірегінде 
түсініспеушіліктер то ластамай тұр. 
Біржолғы төлем кім дерге беріледі? 
Жауап: Қосымша әлеуметтік жәрдемақы 

алу үшін 95038 қы зылордалық өтініш бер-
ді. Шілде айында соның 93273-не көмек 
көрсетілді. Бүгінде 37141 адамға автомат ты 
түрде SMS жолданып, табысынан айырыл-
ғанын растау жұмысы жүргізіліп жатыр. 

Біржолғы төлем табысынан толық 
айырылған азаматтарға таға йындалады. Олар:

1. Жалдамалы жұмысшылар, яғни ақысыз 
демалысқа жіберілген жағдайда (Өтінішті 
жұмыс беруші береді. Жұмыстан шығып кет-
се, жұмыспен қамту орталығына хабарласу 
керек).

2. Жеке (жеке практикамен айналысу-
шы) кәсіпкерлер (Өтінішті өздері береді. 
Зейнетақылық, әлеу меттік жарналар 
сұралмайды. Кә сібінің карантинге байланысты 
тоқтап қалғанын аудандық штаб немесе салық 
органдарының өкіл дері анықтайды).

3. Фрилансерлер (Өз қызметін қандай да бір 
міндеттемелерсіз, ақылы түрде ұсынушылар. 
Олар да өтінішті өздері жолдайды. Тек бір 
шарт – осы жылдың 6 айында бір рет болса да 
зейнетақы жарнасын аударуы керек).

4. Өз бетінше жұмыс істеп жүргендер 
(Жұмысы тоқтап қалған жағдайда). 

Сұрақ: Облыстың жылу беру маусы
мына дайындығы қандай?
Жауап: Дайындық бекітілген кестеге 

сәйкес жүргізіліп жатыр. Тұтынушыларды 
электр және жылу энергиясымен, газ және 
сумен қамтамасыз ететін коммуналдық 
кәсіпорындарды жөндеу – 43, білім беру, 
денсаулық сақтау, мәдениет, спорт ны-
сандары мен автономды қазандықтарды 
жөндеу жұмысы 36 процентке орындал-
ды. Орталықтандырылған жылу жүйесіне 
қосылған көпқабатты тұрғын үйлердің жылу 
маусымына 25 проценті дайын.

Әлеуметтік саладағы 1185 нысан үшін 
қажетті қатты отын – 39,5 мың, сұйық отын – 
26 мың тонна. Тұрғындарға 163,6 мың тонна 
көмір керек. Бұған қоса, қала және аудан халқы 
үшін көмір бағасының өсуіне жол бермеу 
мақсатында кәсіпорындармен тікелей келісім-
шарт жасау бағытында жұмыс атқарылуда.

Мемлекеттік «Нұрлы жер», «Жұмыспен 
қамтудың жол картасы» бағдарламалары 
аясында инженерлік желілер қайта жаң-
ғыртылып, көпқабатты тұр ғын үйлер күрделі 
жөндеуден өткі зі луде. Қысқа әзірлік мәселесі 
тұ рақты бақылауда және жоспарлы жұмыс 
мерзімінде аяқталады.

Сұрақ: Өңір диқандарын су тапшы
лығы қатты алаңдатып отыр. Мәселе 
шешімін таппаса, егістіктің 50 про
центінен айырылып қалуымыз мүмкін 
екені айтылып жүр. Бұл бағытта қандай 
шаралар қабылдануда?
Жауап: Облыс бойынша 184,7 мың гектар 

жерге егін егілсе, соның 89,6 мыңы – күріш 
алқабы. Бүгінде каналдар арқылы егіске 

күнделікті секундына 404 текше метр су алы-
нуда. Өткен жылмен салыстырғанда Нарын-
«Сырдария» каскадының су қоймаларындағы 
су көлемі 4,4 млрд текше метрге аз. «Шарда-
рада» 2,3 млрд текше метр көлемінде ғана. Бұл 
өткен жылдың осы кезеңіндегіден 1,1 млрд 
текше метрге кем. Сырдария өзені арқылы 
төменге секундына 520 текше метр су таста-
лып, былтырғымен салыстырғанда 180 текше 
метрге аз болып отыр.

Бұл сумен қамтамасыз ету ісіне кері әсерін 
тигізіп, нәти жесінде барлық ауданның егіс ал-
қаптарында су тапшылығы бай қалуда. Бүгінде 
1853 гектар күріш егісіне су жетіспейтіні, 
405 гектар егістің мүлдем сусыз қалғаны 
анықталды.

Осындай қиындықпен бет пе-бет келген 
диқандардың жай-күйімен жуырда Сенат де пу -
таты Мұрат Бақтиярұлы, орын ба сарларым мен 
салаға жауап ты мамандар таныс ты. Күрделі 
жағ дай күнделікті бақылауымда. Жауапты 
азаматтарға тікелей жұмыс ұйымдастыруды 
және су тапшылығының алдын алу бағы тында 
жұмыс істеуді тапсырдым.

Егіс алқаптарын тұрақты сумен қамтамасыз 
ету мақсатында Үкімет басшысына Экология, 
гео логия және табиғи ресурстар ми нистрлігіне 
қазірден бастап 10 тамызға дейін «Шардара»  
су қой масынан төменге секундына 550 текше 
метр су тастауға тапсырма беру туралы же-
дел ұсыныс жолдадым. Ол оң шешімін тауып, 
бүгіннен бастап тиісті су көлемі жіберіле ба-
стады. Ендігі міндет – осыны тиімді пайдала-
нып, егістікті су тапшылығына ұрындырмай 
алып шығу. Аудан әкімдері мен тиісті сала 
басшыларына осы бағытта нақты тапсырмалар 
бердім.

Сұрақ: Пандемия кезінде көптеген 
жұмыс орны босап қалғанын естіп 
жүрміз. Осы ретте «Жұмыспен қамту
дың жол картасы» бағдарламасы бой
ынша қанша жұмыс орны ашылады? 
Жауап: Бағдарлама аясында биыл 276 жо-

баны жүзеге асыру жоспарланып, бүгінгі күні 
соның 275-і іске асырылуда. Жоба аясында 
9299 жұмыс орнын ашу көзделсе, 7768-і не-
месе 83,5 проценті ашылды. Әлі 1500-ден 
астам жұмыс орны бар. Бірақ халық арасында, 
әлеуметтік желілерде жұмыссыздық мәселесі 
жиі көтеріледі. Жоғарыда айтқа нымдай, бізде 
жұмыс орындары бар. Алайда оған сұраныс 
болмай тұр.

Жұмыс сұраушылардың басым бөлігі 
ұсынғанымызды ауырсынып, жеңіл жол-
мен ақша тапқысы келеді. Шын мәнінде 
жұмысқа мұқтаж адам еңбекті ауыр, жеңіл деп 
бөлмеуі керек. Сондықтан жер лестеріме осы 
мүмкіндікті тиімді пайдаланайық дегім келеді.

Сұрақ: Жаңа оқу жылы таяп 
қалды. Осы ретте қашықтан оқыту 
мәселесіне дайындығымыз қалай және 
мектепке 1 сынып оқушылары қалай 
қабылданады?
Жауап: Жаңа оқу жылы 243 мектеп-

те қашықтан оқыту форматында басталады. 
Шалғайдағы шағын жинақты 50 мектепте ба-
лалар дәстүрлі форматта оқиды. Бастауыш сы-

нып оқушыларының ата-аналарының өтініші 
бойынша мүмкіндікке қарай қатаң санитарлық 
шараларды сақтай отырып, кезекші сыныптар 
ашылады деп күтілуде. 

Бүгінде білім беру ұйымдарын жаңа оқу 
жылына дайындау жұмысы жүйелі түрде 
жүргізілуде. Қашықтан оқыту форматы бой-
ынша оқушылар мен педагогтардың электрон-
ды құрылғылармен, интернетпен қамтамасыз 
етілуіне мониторинг жасалды. 

18-22 тамыз аралығында 18 мың мұғалім 
үшін онлайн курстар ұйымдастырылады. 
Компьютері жоқ 300 мұғалімге кәсіподақ есе-
бінен техникалық құралдар бері леді. 

Балаларды 1 сыныпқа қабыл дауда 
медициналық анықтамалар уақытша талап 
етілмейді. Ата-аналар мектепке балалардың 
құ жаттарын екі түрлі жолмен өткізе алады. 
Біріншісі – қағаз жүзінде мектепке тапсыру, 
екіншісі – «egov» порталы арқылы.

1 сыныпқа құжат қабылдау 1 тамызда 
аяқталады. Қазіргі күні 16207 баланың құжаты 
қабылданған. Облыстық білім басқармасының 
ақпараттық анализі бойынша биыл 19 мыңға 
жуық оқушы мектеп табалдырығын аттайды.

Сұрақ: Ресми ақпарат көзде рінен 
білгеніміздей, жедел жәрдем қызметіне 
түсетін шақырулар саны екі есе азайған. 
Індетпен күрес шараларының қазіргі 
ахуалына тоқталып өтсеңіз...
Жауап: Иә, шақырулар саны екі есе азай-

ды. Эпидемиологиялық ахуал күрделі уақытта, 
шілде айының бірінші онкүндігінде тәулігіне 
2500-ден астам шақырту түсіп, жүктеме екі есе 
артқан еді. Осылайша жедел жәрдем қызметіне 
жалпы жүгінушілер көрсеткіші 2,5 есе (2500-
ден 1000-ға), дене қызуы көтеріліп хабарласу-
шылар саны 5 есе (573-тен 100-ге) пневмония 
бойынша қоңырау соғушылар саны 6 есе (246-
дан 45-ке) төмендеді. Қазір тәулігіне шамамен 
1000 шақырту түсуде. 

Сұрақ: Эпидемиологиялық аху ал 
кезінде денсаулық сақтау саласында ма
ман жетіспеу шілігі сезілді. Тапшылық 
саланың нақты қандай бағыттарында 
байқалды?
Жауап: Облыстық денсаулық сақтау 

басқармасының мәліметіне сәйкес биыл 170 
дәрігерге сұраныс бар. Оның 46-сы – аймақтық, 
26-сы – анестезиолог-реаниматолог, 8-і – не-
онатолог, 8-і – психиатр, 5-і – фтизиатр, 5-і он-
колог, 4-і – балалар хирургі, 5-і – офтальмолог, 
3-і – инфекционист, 3-і – балалар невропато-
логы, 3-і – оториноларинголог, 3-і – реабили-
толог, 3-і – дерматовенеролог, 3-і – патанатом, 
4-і – травматолог, 3-і – нефролог, 2-і – пульмо-
нолог, 2-і – кардиолог, 2-і – акушер-гинеколог, 
2-і – хирург дәрігер, 2-і – дәрігер-лаборант, 
2-і – терапевт, 1-і – уролог, 1-і – эндоскопист 
дәрігер.

Сұранысты реттеу үшін 18 жас маман ме-
дицина ұйымдарына, оның 7-і елді мекендер-
ге жолданды. Бұдан бөлек, провизорлық ста-
ционарларға 5 интерн, 1 резидент (жоғары оқу 
орнын толық аяқта маған) уақытша жұмысқа 
қабылданды.

Сонымен қатар, Денсаулық сақтау 

министр лігінің мемлекеттік тапсырысы 
негізінде меди циналық университет түлектерін 
бөлу хаттамасы бойынша алдағы уақытта 
облысқа қосымша 123 жас маман келеді деп 
күтілуде. Облыс әкімінің гранты негізінде 
медицина мамандығы бойынша білім алып 
жатқан резиденттерден 15 жас дәрігер осында 
қызмет атқарады.

Осы сәтті пайдалана отырып, дәрігер 
мамандарды аймағымызға келіп, медицина 
саласының дамуына үлес қосуға шақырамыз.

Сұрақ: Елде жарияланған карантин 
мерзімі тағы екі аптаға ұзартылды. Шек
теу мерзімі аяқ талғасын тұрғындардың 
қауіп сіздігі үшін қандай шаралар 
қабыл данады?
Жауап: Өте орынды сұрақ. Ең басты 

байлық – адам денсаулығы. Ресми шектеу ша-
ралары аяқталған соң да өңір тұрғындарының 
қауіп сіздігі үшін кейбір талаптарды сақтап 
қалуымыз керек. Жауапты мамандармен ақыл-
даса отырып, тиісті құжаттарды рәсімдейміз.

Жерлестерімді өзіміз бен жа қындары-
мыздың қауіпсіздігі үшін сақтық шараларын 
қатаң орын дауға шақырамын. 

Осы жылдың наурыз айында «COVID-19» 
коронавирусының пан демия ретінде жарияла-
нуына байланысты Президент Жар лығымен 
елде төтенше жағдай ре жимі жарияланды. 
Сол екі айға жуық мерзімде қатаң шектеу ша-
ралары мен карантиндік та лаптар күшейтілді. 
Дер кезінде қабылданған шешімнің арқасында 
пандемияның алғашқы толқынына төтеп бере 
алдық.

Шектеу шаралары жеңілдетіл ген бойда 
ел арасында сақтық шараларына мән бер-
меу, мамандардың кеңесіне құлақ аспау, 
карантиндік талаптарды бұзу жағдайлары күрт 
көбейді. Мұның нәтижесін көрдіңіздер. Індет 
жұқтырғандар саны артып, соңы қайғылы жағ-
дайларға ұласты. Көпшілігіміз жақындарымыз 
бен туыстарымыздан айырылдық.

Байқасаңыздар, адам көп жиналатын 
басқосулар мен сауық кеш тері, мерекелік 
шаралардың ке сірінен індет әлемнің барлық 
түк пірінде, әсіресе, Еуропа елдерінде өршіп 
тұр. Мысалы, Португалия сәуір айының 
соңында төтенше жағдай тәртібін алып 
тастаған еді. Науқастар саны күрт артып, 24 
маусымнан бастап карантиндік шектеу ша-
раларына қайта оралды. Испанияда локда-
унды алып тастағаннан кейін арада бір ай 
өткенде тағы да шектеу шаралары енгізілді. 
Себебі бұл елде де коронавирус инфекциясын 
жұқтырғандар көбейген. Италияда да жағдай 
осындай.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев: «Пандемия – шын мәніндегі 
соғыс. Бү кіл әлем пандемияға қарсы со ғыс жа-
риялады», – деген болатын. Сол себепті бұл 
соғыста індетке қар сы вакцина пайда болған ша 
меди циналық маска, қолғап кию, оқшаулану, 
әлеуметтік арақашық тықты сақтау, антисептик 
пайдалану – біздің басты қаруымыз.

Осы орайда ұжымдық, дәстүрлі мереке-
лер мен басқосулардан, той жасау, құдалық, 
ас беру секілді көпшілік шаралардан індетті 
толық жеңгенге дейін бас тарту қажет.

Брифинг барысында өңір бас шысы ақпарат құралдары өкілде рінің сауалдарына жауап берді. 
Оның желісі ендігідей сипатта өрбіді.
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№
р/н

Таңдаушының тегі, аты, 
әкесінің аты

Туған 
жылы

Тұрғылықты жері

Қызылорда облыстық мәслихаты
1 Амитов Нуридин 

Егенбердіұлы
1968 Қызылорда қаласы

2 Арысбаев Аманкелді 
Қонысбайұлы

1959 Қызылорда қаласы

3 Әбдікәрімов Шакизада 
Өтетілеуұлы

1956 Қызылорда қаласы

4 Әлімкұлов Темірхан 
Мәлікұлы

1956 Қызылорда қаласы

5 Байназарова Райкүл 
Мәнсүрқызы

1957 Қызылорда қаласы

6 Бекжанов Мәдихан Әріпұлы 1957 Жаңақорған ауданы, 
Жаңақорған кенті

7 Бисенов Қылышбай 
Алдабергенұлы

1957 Қызылорда қаласы

8 Дәуленбаев Әнуар 1958 Қармақшы ауданы, 
Байқоңыр қаласы

9 Ерхатов Аманбай Елеуұлы 1960 Қазалы ауданы, Әйтеке 
би кенті

10 Есен  Расул Әбутәліпұлы 1973 Сырдария ауданы, 
Тереңөзек кенті

11 Жансакалов Әбдімәжит 
Әлмағанбетұлы

1956 Қызылорда қаласы

12 Жұмашев Мейрамбек 
Тоғысұлы

1978 Арал ауданы, Арал 
қаласы

13 Кенжебаев Темірхан 
Бердәліұлы

1956 Қызылорда қаласы

14 Кұттықожаев Ибайдулла 
Десенбайұлы

1957 Қызылорда қаласы

15 Қасымов Қалмырза 
Айдарұлы

1961 Шиелі ауданы, Шиелі 
кенті

16 Махамбетов Асқар 
Аралбайұлы

1968 Қызылорда қаласы

17 Махашов Бахдаулет 
Еркінбекұлы

1962 Қызылорда қаласы

18 Нұрымбетов Жанарбек 
Сражұлы

1969 Сырдария ауданы, 
Шіркейлі ауылы

19 Нұрымбетов Жорабек 
Ибрагимұлы

1957 Қызылорда қаласы

20 Оңғарбаев Имамадин 1953 Қызылорда қаласы
21 Өтеев Мнәжадин 1957 Қазалы ауданы, Әйтеке 

би кенті
22 Тілеп Ібайдулла Тілепұлы 1959 Қазалы ауданы, Әйтеке 

би кенті
23  Үйреков Кенжебек 

Сисенұлы
1961 Қармақшы ауданы, 

Байқоңыр қаласы
24 Шағыртаев Имамзада 

Қуанышбайұлы
1969 Қызылорда қаласы

25 Шаутай Тілеуберген 
Кұдайбергенұлы

1962 Қызылорда қаласы

26 Ысқақ Жанкелді Ойшыұлы 1958 Қызылорда қаласы
27 Ысқақова Райхан 

Құсайынқызы
1957 Қызылорда қаласы

Арал аудандық мәслихаты
1 Асанбаев Арғынбай 

Балпашұлы
1957 Арал ауданы, Арал 

қаласы
2 Аяпов Қазыбек 1952 Арал ауданы, Арал 

қаласы
3 Баймырзаев Жақып 

Әуезханұлы
1960 Арал ауданы, 

Жақсықылыш кенті
4 Бисембаев Темір 

Алдажұмаұлы
1961 Арал ауданы, Арал 

қаласы
5 Жалғасбаев Дайрабай 

Баймұратұлы
1965 Арал ауданы, 

Аманөткел елді мекені
6 Жалғасбеков Жангелді 

Бозжігітұлы
1965 Арал ауданы, Арал 

қаласы
7 Кеулімжаев Мұхтар 

Қуанышұлы
1962 Арал ауданы, Сексеуіл 

кенті
8 Қанатов Талғат 

Мырзағұлұлы
1976 Арал ауданы, Арал 

қаласы
9 Мәдинов Дауренбек 

Жолдасұлы
1955 Арал ауданы, Арал 

қаласы
10 Прекеев Батырхан 

Орымбайұлы
1962 Арал ауданы, Қаратерең 

елді мекені
11 Садуақасова Ақыл 1950 Арал ауданы, Арал 

қаласы
12 Шынжанов Қуаныш 

Аманжолұлы
1975 Арал ауданы, Арал 

қаласы
13 Ізбасаров Әлібек 

Мырзаханұлы
1988 Арал ауданы, Арал 

қаласы
Қазалы аудандық мәслихаты

1 Әлімбай Қасқырбай 
Әлімбайұлы

1948 Қазалы ауданы, Әйтеке 
би кенті

2 Әліпбаев Талғат 
Әзімжанұлы 

1973 Қазалы ауданы, Әйтеке 
би кенті

3 Әліш Ғазиз Әлмәмбетұлы 1966 Қазалы ауданы, Әйтеке 
би кенті

4 Бекбаулов Беккали 1952 Қазалы ауданы, Әйтеке 
би кенті

5 Имандосов Нұрлан 
Самұратұлы

1977 Қазалы ауданы, Әйтеке 
би кенті

6 Қожалепесов Қуандык 
Бахытжанұлы

1983 Қазалы ауданы, Әйтеке 
би кенті

7 Қоланова Жанат 
Қуанышқызы

1974 Қазалы ауданы, Әйтеке 
би кенті

8 Мамбетжан Қасқырбек 
Өмірзақұлы

1957 Қазалы ауданы, Әйтеке 
би кенті

9 Мешітбай Дөңес 
Кенжебайұлы

1957 Қазалы ауданы, Кәукей 
ауылы

10 Назымбеков Күнтілес 
Айдарбекұлы

1961 Қазалы ауданы, Әйтеке 
би кенті

11 Орымбаев Арғын 
Қайырбайұлы 

1961 Қазалы ауданы, Әйтеке 
би кенті

12 Орынбаев Самалбек 
Жұмамұратұлы

1959 Қазалы ауданы, Әйтеке 
би кенті

13 Сарабеков Әділбек 
Сербайұлы

1962 Қазалы ауданы, Әйтеке 
би кенті

14 Ізбасқан Ләззат Шманқызы 1963 Қазалы ауданы, Әйтеке 
би кенті

15 Ізмағанбетов  Бауыржан 
Тәңірбергенұлы

1989 Қазалы ауданы, 
Бекарыстан би ауылы

Қармақшы аудандық мәслихаты
1 Буханов Дастан Әбдібекұлы 1978 Қармақшы  ауданы, 

Жосалы кенті
2 Ералиев  Төлеу  Айманұлы 1963 Қармақшы  ауданы, 

Жаңажол ауылы
3 Есщанов Мырзадаулет  

Алдамбергенұлы
1957 Қармақшы  ауданы, 

Байқоңыр қаласы
4 Қаржаубаев Алмасбек 

Жұбанұлы
1957 Қармақшы  ауданы, 

Жосалы кенті
5 Наятұлы Марат 1959 Қармақшы  ауданы, 

Жосалы кенті
6 Нысанбаев Бақытжан 

Сағилатұлы
1964 Қармақшы  ауданы, 

Жосалы кенті
7 Пірмантаев Нұржан 

Айдарбекұлы
1969 Қармақшы  ауданы, 

Тұрмағамбет ауылы
8 Раева Күлжауһар 

Төлегенқызы
1957 Қармақшы  ауданы, 

Жосалы кенті
9 Рзалиев Еркін Оразалыұлы 1969 Қармақшы  ауданы, 

Байқоңыр қаласы
10 Тлеуғабылова Жұмагүл 

Қосжанқызы
1962 Қармақшы  ауданы, 

Байқоңыр қаласы
11 Ұзақбаев Ғалымжан 

Әлімұлы
1969 Қармақшы  ауданы, 

Байқоңыр қаласы
12 Үсенов  Алтай Үсенұлы 1954 Қармақшы  ауданы, 

Жосалы кенті
Жалағаш аудандық мәслихаты

1 Алиева Рауаш 1957 Жалағаш ауданы, 
Жалағаш кенті

2 Әбдіқадыров Елубай 
Бижұмаұлы

1967 Жалағаш ауданы, 
Бұхарбай батыр ауылы

3 Бақбергенұлы Ерхан 1989 Жалағаш ауданы, 
Мәдениет ауылы

4 Бекжанов Әліби 
Бақытбекұлы

1973 Жалағаш ауданы, 
Мақпакөл ауылы

5 Еспанов Мейрамбек 
Ұзақұлы

1956 Жалағаш ауданы, 
Жалағаш кенті

6 Жаманов Мейрамбек 
Елубайұлы

1974 Жалағаш ауданы,  
Аламесек ауылы

7 Құлболдиев Мұхтар 
Тоқтарұлы

1969 Жалағаш ауданы, 
Жалағаш кенті

8 Қыпшақбаев Ақділда 
Рахметұлы

1949 Жалағаш ауданы, 
Мәдениет ауылы

9 Махатова Ақшагүл 
Тәкірқызы

1959 Жалағаш ауданы, 
Жалағаш кенті

10 Мұстафаева Қаншагүл  
Шоңмұрынқызы

1964 Жалағаш ауданы, 
Жалағаш кенті

11 Нұржан Әлимаш Әлімқызы 1965 Жалағаш ауданы,  
Мырзабай ахун ауылы

12 Сүлейменов Кенжеғара 1950 Жалағаш ауданы, Ақсу 
ауылы

13 Төлегенов Төребек 1956 Жалағаш ауданы, 
Аққұм ауылы

Сырдария аудандық мәслихаты
1 Әжікенов Ержан 

Ертарғынұлы 
1969 Сырдария  ауданы, 

А.Тоқмағанбетов ауылы
2 Бисенов Марат 

Алдабергенұлы
1968 Сырдария  ауданы, 

Ақжарма ауылы
3 Ембергенов Жұмабек 

Әшімұлы
1976 Сырдария  ауданы, 

Тереңөзек кенті
4 Ералиев Дархан Жұмашұлы 1962 Сырдария  ауданы, 

Н.Ілиясов ауылы
5 Есназар Бағдат Мансурұлы 1970 Сырдария  ауданы, 

С.Сейфуллин ауылы
6 Жақып Еркебұлан 

Төлепбергенұлы
1981 Сырдария  ауданы, 

Тереңөзек кенті
7 Жақыпов Ержан 

Төлепбергенұлы
1990 Сырдария  ауданы, 

Тереңөзек кенті
8 Жаманкулов Зейнұр 

Қайраддинұлы
1985 Сырдария  ауданы, 

Аманкелді ауылы
9 Каюпов Сламбек Шахапұлы 1960 Сырдария  ауданы, 

Қоғалыкөл ауылы
10 Қадыров Бердібек 1957 Сырдария  ауданы, 

Шаған ауылы
11 Налибаева Жаннат 

Маделханқызы
1960 Сырдария  ауданы, 

Жетікөл ауылы
12 Сейтмұратов Оразбек 

Ешмағанбетұлы
1957 Сырдария  ауданы, 

Бесарық ауылы
13 Сұлтанов Сейткамал 

Абзалұлы
1973 Сырдария  ауданы, 

Шіркейлі ауылы
Шиелі аудандық мәслихаты

1 Абдуллаев Әбіләкім 
Мырзахметұлы

1951 Шиелі ауданы, Шиелі 
кенті

2 Әбдіқадырова Айткүл 
Әлиқызы

1960 Шиелі ауданы, Шиелі 
кенті

3 Әмір Нұрлан  Әмірұлы 1968 Шиелі ауданы, Шиелі 
кенті

4 Әшірбеков Бағлан 
Әміреұлы

1956 Шиелі ауданы, Шиелі 
кенті

5 Дүйсенов Мейрамхан 
Мұсаханұлы

1964 Шиелі ауданы, Шиелі 
кенті

6 Женсикбаев Ербол 
Якулаұлы

1963 Шиелі ауданы, Шиелі 
кенті

7 Жұмбеков Дәулет 
Егембергенұлы

1962 Шиелі ауданы, Ақмая 
ауылы

8 Көпенов Нәсіпбай 
Дүйсенұлы

1959 Шиелі ауданы, Шиелі 
кенті

9 Мақұлбеков Әбділда 
Кемелбекұлы

1960 Шиелі ауданы, Шиелі 
кенті

10 Маханбет Патима 
Шаймерденқызы

1960 Шиелі ауданы, Шиелі 
кенті

11 Салқынбаев Мұқанбетжан 
Бекмырзаұлы

1969 Шиелі ауданы, 
Бидайкөл ауылы

12 Сыздық Болат Мүбәрәкұлы 1961 Шиелі ауданы, Шиелі 
кенті

13 Шәукебаев Қазбек 
Алтынбекұлы

1972 Шиелі ауданы, Шиелі 
кенті

Жаңақорған аудандық мәслихаты
1 Абдуллаев Серік 

Орынбасарұлы
1961 Жаңақорған ауданы, 

Жаңақорған кенті
2 Абжалелова Зағипа 

Бегманқызы
1965 Жаңақорған ауданы, 

Жаңақорған кенті
3 Амалбеков Жасұлан 

Бекенұлы
1973 Жаңақорған ауданы, 

Жаңақорған кенті
4 Балқожаев Мәжит 

Байқожаұлы
1959 Жаңақорған ауданы, 

Манап ауылы
5 Ильясов Ерғали Орманұлы 1964 Жаңақорған ауданы, 

Жаңақорған кенті
6 Исаханов Құлмағанбет 

Оразқұлұлы
1962 Жаңақорған ауданы, 

Қаратөбе ауылы
7 Көлжанов Нарымбет 

Сарсенбекұлы
1966 Жаңақорған ауданы, 

Төменарық ауылы
8 Қалдыбаев Тұрдалы 1947 Жаңақорған ауданы, 

Келінтөбе ауылы
9 Қалжанов Нұрлыбай 1956 Жаңақорған ауданы, 

Түгіскен ауылы
10 Құтыбаев Рахым 

Байбосынұлы
1953 Жаңақорған ауданы, 

Жаңақорған кенті
11 Қыстаубаева Азия 1957 Жаңақорған ауданы, 

Сунақата ауылы
12 Мамуов Талғат 

Құланбайұлы
1971 Жаңақорған ауданы, 

Жаңақорған кенті
13 Мәжитов Арман 

Әбілпеисұлы
1987 Жаңақорған ауданы, 

Жаңақорған кенті
14 Нәлібаев Әлібек 

Машбекұлы
1961 Жаңақорған ауданы, 

М.Нәлібаев ауылы
15 Оразгелдиев Сермұхамед 

Серікбайұлы
1966 Жаңақорған ауданы, 

Жаңақорған кенті
Қызылорда қалалық мәслихаты

1 Ахатов Нұржан Сәбитұлы 1978 Қызылорда қаласы, 
Тасбөгет кенті

2 Әбдірахманов Шәріп 
Әкбарұлы

1962 Қызылорда қаласы

3 Әбдіқалыков Мұса 
Жақыпұлы

1963 Қызылорда қаласы

4 Бихожаева Сәрсенкүл 
Байдешқызы

1963 Қызылорда қаласы

5 Боханова Роза Аяғанқызы 1958 Қызылорда қаласы
6 Ерназаров Қайрат 

Шаршыбекұлы
1965 Қызылорда қаласы

7 Жақсылықов Ғалымбек 
Жақсылықұлы

1977 Қызылорда қаласы, 
Қызылжарма ауылы

8 Жарасбаев Жасұлан 
Бакытұлы

1988 Қызылорда қаласы

9 Кәрімбаев Мұхиджан 
Исмайлұлы

1959 Қызылорда қаласы

10 Қожаниязова Ләйлі 
Ақбергенқызы

1960 Қызылорда қаласы

11 Ли Илларион Гукхенович 1960 Қызылорда қаласы
12 Мақашов Талғат 

Бақытбекұлы
1974 Қызылорда қаласы

13 Мампаев Әжібек 
Алғашбекұлы

1964 Қызылорда қаласы

14 Нақып Әнуар Мәуленұлы 1966 Қызылорда қаласы
15 Орынбасарұлы Қайрат 1975 Қызылорда қаласы
16 Сүйінтаев Алтынбек 

Туғанбекұлы
1965 Қызылорда қаласы

17 Ысқақов Бакдәулет 
Құлбекұлы

1957 Қызылорда қаласы

ОБЛЫСТЫҚ, ҚАЛАЛЫҚ ЖӘНЕ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТАРЫ  
ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!

2020 жылғы 12 тамызда сағат 10:00-де  Қызылорда қаласы, Ы.Жақаев көшесі, №72 «Студенттер сарайын-
да» Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарының сайлауы өткізіледі. 

Тіркеу сағат 9:00-де басталады.
Қызылорда облыстық сайлау комиссиясы

Облыстық, қалалық және аудандық 
мәслихаттар депутаттарының назарына

«Қазақстан Республикасын-
дағы сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық 
заңының 26-бабының 2.4-тармақ-
тарына сәйкес, облыстық сай лау 
комиссиясы Қызылорда облы-

сынан Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының депутатын 
сайлау үшін таңдаушылардың ті-
зімін қарауға ұсынады.

 Әр сайлаушы таңдаушылар 
тізіміндегі өзі туралы ақпа-

рат  ты тексеруге және тізімге 
енгізілмегені, дұрыс енгізілме-
ген дігі, сондай-ақ тізімдегі таң-
даушылар туралы мәліметтердің 
дәл еместігі туралы шағымдануға 
құқылы. 

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутатын 
Қызылорда облысынан сайлайтын

ТАҢДАУШЫЛАР ТІЗІМІ
2020 жылғы 12 тамыз

Осыған орай, 2020 жылдың 
ақпан айынан бастап облыс 
әкімдігінде Азаматтардың өті-
ніштерімен жұмыс жасау бө-
лімі құрылып, жұмыс жасау-
да. 

Аталған бөлім облыс әкі-
міне жазылған жеке және 
заңды тұлғалардың өтініш-
терін тіркеу, қабылдау, талап-
тілектердің мазмұнымен же  те 
танысу жұмыстарын үй лес-
тіреді және жергілікті ат-
қарушы органдардағы өтініш-
тердің сапалы әрі мерзімінде 
қаралуына бақылауды қам-
тамасыз етеді. Бұған қоса, 
биылғы жылдың шілде айы-
нан өңірлік деңгейде азамат-
тарды қабылдайтын фронт-
офис жұмысын бастады. 
Фронт-офисте азаматтардың 
қо йылған мәселелеріне сәйкес 
түсіндірме беру жұмыстары, 
өтініштерді қабылдау және об-
лыс әкімдігі басшылығының 
жеке қабылдауына жазылу 
шаралары жүргізілуде. Соны-
мен қатар, Қызылорда қаласы 
әкімдігі жанында «Құқықтық 
қызмет көрсету орталығы» 
жұмыс жасауда. Осы жерде 
қызылордалықтар прокура-
тура, ішкі істер, әділет орган-
дары, кірістер департаменті, 
әкімдік қызметкерлерінен, 
қор ғаушылар мен медиатор-
лардан кеңес ала алады (ка-

рантин шараларының болуы-
на байланысты азаматтарды 
қабылдауға уақытша шектеу 
қойылған).

Орталықта 2020 жылдың 
1-жартыжылдығында 471 аза-
мат өзекті мәселелермен қа-
былдауда болды. Олардың 
көтерген мәселелері – тұрғын 
үй, әлеуметтік көмек, жер 
және коммуналдық мәселелер.

Мұнан бөлек, барлық бас-
қармалар мен аудандар, Қы-
зылорда қаласы әкім діктерінде 
халықпен «Кері байланысты» 
жүргізу мақса тында Telegram,  
Instagram, Youtubе, Twitter 
әлеуметтік желілері арқылы 
жеке парақшалар ашылып, 
өтініштер қабылдануда. «Fa-
ce book» әлеуметтік желі-
сінде Қызылорда қаласы мен 
аудан әкімдіктерінің «Open 
Kyzylorda», «Open Aral», 
«Open Qazaly», «Open Qar-
maq shy», «Open Zha lagash», 
«Open Syrdaria», «Open Shi-
eli», «Open Janakorgan» жоба-
лары жұмыс жасайды.

Осы жылдың 6 айында об-
лыс әкімдігіне 1587 өтініш 
түсіп, қолданыстағы заңнама 
талаптарына сәйкес қаралған. 
Өтініш білдірушілердің кө-
теріп отырған мәселелерінің 
басым бөлігі тұрғын үй және 
жер телімін сұрау, әлеуметтік 
көмек көрсету салалары болып 

отыр. Бұл салалар бойынша 
келіп түскен өтініштер, жал-
пы қабылданған өтініштердің 
64%-ін құрайды. Осы бағыт-
тағы өзекті мәселелерді шешу 
мақсатында облыстық бюд-
жеттен 2019 жылы – 5135 
азаматқа 334,8 млн теңге, 
2020 жылы 12 215 азаматқа 
129,9 млн теңгеге әлеуметтік 
кө мектер көрсетілді. Одан 
бөлек, «Біз біргеміз!» акциясы 
аясында 14 109 азаматқа 705,5 
млн теңге қаржылай көмек 
берілді.  

2019-2020 жылдары халық-
тың әлеуметтік әлсіз топта-
рына жататын азамат тарға 
640 пәтер табысталды. Соны-
мен бірге, ҚР Президентінің 
көмекшісі-ҚР Президенті 
Әкім шілігінің Өтініштерді 
қа рауды бақылау бөлімінің 
мең герушісі Т.Дүйсенованың 
тапсырмаларын орындау мақ-
сатында облыстық іс-шаралар 
жоспары бекітілді.

Іс-шараның негізгі міндеті 
– билік органдарының аза-
маттардың нақты әлеуметтік 
проблемаларын шеше оты-
рып, тұрғындармен тікелей 
диалог орнату.

Осы хаттамалық тапсыр-
ма ға сәйкес, облыс әкімінің 
орынбасарлары мен Қызыл-
орда қаласы және аудан 
әкімдері, олардың орынбасар-
ла рының бірыңғай онлайн-
қабылдауын әр жұма сайын 
жүргізу жоспарланып отыр. 
(Об лыс әкімдігінің құқық тық 
актісімен бекітілген жетек-
шілік ететін мәселелері бой-
ынша облыс әкімінің орын-
басарлары: С.Ж.Сүлейменов 
– энергетика,  газбен қам та-
масыз ету, тұрғын үй-ком-

му налдық шаруашылық, 
ау ызсу, құрылыс, жол мә-
селелері, Төретам және 
Ақай елді мекендерін дамы-
ту ту ралы. С.Ә.Ахмет – іш-
кі саясат, қоғамдық-саяси 
ахуал, мемлекеттік тіл, мә-
дениет, дене шынықтыру, 
спорт және жастар саясаты, 
от басы және әйелдер мә-
се  ле лері. Н.Ш.Тілешев – 
әлеу меттік-экономикалық 
да му, бюджеттік жоспар лау, 
салықтар мен төлемдер, ин-
дустриялық-инновация лық 
салалар бойынша, кәсіп-
керлікті дамыту мәселелері. 
Н.С.Байқадамов – білім, ден-
саулық, санитарлық-эпи де-
миологиялық жағдай, жұ-
мыспен қамту, әлеуметтік 
қорғау, еңбек қауіпсіздігі мен 
еңбекті қорғау талаптары ту-
ралы. Б.Д.Жаханов – ауыл 
шаруашылығы, жер және су 
қатынастары, қоршаған ор-
таны қорғау, табиғат ресурс-
тарын пайдалану, азық-түлік 
қауіпсіздігі, мемлекеттік са-
тып алу мәселелері туралы).  

Оған қоса, тамыз айынан 
бастап барлық деңгейдегі 
әкімдердің ресми сайттарын-
да өтініштерді қабылдау, жеке 
қабылдауға жазылу, сондай-ақ 
жиі қойылатын сұрақтар бо-
йынша парақшалары ашылып, 
таңдау сұрақтары енгізіліп 
жұмыс жасайтын болады.

Облыс әкімдігі басшылы-
ғы ның онлайн-қабылдау 
кес  тесі Қызылорда облысы 
әкім  дігінің ресми сайтында 
жа рияланатын болады.

Қызылорда облысы 
әкімінің аппараты

Онлайн қабылдау жүргізіледі
Мемлекет басшысы «Ха лық тың үніне құлақ 

асатын мемлекет» тұжырымда ма сын іске асыру 
үшін жүктел ген міндеттерді орындау мем ле
кеттік органдар жұмы сының азаматтармен ашық 
қарымқатынас жасауға бағытталған жаңа фор
матын жандандыру мәселесі өзекті екенін атап 
көрсетті. 

Алдымен өңір басшысы ар-
наулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету балалар орталығының 
жөндеу жұмыстарын көрді. 
Орталықтың жұмысы тура-
лы директор орынбасары 
Күміскүл Жомартова баянда-
ды.

Үш қабатты орталық ғима-
раты 2012 жылы пайдала-
нуға берілген. Стационар 
жағдайында 100 төсек-орын, 
жартылай стационар жағ-
дайында 50 төсек-орын бар. 

Орталықта психоневро-
ло гиялық ауытқулары бар 
3 жастан 18 жасқа дейінгі 
мү гедек балаларға стацио-
нар және жартылай стацио-
нар жағдайында арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсе-
тіледі.

Мекеме заманауи талап-
тарға сәйкес құралдар мен 
жаб дықталған. Емдік каби-
неттері, дәрі егу, уқалау бөл-
мелері, шаштараз, қол мо-

торикасын дамыту, құммен 
жұмыс жасау, тұрмыстық 
бе йімдеу, сенсорлық еңбекке 
бау лу кабинеттері, трена-
жер, мәжіліс, спорт залда-
рымен қамтамасыз етілген. 
Науқастардың жүріп-тұруына 
қолжетімді жағдай қарасты-
рылған, бейнебақылау каме-
ралары орналастырылған, 
ата-аналарымен және туыс-
тарымен кездесу үшін ар-
найы қонақжай бөлмелері 
бар. Жыл басында стационар 
жағдайында 70 бала жарты-
лай стационар жағдайында 
81 бала қызметтермен қам-
тылды. Бүгінгі күні карантин 
шектеулеріне байланыс ты 
уақытша үйлеріне қайта рыл-
ған.

Мұнан кейін облыс әкімі 
№2 Қызылорда арнаулы әлеу-
меттік қызметтер көрсету 
орталығында болды. Емдеу 
мекемесінің директоры Ал-
мат Жұмабаев атқарылып 

жатқан жұмыстарды баянда-
ды. Бұл орталықта стацио нар 
жағдайында 380 төсек-орын 
бар. Ғимарат үш қабатты, 
қызмет алушылар 8 блокқа 
орналастырылған. Әр блокта 
жатын бөлмелер, төсек-орын, 
тынығу залы, бақылау бекеті, 
асхана, шомылу бөлмелері, 
әжетхана қарастырылған.

Жыл басында стационар 
жағдайында 401 адам, жар-
тылай стационар жағдайында 
25 адам қызметтермен қам-
тыл ды. Бүгінгі күні жүйке 
ауруы мен ауыратын І-ІІ топ 
мүгедектеріне арналған ор-
талықта 372 науқасқа қызмет 
көрсетілуде.

Сондай-ақ, өңір басшы-
сы мүгедектерге арналған 
оңал ту орталығында уақыт-
ша орналастырылған №1 Қы-
зылорда арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету орталығы 
мен мүгедектерге арналған 
оңалту орталығының жұмы-
сын назарға алды. Бұл жөнінде 
№1 Қызылорда арнаулы әлеу-
меттік қызметтер көрсету ор-
талығы директорының орын -
басары Ержан Ақшалов пен 
мүгедектерге арналған оңал ту 
орталығының директоры Ма-
нат Тлеуова таныстырды.

№1 Қызылорда арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көр-
сету орталығында стационар 
жағдайында 180, жартылай 
стационар жағдайында 100 
төсек-орын болса, мүге дек-
терге арналған оңалту орта-
лығында жартылай стационар 
жағдайында 150 төсек-орын 
бар. Бұл орталықтарда І және 
ІІ топтағы мүгедектерге, егде 
жасына байланысты өзі не 
қызмет көрсетуге мүм кіндігі 
жоқ адамдарға арнаулы әлеу-
меттік қызметтер көр сетіледі. 

Емдеу мекемелерінде ка-
ран тинге байланысты сани-
тар лық-эпидемиоло гиялық 
шаралар күшейтіліп, ста-
ционар жағдайында жатқан 
науқастарға мамандар екі 
ауысымда тұрмыстық, меди-
циналық қызметтерді бөлме-
лерінде 24/7 режимінде көр-
сетуде.

Орталықтарды аралау 
ба рысында облыс әкімі ем 
алушыларға жақсы жағдай 
жасауды тапсырды. Сон-
дай-ақ, дәрі-дәрмек қорының 
жеткілікті болуын ескертті.

«СБ» ақпарат

Әлеуметтік қызметтер сапасы 
әркез маңызды

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова Тал
суат елді мекеніндегі әлеуметтік саланың арнау
лы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарына 
барды деп хабарлайды облыс әкімінің баспасөз 
қызметі.

Кеше облыс 
әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова «Көлік 
қызметкерлері 
күні» кәсіби 
мерекесіне орай 
сала қызметкерлерін 
қабылдады деп хабар
лайды облыс әкімінің 
баспасөз қызметі. 

Облыста бұл салада 15 
мыңнан астам адам еңбек етеді. 
Кәсіби мереке қарсаңында 50 
қызметкер облыстың Құрмет 
грамотасымен және облыс 
әкімінің Алғыс хатымен ма-
рапатталды. Олардың ішінде 
жүргізуші, жолшы, ұшқыш, 
машинист, жолсерік, вагон қа-
раушы, диспетчер және басқа 
да мамандық иелері бар.

Қабылдауда еңбек өтілі 
43 жылды құрайтын «Транс-
ТурСервис» ЖШС авто-
бус жүргізушіcі Елубай 
 Кү дербаевқа, 50 жыл осы са-
лада тер төгіп келетін «Талап 
и К» ЖШС қызметкері Виктор 
Лиге облыстың Құрмет гра-
мотасы және 39 жыл қызмет 
етіп келе жатқан «БауТЛ и 
К» ЖШС маманы Алма Ер-
назароваға, «Қасқабаева» же-
ке кәсіпкерлігінің жұмыс шы-

сы Дастанбек Тынымбетов ке 
облыс әкімінің алғыс хаты 
табысталды. Карантин шек-
теулеріне байланысты өзге де 
қызметкерлер марапаты жұ-
мыс орындарында табыстала-
ды.

Айта кетейік, облыста 212 
елді мекенді аудан және об-
лыс орталығымен байланыс-
тыратын 204 автобус маршру-
ты ұйымдастырылған. 

«Қызылорда-Ташкент» 
ба ғы тына халықаралық 1 ав-
тобус маршруты, Нұр-Сұл-
тан, Алматы, Шымкент, 
Жез қазған, Түркістан, Сары-
ағаш, Ақтөбе және басқа да 
қалаларға облысаралық 13 ав-

тобус маршруты ұйымдасты-
рылып отыр. 

Әуежай қызметі – көлік 
саласындағы маңызды буын-
ның бірі. Биылғы жаз мау-
сымында «Қорқыт Ата» әуе-
жайы арқылы аптасына 37 
рейске дейін ұшулар орын-
далды (Нұр-Сұлтан қ. – 21 
рейс, Алматы – 14 рейс және 
Қарағандыға – 2 рейс). 2020 
жылдың маусым айынан бас-
тап Нұр-Сұлтан, Алматы 
қалаларына «Skat», «Qazaq 
Air» әуекомпанияларының 
күн делікті рейстері ұшуда.

Сонымен бірге облыс тан 
өтетін магистральдық те мір 
жол желісінің жалпы ұзын-

дығы 1055 шақырымды құ-
райды және 8 темір жол вок-
залы жолаушыларға қызмет 
көрсетуде.  

Облыс аумағынан 19 жұп 
жолаушы пойызы, оның ішін-
де мемлекетаралық бағыттағы 
7 жұп пойызы өтсе, облыс 
орталығынан 6 жұп пойызы 
ұйымдастырылған.

Көлік қызметінде мүм кін-
дігі шектеулі азаматтардың 
(автомобиль, темір жол және 
әуе көлігінде) қолжетім ділі-
гін қамтамасыз ету қарасты-
рылған.

«Бүгінгі таңда көлік сала-
сы – халқымыздың әлеу мет-
тік-экономикалық жағда йына 
тікелей әсер ететін эко но-
миканың негізгі күші. Кә сіби 
мерекелеріңізбен шын жү-
ректен құттықтаймын және 
еселі еңбектеріңіз үшін үлкен 
алғысымды білдіремін. Қазір 
біз үшін ең басты міндет 
–  пандемиямен күресу. 
Осы бағытта да жолаушы-
лар тасымалы барысында 
халықты сақтандыру шара-
лары қарқынды қамтамасыз 
етілген. Бұл қиындықтан бірге 
міндетті түрде шығамыз», – 
деді облыс әкімі. 

«СБ» ақпарат

Сала үздіктерін марапаттады
ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ
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ҚАУІПСІЗДІГІН БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
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Облыс тұрғындары арасын-
да коронавирустық инфекцияның 
алдын алу мақсатында, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 20 нау-
рыздағы «Пайда болу және таралу 
қаупі төнген кезде шектеу іс-ша-
ралары, оның ішінде карантин 
енгізілетін инфекциялық аурулар 
тізбесін бекіту туралы» №130 бұй-
рығына, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 
2015 жылғы 20 наурыздағы «Қа-
зақстан Республикасының ау-
мағында шектеу іс-шараларын, 
оның ішінде карантинді жүзеге 
асыру қағидаларын бекіту туралы» 
№239 бұйрығына, Қазақстан Рес-
публикасы Бас мемлекеттік сани-
тариялық дәрігерінің 2020 жылғы 
03 шілдедегі «Қатаң карантиндік 
шектеу шараларын енгузу туралы» 
№44 Қаулысына сәйкес ҚАУЛЫ 
ЕТЕМІН:

1. Қызылорда облысы аумағын-
да 2020 жылдың 31 шілде - 2 тамыз 
аралығындағы «Құрбан айт» ме-

рекесі күндері іс-шаралар өткізуге 
тыйым салынсын.

2. Қызылорда облысы, қала, 
аудан әкімдігіне, аумақтық мем-
лекеттік органдарға, «Атамекен» 
өңірлік кәсіпкерлер палатасына, 
облыстық ішкі саясат басқармасы-
на, құқық қорғау мен арнайы ор-
гандарға қамтамасыз етуді:

1) көпшілік, мерекелік және от-
басылық іс-шараларын, оның ішін-
де үй ішінде адамдар көп жинала-
тын іс-шараларды өткізуге  тыйым 
салуды;

2) 2020 жылдың 31 шілде 
- 2 тамыз аралығында орталық 
мешітімен белгіленген онлайн ре-
жимінде құрбандық шалуды жүзе-
ге асыратындарды қоспағанда, мал 
сою цехтары мен мал сату базары 
қызметіне тыйым салуды;

3) мал союды ұйымдастыруға 
және өткізуге, автокөліктерде және 
жеке үй иеліктерінде мал сатуға 
тыйым салуды;

4) мал сою орындарын анықтау 
және құрбан шалу рәсімдерін он-

лайн форматта жүзеге асыруын 
ұйым дастыруды;

5) мал сою цехтарына бөгде 
адамдарды жібермеуді;

6) мал союға тартылған 
адамдарды жеке қорғану құрал-
дарымен қамтамасыз ете отырып, 
мұқтаж адамдарға тез бұзылатын 
өнімдерді (құрбан болған малдың 
еті) тасымалдау және сақтау жөнін-
дегі ветеринариялық-санитарлық 
ережелер талаптарының сақталуын 
қамтамасыз етуді.

3. Мал сою цехтарында жүр-
гізілетін ветеринариялық - сани-
тариялық және дезинфекциялық 
іс-шаралар жөніндегі Нұсқаулық 
осы қаулының қосымшасына сәй-
кес бекітілсін.

4. Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігі 
Ветеринариялық бақылау және қа-
дағалау комитетінің Қызылорда об-
лыстық аумақтық инспекциясына:

1) облыс аумағында мемлекет-
тік ветеринариялық-санитариялық 
бақылауды және қадағалауды кү-
шейтуді;

2) мал союмен айналысатын 
кәсіпкерлік субъектілері басшыла-
рымен қаулы тармақтарын орын-
дауын бақылауды.

5. Облыстық ішкі саясат 
басқармасына:

1) Бұқаралық ақпарат құрал-
дары және әлеуметтік желілері 
арқылы онлайн форматта құрбан-
дық шалу рәсімін жүзеге асыру ту-
ралы халықты хабардар етуді;

2) осы қаулыны барлық мүд-
делі мемлекеттік органдарға, ұй-
ымдарға, кәсіпкерлік субъектілері-
не және облыс тұрғындарына 
жеткізуді.

6. Қаулы меншік нысанына қа-
рамастан барлық жеке және заңды 
тұлғалардың орындауы үшін мін-
детті.

7. Осы қаулы қол қойған күн-
нен бастап күшіне енеді.

Қызылорда облысының
Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігері                         
А.АБДИКАИМОВА

– Құрбандық шалу талап-
тарынан көпшілік хабардар. 
Бірақ оны қалай шалу керек 
екенін біле бермеуі мүмкін... 

– Құрбандық шалмас бұрын 
ниет етіп, бір орын дайындап, 
пышақты қайрап қою керек. Пы-
шақты малдың көз алдында қай-
рауға болмайды, бұл – мәкрух. 
Құрбандыққа шалынатын мал-
ды қырынан жатқызып, басын 
құбылаға қаратады. Содан соң 
дұға ретінде мына аятты оқыған 
абзал (міндетті емес): «Инна са-
лати уа нусуки уа махиаиа уа 
мәмәти лилләһи Раббил ‘аламина 
лә шәрикә ләһ» («Күмәнсіз менің 
намазым және басқа ғибадатта-
рым, өмірім де, өлімім де бүкіл 
әлемдердің Раббы Аллаһ үшін. 
Оның еш серігі жоқ» де). Содан 
соң тәкбір айтқан абзал: «Аллаһу 
Акбар, Аллаһу Акбар, лә иләха 
илләаллаху, Аллаһу Акбар, Ал-
лаһу Акбар, уа лилләхил-хамд». 
Содан соң «Бисмилляхи, Аллаһу 
Акбар» деп мал бауыздалады. 
Малдың жаны шыққаннан кейін 
ғана оның терісін алып, етін бөл-
шектеуге болады.

– Карантин кезінде Құрбан 
айт қандай өзгерістермен өтеді?

– Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасының төраға-
сы, бас мүфти Наурызбай қажы 
Тағанұлы биыл Құрбан айт ме-
рекесін атап өтуде біршама өз-
геріс барын жариялады. Елдегі 
эпидемиологиялық ахуалға бай-
ланысты мешіттерде Айт намазы 
оқылмайды. Әдетте құрбандық 
шалу рәсімі Құрбан айт намазы 
оқылғаннан кейін жүзеге асы-
рылатыны белгілі. Биылғы ерек-
шелікке орай аталған рәсімді 
жергілікті уақытпен күн шыққан-
нан кейін арада бір сағат өткенде 
бастай беруге болады. Бас мүфти 
үндегендей, отандастарымыз құр-
бандық шалу рәсімін үйде өткіз-
гені абзал. Оған мүмкіндігі жоқ 
тұрғындардың құрбандық шалуға 
ниетін жүзеге асыруы үшін www.

qurban2020.kz сайты іске қосыл-
ды. Құрбандық шалуға ниетті 
жандар шамасына қарай осы сайт 
арқылы онлайн түрде тапсырыс 
бере алады. Етке мұқтаж жандар 
да құрбандық малының етін алуға 
өтініш берсе болады. Тапсырыс 
түскен уақыттан бастап құрбан-
дық малының сатып алынуы, 
қасапханаға жеткізіліп, шариғат 
талаптарына сәйкес құрбандыққа 
шалынуы, онлайн өтініш берген 
мұқтаж отбасылардың үйіне де-
йін тегін жеткізілуі секілді бар-
лық жұмысты өкілдік жанынан 
құрылған штаб жүзеге асырады. 
Штаб құрамында имамдар мен 
молдалар, қасапшылар, техни-
калық қызметкерлер, тілші мен 
оператор, статистикаға жауапты 
мамандар және мешіт жамағат-
тарынан жасақталған еріктілер 
тобы бар.

– Онлайн тапсырыс беруде 
қызылордалықтардың белсен-

ділігі қай деңгейде? Жалпы, 
қайырымдылық шаралары-
на жергілікті жамағат қанша-
лықты үлес қосып келеді?

– Облыс тұрғындарының 
көбінде құрбандық шалу рәсімін 
үйде өткізу мүмкіндігі бар деу-
ге болады. Оған шамасы жоқ 
жандардың сайт арқылы жібер-
ген онлайн тапсырыстары күн-
нен-күнге артып келеді. Арнайы 
бекітілген мамандарымыз күн-
делікті статис тикалық шолу жа-
сап отыр. Құрбан айт мерекесі 
аяқталып, сайт арқылы өтініш 
қабылдау тоқтаған кезде сандық 
көрсеткіштермен есеп жүргі-
земіз. 

Жалпы, қайырымдылық – 
Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының басты бағытта-
рының бірі. Осы бағытта мешіт 
имамдарының ұйытқы болуымен 
түрлі қайырымдылық шаралары 
өткізіліп келеді. Мысалы, 2018-

2020 жылдар аралығында «Ел 
үлесі – пәтерге» жобасы аясында 
24 отбасыға баспана, «Мектепке 
жол» акциясы аясында 3000-нан 
астам мектеп сөмкесі мен форма, 
8 мыңнан астам отбасыға 154 тон-
наға жуық азық-түлік, 11 мыңнан 
астам отбасыға 51 тоннаға жуық 
ет, мыңға жуық жанға киім-ке-
шек, 142 отбасыға 42 тонна көмір 
көлемінде көмек көрсетілді. 8 
мекемеге басшылығының өтініші 
бойынша қажетті заттары алып 
берілді. Ал жақында ғана бас 
мүфтидің бастамасымен бастау 
алған республикалық «Өмірге 
үміт сыйла!» акциясы аясында 
аймақтағы ауруханаларға 14 от-
тегі концентраторы сыйға беріл-
ді. Облыстық көпбейінді ауру-
ханаға күнделікті 90-120 оттегі 
шары толтырылып, тасымалда-
нуда. Мұның барлығы – мешіт 
имамдары мен ерікті жамағат-
тарымыздың, дінге жанашыр 

азаматтарымыздың бірлігі мен 
белсенділігінің арқасында жүзеге 
асырылып жатқан игі жобалар.

– Мешіттер жабық уақыт-
та діни уағыз айту, дәріс беру 
сияқ ты шаралар тоқтап қалған 
жоқ па?

– Елімізде Covid-19 жұқпа-
лы індетінің таралуының алдын 
алу мақсатында карантин ре-
жимі енгізілгендіктен, облыстық 
«Ақмешіт-Сырдария» орталық 
мешітінің Instagram желісінде-
гі @aqmeshit.kz ресми парақ-
шасы арқылы онлайн сабақтар, 
уағыз-дәрістер тұрақты жүр-
гізілуде. Білікті имам-ұстазда-
рымыз Facebook, Instagram әлеу-
меттік желілерінде ғибратты 
жазбалар жариялауды, Whats'App, 
Telegram мессенджерлеріндегі 
ортақ чаттарда насихат жүргізіп, 
жамағатпен арадағы байланысты 
нығайтуды жолға қойған.

– ҚМДБ жаназа намазы мен 
құдайы асқа байланысты ар-
найы ережелерді жариялады. 
Шариғатта марқұмның жетісі, 
қырқы, жүзі сияқты рәсімдер 
жөнінде не айтылған?

– Шариғатымызда марқұм-
ның жетісі, қырқы, жүзі секілді 
міндеттелген рәсімдер жоқ. Бұл 
арнайы күндер қазақ халқын-
да үрдіс болып қалыптасқан. 
«Көптің дұғасы қабыл» деген-
дей, арнайы күндерге көпшілік-
ті шақырып, оларға дастархан 
жа йып, көптің дұғасын алудан 
қалыптасса керек. Бір жағынан 
құптарлық. Алайда ысырапшыл-
дыққа бой алдырмаған абзал. 
Сонымен қатар, еліміздегі эпиде-
миологиялық ахуалға байланыс-
ты ҚМДБ мәлімдегендей, індет 
толығымен жойылмайынша ас-
жиын, той өткізуді доғара тұрға-
нымыз жөн. Яғни өзіміздің де, өз-
генің де өміріне қатер төндірмеу 
– басты міндетіміз.

– Әңгімеңізге рахмет.

Әңгімелескен
Назерке САНИЯЗОВА, 

«Сыр бойы»

ҚҰРБАН АЙТ –  ҚАСТЕРЛІ МЕЙРАМ 
биылғы өзгерістер ел өміріне қатер төндірмеуді көздейді

1-бет

Мереке 
күндері 
қандай 
шектеулер 
белгіленді?

Облыс тұрғындары 
арасында коронавирустық 
инфекцияның алдын алу 
мақсатында Қызылорда 
облысының Бас мемлекет-
тік санитариялық дәрі-
герінің Қызылорда облысы 
аумағында «Құрбан айт» 
мерекесі күндері іс-шара-
лар өткізуге тыйым салу ту-
ралы 28 шілде 2020 жылғы 
№19 қаулысы қабылданды.

Қаулыға сәйкес  облыс аумағында 
2020 жылдың 31 шілде - 2 тамыз ара-
лығындағы «Құрбан айт» мерекесі 
күндері көпшілік, мерекелік және от-
басылық іс-шараларын, оның ішінде 
үй ішінде адамдар көп жиналатын 
іс-шараларды өткізуге  тыйым са-
лынды.

2020 жылдың 31 шілде - 2 тамыз 
аралығында орталық мешіті бел-
гіленген онлайн режимінде құрбан-
дық шалуды жүзеге асыратындарды 
қоспағанда, мал сою цехтары мен 
мал сату базары қызметі тоқтаты-
лады. Сонымен қатар мал союды 
ұйымдастыруға және өткізуге, ав-
токөліктерде және жеке үй иелік-
терінде мал сатуға тыйым салынады.

Мал сою орындарын анықтау 
және құрбан шалу рәсімдерін онлайн 
форматта жүзеге асыру ұйымдасты-
рылатын болады. Осы Қаулы не-
гізінде облыс аумағында мемлекет-
тік ветеринариялық-санитариялық 
бақылауды және қадағалауды күшей-
ту тапсырылды.

Құрметті тұрғындар! Қызылор-
да облысының тауарлар мен көр-
сетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаменті 
мал союға тартылған адамдарды 
жеке қорғану құралдарымен қамта-
масыз ете отырып, мұқтаж адамдарға 
тез бұзылатын өнімдерді (құрбан 
болған малдың еті) тасымалдау және 
сақтау жөніндегі ветеринария лық-
санитарлық ережелер талаптарын 
қатаң сақтауды сұраймыз.

Қызылорда облысының 
тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін бақылау 
департаменті

Құрбан айт – мұсылман 
қауымының қастерлі мере-
кесі. Бүгінгі күні діни құн-
дылықтарды насихаттауға, 
құрбандық шалуды жандан-
дыруға, қоғамда қайырым-
дылық шараларының көптеп 
 ұйымдастырылуына мұсыл-
мандар тарапынан көбірек 
көңіл бөлінуде.

Құрбандық шалу барысында көптеген 
әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар са-
дақалар берілетіндіктен құрбандыққа дені 
сау, ауру-сырқаудан аман түліктердің шалы-
нуы тиіс. Ізгі ниет қабыл болуы үшін буаз 
немесе ауырып тұрған әлсіз жануарларды 
союға болмайды. 

Сондықтан құрбандыққа шалынар жа-
нуарды жергілікті жердегі мемлекеттік 
ветеринариялық дәрігерге міндетті түрде 
тексертіп, тек қана ветеринар маманның 
рұқсатымен союға жіберу қажет. 

Құрметті мұсылман қауым! Құрбан-
дыққа шалынар жануарларды мемлекеттік 
ветеринариялық дәрігердің клиникалық 
тексеруі нәтижесінде ветеринариялық құ-
жат (ветеринариялық анықтама) рәсімдел-
геннен кейін арнайы мал сою орындарында 
сойылуын қаперге алуларыңызды сұрай-
мыз.

Ниеттеріңіз қабыл болсын!

Қызылорда облысының 
ветеринария басқармасы

Құрбандыққа шалынар мал 
тексерістен өткені абзал

Қызылорда облысы аумағында «Құрбан айт» мерекесі күндері іс-шаралар 
өткізуге тыйым салу туралы

200 дана оттегі 
аппараты жеткізілді

Облыста жұқпалы індетпен арпалысқан 
ақ халатты абзал жандарға көмектесіп, нау-
қастарға аса қажетті құрылғыларды жет-
кізіп жатқандар аз емес. Бұл ретте «Шұғыла», 
 «Ел-арай»  қоғамдық қорлары бірлесіп, кәсіп-
керлер мен қарапайым тұрғындардың  қолда-
уымен игі шаралар атқарылуда
.
Осы аппараттың 200 данасы Сыр өңіріне бөлінді. Құрылғыны 

табыстау үшін арнайы шара өтті. Оған облыс әкімінің орынба-
сары Наурызбай Байқадамов қатысты.  Оттегі аппаратының 109 
данасы қалаға берілді. Өкпе қабынуына, коронавирус індетіне 
шалдыққан науқастарға аса қажетті құрылғы аудандық орталық 
ауруханаларға  да жеткізілді. 

«Еларай» қоғамдық қорының директоры Асхат  Байдәулетов  
қайырымдылық шараларының арқасында  медицина саласына 
көмек көрсетіліп жатқанын айтты. 

– Қаражатты қарапайым адамдар мен кәсіпкерлер жинады. 
Облысқа берілген оттегі концентраторы өңір қажеттілігін толық 
өтеуге жетеді. Бұған дейін де еріктілер ауруханаларға көмектес-
ті.  Мұндай қайырымдылық шаралары біздің ұдайы назарымыз да. 
Қиын сәтте демеп, қолдау білдіру қоғамдық қордың басты мақса-
ты. Алдағы уақытта да мұндай шаралар өз жалғасын таба беретін 
болады, – деді ол. 

Індетпен күресте аса маңызды құрылғыны қабылдап алған  
дәрігерлер қоғамдық қор мүшелеріне алғыс білдірді. Расында, 
әлемді әлекке салған жұқпалы індетпен күресте қайырымдылық 
шаралары көптеп ұйымдастырылып жатқаны көңіл қуантады.

Жағдай тұрақталып 
келеді

Облыста коронавирус инфекциясымен тір-
келген науқастар саны  2 913-ке жетті. Ал ауру-
дан айыққандар саны – 1994.  Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен брифингте 
облыстық денсаулық сақтау басқармасының 
басшысы Сәбит Пазылов хабарлады.

29 шілде күні зертханада барлығы 947 сынама тексерілсе, 
қазіргі таңда 18 сынамамен жұмыс жасалуда. Қалдық тест саны 
–  6055. Эпидемиологиялық маусым басталғалы бері  барлығы 65 
мыңнан астам сынама алынды. 

Облыс аумағында коронавирус инфекциясымен ауыр ған және 
қарым-қатынаста болғандарды бақылау мақсатында барлығы 2405 
төсек-орын ұйымдастырылды. Бүгінгі күні инфекциялық стацио-
нарда 263 науқас, провизорлық стационарда 573 азамат ем алуда. 

Провизорлық төсектерге сұраныстың азаюына байланысты 
темір жол ауруханасындағы 40 төсек пен тері-венерологиялық 
диспансеріндегі 60 төсек-орын қысқарды. Енді тамыз айының 
басынан бастап жоспарлы түрде ауруханаға жату жұмыстары да 
кезең-кезеңімен іске асырылады. Көпбейінді қалалық аурухана-
да жатқан науқастар шығарылғаннан кейін аурухана бұрынғыша 
өз жұмысын жалғастырады.  Сонымен қатар жедел жәрдем қыз-
метінің жүктемесі де екі, екі жарым есеге төмендеп отыр.

Эпидемиологиялық ахуал күрделенген кезде кислородты бал-
лондарды, ИВЛ аппараты, оттегі концентраторын пайдалану саны 
күрт артқан болатын, ал бүгінгі таңда бұл аппараттарға қажеттілік 
азайып отыр. Бұдан бөлек,  дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жағы 
да шешімін табуда.

Ережені елемейтіндер 
әлі де аз емес

Карантин ережелерін бұзу деректерін 
анықтау мақсатында 24 мобильдік топ жұмыс 
жасауда. Бүгінде қала көлемінде қоғамдық 
тәртіп пен карантиндік режимді сақтау мақ-
сатында 56 автопатруль және 10 жаяу бағыт 
жұмылдырылған. Дегенмен, ережеге бағынбай, 
тәртіп бұзудың 41 дерегі анықталды. Бұл туралы 
өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте облыстық полиция департаменті 
бастығының орынбасары Шамшидин Амитов 
айтып берді. 

Дәрі-дәрмектің бағасын негізсіз өсіргендер де анықталып, жа-
уапқа тартылды. Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде 15 млн 
теңгенің өнімін заңсыз сатудың  1 фактісі орын алды.  Ал,  дәрінің 
бағасын негізсіз көтерген 49 жағдай тіркелді.  Сонымен қатар ка-
рантин уақытында ережеге бағынбай,  тыйым салынған жерлерде 
суға шомылудың 8 дерегі анықталды.  Жалпы, шектеулер енгізіл-
ген уақыттан бастап, 20 адам суға кеткен. 

Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету, қылмыстардың алдын алу 
мақсатында облыс орталығында «КВАДРАТ» жедел профилакти-
калық іс-шарасы өткізіліп, 229 түрлі әкімшілік құқық бұзушылық 
анықталды.

Сонымен қатар бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қау-
лысына сәйкес  көшелерде, мешіттер маңында мал союға тыйым 
салынды. Құрбан шалу рәсімін өткізу, арнайы әлеуметтік желі 
арқылы онлайн тапсырыс беру форматында  ұйымдастырылуда.

Алты айдың ауқымы
Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 

брифингте ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің облыс бойынша депар-
таменті басшысы Ардақ Ерсейтов, агенттіктің 
облыс бойынша департамент басшысының 
орынбасары Бақытжан Ниязов, «Ақмешіт – 
адалдық алаңы» жобалық кеңесінің басшысы 
Жандос Тұсмағанбетов және арнайы монито-
рингтік топтың жетекшісі Ләззат Бақтыбаева 
бірінші жартыжылдықта атқарылған жұмыс-
тарды баяндады.

Биылғы жылдың 6 айында  95 қылмыс тіркелген. Оның 55-і 
сыбайлас жемқорлық сипатында. 34 адам қылмыстық жауапкер-
шілікке тартылды. 92 қылмыстық іс сотқа жолданды.

Жыл басынан бері 6 мемлекеттік мекеменің қызметіне сыбай-
лас жемқорлық тәуекелдеріне қатысты сыртқы талдау жүргізіл-
ді. Сонымен қатар арнайы мониторингтік топтың мүшелері мен 
«Ақмешіт – адалдық алаңы» жобалық кеңсесінің қатысуымен 9 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізіліп, 28 ұсы-
ныс әзірленген. Биылғы жылға арналған мемлекеттік сатып алу 
жоспарларына мониторинг жүргізу барысында 30-дан астам ұйым 
мен мекемеге мемлекеттік сатып алу конкурстарын ұйымдасты-
ру барысында тауарлар мен қызметтерге нарықты шектеу баға-
дан жоғары баға қою фактілері бойынша ұсынымдар берілген. 
Осыған сәйкес жоспарларға түзету енгізілді. 

Сондай-ақ, департамент облыстық кәсіпкерлер палатасы және 
басқармамен бірлесіп, кәсіпкерлердің мәселесін шешуді қолға 
алды.  Кәсіпкерлер мен инвесторлардан 58 өтініш түскен.  Олар-
дың 31-і қанағаттандырылып, 27-сі бойынша тиісті түсініктеме-
лер берілген. 

Агенттік төрағасының тапсырмасына сай бірқатар сала ма-
мандары, қоғамдық ұйымдардан құрылған жұмысшы топтарымен 
дәрі-дәрмектің бағасын шекті бағадан  асыра сатуға байланысты 
дәріханаларға мониторинг жүргізілуде. Осы ретте 2 медициналық 
қойма, 12 емдеу мекемесі, 119 дәріхана мониторингтен өтті. 

Департамент қызметкерлері және «Қызылорда еріктілері» 
қоғамдық қорының, COVID-19 аймақтық қоғамдық бақылаудың 
қатысуымен медициналық мекемелерге шет елдерден келген гу-
манитарлық көмектің тиісті емдеу бөлімдеріне дейін жеткізілуі 
бақылауда. 

СБ» ақпарат

Қызылорда облысының 
Бас мемлекеттік

санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 28 шілдедегі

 №19 қаулысына
 қосымша

Мал сою цехтарында 
жүргізілетін ветеринариялық-

санитариялық және 
дезинфекциялық іс-шаралар 

жөніндегі Нұсқаулық

1. Мал союды тек тапсырыс 
және жеткізу арқылы ветеринар-
лық сертификат болған жағдайда, 
келушілерсіз жүргізуді;

2. Мал сою цехтарының бар-
лық персоналын термометрия 
жүргiзу үшiн медицина қызмет-

керiн тартуды және нәтижелерiн 
журналға енгiзудi;

3. Жiтi респираторлық инфек-
циялар (жоғары температура, жө-
тел, тұмау) және басқа да жұқпалы 
аурулар белгiлерi бар қызметкер-
лердi жұмыска жiбермеудi;

4. Ветеринариялық - сани та-
рия лық нормалар талаптарына сәй-
кестендiрiп, мал сою цехтарының 
тиiстi ветеринариялық-санитарлық 
жағдайын қамтамасыз етудi;

5. Инженерлiк коммуникация-
лардың (сумен жабдықтау, кәрiз, 
желдету) жарамды жағдайын 
қамтамасыз етудi;

6. Кiреберiсте дезинфекциялау 
кiлемшесiн орнатуды;

7. Мал сою цехтарында кү-
шейтiлген ветеринариялық-

санитария лық, дезинфекциялық 
режимдi қамтамасыз етудi;

8. Дезинфекция жүргi-
зу үшiн белгiленген тәртiппен 
тiркелген және қолдануга рұқ-
сат етiлген, қолдану жөнiндегi 
нұсқаулыктарда вирустық инфек-
циялар кезiнде объектiлердi зарар-
сыздандыру режимдерi көрсетiл-
ген дезинфекция лау құралдарын 
қолдануды;

9. Персоналды арнайы киiм-
мен, бiр рет қолданылатын ме-
дициналық маскалар, қолғаптар 
қорымен (жұмыс ауысымы мен 
маскаларды ауыстыру ұзақтығы-
на қарай 2 сағатта кемiнде 1 рет), 
қолды өңдеуге арналган терi ан-
тисептиктерiмен, дезинфекциялау 
құралдарымен қамтамасыз етудi;

10. Мал сою цехтарының са-
нитариялық тораптарын ағынды 
ыстық және суық сумен, сұйық 
сабынмен, қолға арналған электр 
кептiргiштермен немесе бiр рет-
тiк майлықтармен және терi анти-
септиктерiмен камтамасыз етудi;

11. Жуу және дезинфекциялау 
құралдары, маскалар, қолғаптар 
және антисептиктер қорының бо-
луын камтамасыз етудi;

12. Ұшаларды сақтау үшiн 
жеткiлiктi мөлшерде тоңазытқыш 
жабдықтармен және белгiленген 
орынға дейiн рефрижераторлармен 
тасымалдауды қамтамасыз етудi;

13. Жоғарыда көрсетiлген тар-
мактардың сақталуын қамтамасыз 
ететiн жауапты қызметкерлердi 
бекiтудi.
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– Мұрат Жолкелдіұлы, са-
лада атқарылып жатқан жұ-
мыстар көпшіліктің көз ал-
дында. Биылдың өзінде облыс 
орталығында қаншама көше 
жөнделіп жатыр, көлік қаты-
насы саласында да тың баста-
малар бар. Қалай ойлайсыз, 
бұл саланың дәуірлеу кезеңі 
ме?

– Дұрыс айтасыз. Тарихы өт-
кен жылдың 30-40 жылдарынан 
бастау алатын сала бүгінде ай-
тарлықтай өркендеп, дамып келе 
жатыр. Тәуелсіздік шежіресімен 
бірге қиын асуларды еңсерді. 
Заман ағымына қарай көлік са-
ласында көптеген өзгеріс пайда 
болды. Қазір халыққа қызмет 
көрсету сапасы анағұрлым жақ-
сарды. Жолаушылар және жүк 
тасымалдау парктері жаңа тех-
никалармен толығып, сервистік 
қызмет көрсету деңгейі де едәуір 
артты. Олардың көпшілігі мем-
лекеттің қолдауы арқасында жү-
зеге асып жатыр.

Бүгінде облыс аумағында 212 
елді мекенді аудан және облыс 
орталығымен байланыстыратын 
204 автобус маршруты жұмыс 
істейді. Оның 71-і ауданаралық, 
101-і кентішілік, 32-сі қалаішілік 
және қала маңында жүреді. Оған 
қоса, «Қызылорда-Ташкент» ба-
ғытында халықаралық бір ав-
тобус, Нұр-Сұлтан, Алматы, 
Шымкент, Жезқазған, Түркістан, 
Сарыағаш, Ақтөбе тәрізді қа-
лаларға облысаралық 13 авто-
бус ұйымдастырылған. Бүгінде 
халық игілігіне жұмыс істеуде. 
Елді мекен тұрғындарына қолай-
лы жағдай жасау мақсатында Қа-
залы, Арал ауданы орталықтары 
мен Төретам кентінен Түркістан, 

Шымкент, Алматы қалаларына 
облысаралық маршрут ашыл-
ды. Бұл да өз кезегінде халық 
арасында жоғары сұранысқа ие 
мәселе болатын.

Жол мен көлікті бөліп-жа-
руға болмайды. Жол тақыры-
бында ауыз толтырып айтарлық 
жетістік бар екенін өзіңіз де біліп 
отырсыз. «Батыс Еуропа-Батыс 
Қытай» халықаралық күре жолы 
бүгінде қанша халықтың жол-
дағы жүгін жеңілдетті. Еларалық 
байланыс нығайып, экономи-
калық қатынастардың жақсара 
түсуіне арқау болып отыр. Бұл 
жол – кешегі Кеңес дәуірінде-
гі респуб ликалық маңызы бар 

«Самара-Шымкент» күре жолы-
ның жалғасы. Тарихтан тамыр 
тартқан Ұлы Жібек жолының 
жаңғыруы. Бұрын керуен жүрген 
жолдармен бүгін темір тұлпар-
лар зулап жатыр. Рас, жетістік 
желкенін керген дәурен болып 
тұр.

– Жыл аяғына дейін об-
лыс бойынша жөнделетін жол 
көлемі қандай?

– Биыл жергілікті маңызы 
бар 488 шақырым автомобиль 
жолы, елді мекен көшелері мен 
көпірлерді жөндеу жұмыстары 
жоспарланған. Қазір бұл ретте 
қызу жұмыс жүріп жатыр. Бірсы-
пырасын өздеріңіз көріп те жүр-
ген боларсыздар. Мысалы, орта-
лықтағы ауқымды істердің бірі 
– Сырдарияның оң жағалауында 
Тасбөгетке бағыт алған даңғыл. 
Бұл – Тәуелсіздік даңғылының 
жалғасы. «Сыр Ана» мону-
ментінің маңымен өтеді. Жалпы 
құны 2 млрд 200 млн теңгені 
құрайтын жоба. Оның 1 млн 800 
мың теңгесі республикалық бюд-
жеттен бөлінсе, 400 млн теңгесі 
облыс қазынасынан қаралады. 
Қазір 600 млн теңгесі бөлініп, 
жұмыс істеліп жатыр. Қалған 
қаражатын жыл аяғына дейін 
шешеміз деген жоспар бар. Бұл 
жолдың бойынан бірінші бөлік 
Бименді Баймаханов көшесі 
арқылы, екінші тармақ «Аста-
на» шағын ауданы арқылы Жібек 
жолы көшесіне қосылады. Бұл 
арқылы біз қала орталығындағы 
кептелісті жоюға ықпал ете ала-
мыз. Естеріңізде болса, Сыр-
дария, Жалағаш аудандарынан 
келетін көліктерге де біз батыс 
бөліктен көне базар аумағына 
тура шығатын мүмкіндік жаса-

дық. Одан бері қарай Тәуелсіздік 
даңғылына қостық. Міне, осы-
лай кептелістер азайды. Енді об-
лыс орталығынан сол жағалау ға 
бағыт алып, «Шіркейлі» каналы-
ның көпірі арқылы «Батыс Еу-
ропа-Батыс Қытай» күре жолы-
на шығып кететін жолды биыл 
жыл аяғына дейін бітіреміз де-
ген жоспар бар. Міне, біз осын-
дай жобалар арқылы қаланы 
кептеліс тен арылтып жатырмыз. 

– Мұрат Жолкелдіұлы, 
жоғарыда көлік қатынасын 
айтып өттіңіз. Қызылорда қа-
ласында өзектілігін жоймай 
келе жатқан екі мәселе бар. Әу-
ежай терминалы мен автовок-

зал. Бұл тақырып та бірнеше 
жылдан бері қаузалды. Қазіргі 
жағдай қалай?

– Бүгінде облыс бойынша 
1303 дана автобус жолаушылар 
тасымалына қызмет көрсетіп ке-
леді. Аймақта автовокзал, авто-
станциялар және жолаушыларға 
қызмет көрсету пункттеріне ен-
гізілген 4 автовокзал мен 8 авто-
станция бар. Қазір «Салтанат» 
автовокзалы талапқа сай жұмыс 
істеп жатыр. Бұған дейін жаңа 
автовокзал керек екені айтылды, 
ұсыныс та берілді. Бірақ мұн-
дай нысан жекеменшік ретінде 
салынуы керек. Өйткені, бізде 
мемлекеттік автобус паркі жоқ. 
Оған баратындардың барлығы 
жекеменшік автобустар. Сон-
дықтан автовокзал салуға кәсіп-
кер ықылас танытуы керек. Не-
гізі жаңа автовокзал Бейбарыс 
сұлтан көшесінің бойынан са-
лынуы керек болатын. Кәсіпкер 
осы мақсатта жер алды, бірақ 

кейіннен белгісіз себептермен 
салынбай қалды. Дәл қазіргі 
уақытта қолданыстағы автовок-
зал біздің кәдемізге толық асып 
тұр. Ал заңдылығында, автовок-
зал дегеніңіз тәулігіне 500 адам 
қабылдай алатын, жалпы аумағы 
5 гектардан асатын, медпункті, 
ана мен бала бөлмесі, көлікке 
техникалық қыз мет көрсететін 
орны, жолаушылар мінетін пер-
роны бар орын. Орайы келгенде 
айта кетейік, темір жол вокзалы 
аумағындағы Қармақшы, Қаза-
лы, Арал аудандары мен Төретам 
кентіне қатынайтын автобустар 
бар. Бірақ, ол жерде жолаушыға 
мүлдем жағдай жасалмаған. Та-

лай рет көтерілген мәселе. Біз ол 
автобус тарды «Салтанат» авто-
вокзалына әкелгіміз келді. Бірақ, 
автобустардың қазіргі тұрған 
жері халыққа қолайлы болып тұр. 
Біз бұл мәселені шешуге бірнеше 
мәрте талпындық, нәтиже болма-
ды. Есесіне, сол жерден «Салта-
нат» автовокзалының филиалын 
аштырдық. Ол қазір жұмыс істеп 
тұр. Біз айтып отырған жер ау-
мағында бос жер бар екен. Біз 
оны зерттеп, ғимарат салдырмақ 
болдық. Бірақ, түптің түбінде 
ол жеке кәсіпкердің жері болып 
шықты. Оның автовокзал салуға 
қызығушылығы жоқ. Біз аталған 
жерді мемлекет мұқтажына қай-
тарып алып, оған автовокзал 
салу үшін тағы бір кәсіпкерге 
беруіміз керек. Ал бір кәсіпкерді 
қолдау үшін, екінші кәсіпкердің 
құқығын аяққа таптай алмаймыз. 
Мәселе осында болып тұр.

Сонымен қатар, әуежай тер-
миналы да – өзекті мәселе. Елге 
келген қонақтарды қарсы ала-
тын өңірдің үш қақпасы бар. 
Біріншісі – әуежай, екіншісі 
– темір жол вокзалы, үшіншісі 
– автовокзал. Әуежай терми-
налын жаңарту жұмысы 2016 
жылдан бастап қолға алынған. 
Бұл ретте түрлі кедергілерге тап 
болдық. Десек те, қазіргі әуе-
жайымыздың аумағын үлкейту 
арқылы заманауи етіп жаңғырту-
ды көздеп отырмыз. Бұл мәселе 
шешімін табатыны анық. Осы 
күні әуежай арқылы аптасына 
37 рейске дейін ұшу орындалып 
отыр. Нұр-Сұлтан қаласына 21, 
Алматыға 14 және Қарағандыға 
2 рейс жүргізіледі. Биыл «Fly 
Arystan» авиакомпаниясымен 
Атырау қаласына рейстер ашу 
туралы келісім жасалынып, 15 
шілдеден бастап ұшуды бастау 
жоспарланған. Бірақ, еліміздегі 
пандемияға байланысты рейс-
тер уақытша тоқтап тұр. Бұдан 
бөлек, өңірде «Мәскеу-Қызылор-
да» әуе рейсін қайта жандандыру 
қолға алынған. Күздің соңына 
қарай рейстерді ұшыру жоспар-
ланған. Десек те, бұл бағыттағы 
жұмыстар жалғасады. 

– «Қызылорда автобус пар-
кі» құрылғалы қала ішіндегі 
қоғамдық көлік қатынасы бір-
шама реттеліп қалған тәрізді. 
Мекеменің қазіргі жағдайы 
қалай?

– Бұл мекеме 2013 жылы 
құрылды. Аз уақыттың ішінде 
көп жетістікке қол жеткіздік. 
2014-2016 жылдар аралығын-
да «Байқоңыр ӘКК» мен «Еу-
ропалық қайта құру және даму 
банкі» арасындағы келісімге 
сәйкес паркке қосымша үлкен 
сыйымдылықтағы 112 автобус 
алынып, қала халқына сапалы 
қызмет көрсетіліп келеді. Қала 

ішінде жүрген жеке кіші сыйым-
дылықты жолаушылар көлігі де 
жұмыссыз қалған жоқ. Біз оларға 
сапалы қызмет көрсету керегін 
талап етіп, жолаушылар көлігі 
жетіспейтін аумақтарға бөлдік. 
Бүгінде аталған саладағы мәселе-
лер шешілген. Биыл үлкен сый-
ымдылықтағы 13 автобус сатып 
алуға 487 млн теңге қаржы бөлін-
ген. Бұйыртса, бұл автобустар 
қыркүйек айында алматылық 
«Sky Motors» ЖШС арқылы 
әкелінеді деген жоспар бар. Ме-
кеменің қазіргі жағдайына тоқта-
лар болсақ, «Цифрлы Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасы ая-
сында электронды билет жүйесі 
орнатылды. Жобаның құны – 
1,07 млрд теңге. Мемлекеттік-же-
кеменшік әріптестік негізінде 
«Alem Pay» серіктестігінің есебі-
нен жүзеге асырылуда. Бүгінде 
«Қызылорда автобус паркінің» 
89 автобусына электронды билет-
тер жүйесінің терминалдары мен 
валидаторлары орнатылды. Тер-
миналдарды пайдалану бойынша 
кондукторлар мен жүргізушілер 
қысқамерзімді оқудан өтті. Айта 
кетейік, 2020 жылдың қыркүйек 
айынан бастап Қызылорда қала-
сы мәслихатының шешімімен қа-
лалық маршруттарда сараланған 
тариф енгізілді. Ол бойынша қол-
ма қол төлем – 120 теңге, элек-
тронды төлем – 90 теңге.

– Өзіңіз айтқан үш қақпа-
ның бірі – темір жол. Бұл сала-
да қандай жаңалықтар болып 
жатыр?

– Біздің өңірдің үстімен 
өтетін темір жолдың ұзындығы 
– 1 055 шақырым. Сол ұзын-
дықта 8 темір жол вокзалы қыз-
мет көрсетеді. Облыс аумағынан 
19 жұп жолаушы пойызы өтсе, 
оның ішінде Қырғызстан, Өзбек-
стан, Ресей Федерациясы тәрізді 
мемлекеттерге қатынайтын 7 
жұп мемлекетаралық пойыз бар. 
Облыс орталығынан шығатын 6 
жұп пойыз халыққа қалтқысыз 
қызметін көрсетіп келеді. Дей-
тұрғанмен, карантиндік жағдай-
ға сәйкес мемлекетаралық және 
кейбір елішілік пойыздар тоқта-
тылған. Бүгінде «Қызылорда-Ал-
маты-Семей», «Алматы-Ақтөбе», 
«Қызылорда-Көкшетау», «Қы-
зылорда-Петропавл», Жезқазған 
арқылы өтетін «Қызылор-
да-Нұр-Сұлтан» және «Алматы 
– 2-Орал» пойыз дары жүргізілу-
де. Бұл саладағы жаңа бастама-
лардың бірі – «Қызылорда-Беса-
рық-Түркістан» бағытының іске 
қосылуы. Қос облыстың арасын-
дағы қатынас ты нығайтатын жол 
қатынасын реттеу үшін облыс тық 
бюджеттен 164,9 млн теңге демеу 
қаржы бөлінді.

– Мереке қарсаңындағы 
лебізіңізді білсек...

– Көлік қызметкерлерінің 
кәсіби мерекесі – жүргізуші, 
жолшы, ұшқыш, машинист, жол-
серік, вагон қараушы, диспет-
чер және өмірін осы саламен 
байланыстыр ған жандардың 
мерейлі мерекесі. Мезгілдің 
ыстық-суығына қарамастан күні-
түні жол жүріп, ел абыройы мен 
ризашылығын молайтып, өзіне 
жүктелген міндетті мүлтіксіз 
орындап жүрген мамандар қан-
дай да мадақ-марапатқа лайық. 
Сыр елінің көлік қатынасын өрге 
сүйреп, тату тірлігі мен берекелі 
бірлігін арттыруға сүбелі үлес қо-
сып жүрген сала қызметкерлері-
не облыс жұртшылығы атынан 
зор ризашылығымды білдіремін. 
Еңбектеріне толайым табыс, от-
басыларына амандық тілеймін.

– Әңгімеңізге рақмет. Мере-
келеріңіз құтты болсын!

Әңгімелескен 
Дәулет ҚЫРДАН,

«Сыр бойы».
Суретті түсірген 

Нұрболат НҰРЖАУБАЙ   

Көлік қатынасы – 
экономиканың күретамыры

Тамыз айының біріншісі жексенбісі – Көлік қыз
меткерлері күні. Бұл кәсіби мереке 1998 жылдың 20 
қаңтарынан бері аталып келеді. Осы ретте облыс
тық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасының басшысы Мұрат Тілеуімбетовпен 
сұхбаттасып, салмақты саланың тыныстіршілігі 
бойынша пікірлескен едік. 

Атқарушы биліктің 
нұсқауларына сәйкес авто-
вокзалдар мен автостанция-
ларда коронавирус індетіне 
қарсы шаралар күшейтілді. 
Барлық бағыттағы жолау-
шылар көлігінде дәрігер-
лік, залалсыздандыру жұ-
мыстары кең өріс алды.

Облыстың сала қызмет-
керлері биылғы мерекені 
осындай күрделі жағдайда 
қарсы алғалы отыр. Алай-
да, жолау шылар көлігі 
және автомобиль жолдары 
кәсіпорындары қиын ке-
зеңде жұмыстарын жауап-
кершілікпен атқаруда. 

Биылғы жылдың бірін-
ші жартыжылдығының 
қо рытындысы бойынша 
об лыста 99 млн жолаушы 
тасымалданған. Бұл 2019 
жылдың тиісті кезеңімен 
салыстырғанда едәуір тө-
мен. Себебі, тасымалдың 
жоспарлы көлемде орында-
луына экономикалық дағда-
рыс теріс ықпалын тигізді. 
Бұл орайда жолау шылар 
айналымы көрсеткіші де 
жоспарланған көлемнен 
төмен болып отыр. Осы 
орайда мен қала тұрғында-
рын толғандырып жүрген 
мәселеге тоқталғым келеді. 
Ол қазіргі таңда қала авто-
бус маршруттарының жүру 
бағыттары жүйелі еместі-
гінен  туындап отыр. Жыл 
өткен сайын Қызылорда 
қаласының ауқымы ұлғая 
түсуде. Жаңа шағын аудан-
дар бой көтеруде. Соңғы 
бірнеше жылдың ішінде 
Қызылорда қаласында 13 
жаңа шағын аудан салын-
ды. Халық саны бірнеше 
мыңға өсті. Бұл жағдай, 
әрине, халықтың жолаушы-
лар тасымалдау мекемелері 
шығындарын өзін-өзі ақтай 
алмауына байланысты қы-
зығушылығы төмендеуде. 
Бұл – шешілуге тиіс үлкен 
мәселе. Аталған кезеңде 
тұрғындардың талабын қа-
нағаттандыру мақсатында 
«Қызылорда автобус паркі» 
МКМ біршама жұмысты 
қолға ала бастады. Бірін-
шіден, үстіміздегі жылға 
үлкен сыйымдылықтағы 
13 автобус сатып алуға 487 
млн теңге қаржы бөлініп, ол 
респуб лика Қаржы минис-
трлігі өткізген мемлекеттік 
сатып алу конкурсының 
негізінде жеке кәсіпкермен 
келісім-шарт жасалғанын 
атап өтсем деймін. Егер, 
алдағы уақытта экономика-
дағы күрделі жағдай бірша-
ма бәсеңсісе жоспарлаған 
меже орындалатын болады. 
Екіншіден, «Қызылорда 
автобус паркі» МКМ Қы-
зылорда қаласы әкімінің 
қолдауымен «Алматы көлік 
және коммуникация ғылы-
ми зерттеу инс титутымен» 
келісімге келіп, қала авто-
бус маршруттарына зерттеу 
жұмыстарын бастап кетті. 
Бұл дегеніңіз экономика-
лық жағынан тиімді және 
оң серпіліс болады. Жолау-
шы тасымалдаушылардың 
қызығушылық ынталығы 
артады. Инвесторлар ара-

сында бәсекелестік ұлға-
йып, жолаушы тасымалдау 
сапасы артады. Сондай-ақ, 
қала орталығындағы ескі 
автобустар ығыстырылып, 
жаңа автобус тармен то-
лығады деген үміт бар. 
Үшіншіден, жаңалықтың 
жаршысы ретінде «Цифр-
лық Қазақстан» Мемлекет-
тік бағдарламасы аясында 
қоғамдық көліктерге элек-
трондық билеттік жүйе 
орнату жобасы жүзеге 
асырылатын болады. Ол 
мемлекетт ік -жекемен -
шік әріптестік деңгейін-
де жүзеге асырылмақшы. 
Қазіргі таңда автобустарға 
терминалдар мен волида-
торлар орнатылуда. Алдағы 
уақытта тұрғындарға көлік 
карталарын сату бойынша 
жұмыс тар жүргізілмек.

Бүгінгі мерекенің авто-
мобиль жолдары саласы-
ның қызметкерлеріне де 
тән болғандықтан, оларға 
біршама жылы лебізімді 
білдіргенді жөн көрдім. 
Облыста 2020 жылы жер-
гілікті маңызы бар авто-
мобиль жолдары желісін 
дамытуға 19,6 млрд теңге 
жоспарланған еді. Аталған 
қаржыға 500 шақырымға 
жуық автомобиль жолда-
ры мен көшелерді және 
көпір өткелдерін жөндеу 
межеленген. Сондай-ақ 
«Нұрлы жол» бағдарла-
масы бойынша – 5,4 млрд 
теңге, «Өңірлерді дамыту» 
бағдарламасы бойынша  
600 млрд теңгеден астам 
қаржыны, «Ауыл – ел бесі-
гі» бағдарламасы бойынша  
1,8 млрд теңге игеру көз-
делген. Қазір «Жұмыспен 
қамтудың жол картасы» 
бағдарламасы бойынша 
көшелер мен көпірлерді 
жөндеу жұмыстары ерек-
ше қарқын алды. Сонымен 
бірге жергілікті бюджет-
тен аталған бағытқа 2,1 
млрд теңге қаржы бөлініп, 
тиісті жұмыстар атқарылу-
да. Үстіміздегі жылдың 1 
шілдесіне жоспарланған 6 
млрд теңгеден астам қаржы 
толық игерілді. 

Сала бойынша басқар-
ма арқылы аудандарда 
21 жобаның сәтті жүзеге 
асып жатқанын атап өткім 
келеді. Қорыта айтқанда, 
облыс жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолда-
ры саласының қызметкер-
лері күрделі кезеңге қа-
рамастан, өз міндеттерін 
асқан жауапкершілікпен 
атқара отырып, Қазақстан-
ның стратегиялық бағдар-
ламаларын жүзеге асыруда 
жаңа белес терді бағынды-
ратынына сенімдімін. Оған 
бүгінгі жұмыс нәтижелері 
мен еңбек қарқыны дәлел 
бола алады.

Жәнібек 
НҰРҚЫШҰЛЫ,

облыстық 
жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 
басқармасы ардагерлер 
кеңесінің төрағасы, ҚР 
Құрметті автокөлікшісі

Сапалы 
қызмет деңгейі 
төмендемейді

Бүкіл әлемдегі сияқты бұл күндері 
 Қазақстан экономикасы дүниежүзі шарлаған 
індет салдарынан күрделі кезеңді басынан 
өткізуде. Қалыптасқан жағдайды тұрақтанды
ру үшін Қазақстан Президенті мен жергілікті 
атқарушы органдар тиісті шаралар қабыл
дауда. Бұл күрделі жағдайдың біздің саланы да 
айналып өтпегенін атап өткім келеді.
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Соның бірі атақты ақын, жы-
рау Кете Жүсіп Ешниязовтың ба-
ласы халық ақыны Мұзарап (1905-
1972 жж.) өзінің «Ақ күріш туралы 
аңыз» атты толғауында:

... Ауасын жұтып таза самал 
лептің,

Көңіліме кірді тағы 
қызулы екпін.

Жағалап көк жайқынды 
келе жатып,

Әбеннің көкесіне 
кездей кеппін.

Қапсағай жауырыны 
жазық жалпақ,

Бір тұтас бұлшық етті, 
төсі шалқақ.

Жұп-жұмыр білектері 
білеуленген,

 Балғаның сабындай боп біткен 
саңлақ.

Кісі екен қайнап біткен 
сом денелі,

Белгілі болмаса да «Еңбек ері».
Шыныққан диқаншылық 

кәсіппенен,
Жетіп тұр қанша айтса да 

тілге өнері.
Азырақ Тоғызбай қарт 

кідірді де,
Күмістей моншақ терін 

сіңірді де.
Салмақты үніменен сөзін 

жалғап,
Өткенді айтып отыр бүгін, 

міне, – дей келе, әрі қарай толғай 
түсіп, Тоғызбай ағасын көтер-
мелей жырға қосыпты. Бұл өлең-
жыр 1964 жылы жазылған екен.

Осы кезге дейін айтылып 
жүрген әңгімелер мен өлең-жыр-
лардан, «Ақтайлақ», «Қуаң-
дария», «Майлыөзек» бойын Кете 
руының ұрпақтары 300 жыл-
дан бері қоныс етіп келе жат-
қаны байқалады. Оларды Есет бай 
Айбасұлы, Қара қисық, Жабай 
батырлар, Ешнияз (сал) Жөнел-
дікұлы, Бекет Өтемісов, Нарбол-
ды, Барболды, Сарман, тағы басқа 
да ел ақсақалдары ХХ ғасырға 
дейін басқарып келген. Деген-
мен, архив деректерінде (1868 ж.) 
Перовскі уезіне қараған  «Шаған» 
болысында  Қара Кетелердің 500 
шаңырағы тіркеліп, өмір сүргені 
жазылған. Олардың ішінде Дәрмен 
Көшкінбаев, Досым, Атшабар 
Сармановтың, Боранбай Дәрменов 
және басқа да адамдардың есімдері 
архив құжаттарында қатталған. 
Олардың «Шаған», «Қособалы», 
«Итемген арал», «Аққошқар», 
«Кедей-тамы» бойын қыстап 
отырғаны да жазылған. 

Ал 1891 жылдың 12 қараша 
күнгі архив жазбасында,  Қазалы 
уезінің «Қуаңдария» болысына 
қараған №2 ауылындағы бірқатар 
тұрғындардың егіншілікпен ай-
на  лысқаны, олардағы астық мөл-
шері, жерінің көлемі де назарға 
алыныпты. Осы мәліметтерде, 
Атшабар Сармановта 3 пұт би-
дай, 2 пұт арпа, 1 пұт тары, жал-
пы барлығы 15 пұт астығы, 1 де-
сятина егін егуге арналған жері 
барын жазған. Осы жазбада әрі 
би, әрі сал-сері атанған Ешнияз 
Жөнелдікұлында 10 пұттай би-
дай, арпа, тарысы, барлығы 30 пұт 
астығы және 5 десятина жерінің 
болғаны көрсетілген. Дәрмен 
Көшкінбаевта 3 пұт бидай, 3 пұт 
арпа, 1 пұт тарысы, т.б. барлығы 30 
пұт астығы және 1 десятина жері, 

Досым (Тайшабар) Сармановта 2 
пұт бидай, 1 пұт арпа, 1 пұт тары, 
барлығы 12 пұт астығымен 1 деся-
тина егістік жері бар екенін атап 
көрсетеді. Бұл кездегі құжаттарда 
Сарман Көшкінбаевтың есімі кез-
деспеді. Ал, інісі Дәрмен мен 
ұл дары Атшабар, Досымның 
есім дері жоғарыдағы жазбада жа-
зылған. Олай болса, бұл кезде 
Сарман би бұл өмірде болмағанға 
ұқсайды. Дегенмен, Сарман бала-
ларында 1890-1891 жылдарда ақ 
егісті егуге арналған 25 пұттан 
артық астығымен 3-4 десятина 
жері болғаны байқалады. Демек, 
Сарман Көшкінбаевтың бауыр-

лары, балалары мал өсірумен 
қатар, егін шаруашылығымен де 
айналысқанын көреміз. 

Ұрпақтан-ұрпаққа ауысып, 
бүгінге жетіп отырған Сарманның 
ата-тек шежіресі былайша тарқа-
тылады. Арғы түп бабалары Құ-
лыс Кетеден тараған  Добайдың 
бір баласы Мырзадан тараған. 
Мыр задан – Еламан, Қабанбай, 
Жай лау байлар өсіп-өнген.

Еламаннан – Көшкінбай. Көш-
кінбайдан – Сарман, Дәрмен ту-
ады. Дәрменнен Боранбай, Бо-
ранбайдан – Ақболтай, Өтеген, 
Қошаман тарайды. Қошаманнан 
Нұрлыбек, Нұрлыбектен – Әлма-
хан, Қойшығара, Назар, Зарқұм 
(Фархат) және Рахат атты ұрпақтар 
өсіп-өнген. 

Негізгі кейіпкеріміз Сарманнан 
– Ниязбай, Үрістембай, Орынбай, 
Қосшыбай, Атшабар, Досым (Тай-
шабар) тараған. Үрістембайдан – 
Дәулетбай (1881 жылы), Тоғызбай 
(1898 жылы) туған. Ниязбайдан 
– Садық, Әбді туған. Әбдіден 
– Үбайділда. Одан Бекен, Әби 
тараған. Дәулетбайдан – Әділбек, 
Бердалы туған. Тоғызбайдан – 
Әйімке, Әбен, Мархабат (Марқа), 
Сәрсенкүл туады. 

Өз басым Дәулетбай, Тоғыз-
бай, Нұрлыбектерді көріп өстім. 
Олардың әңгімелерін тыңдаған 
кездерім де болды. Тоғызбай 
мен Нұрлыбек көне сөздерді көп 
білетін кісілер еді. Әсіресе, Нұр-
лыбек Қошаманұлы – атақты 
ақын, Шығыс тілдерінің сөздігі 
атанған Сыр сүлейлерінің бірегейі 
Тұрмағамбет Ізтілеуовтен дәріс 
алып, шәкірті болған кісі. Біраз 
уақыт ақынның қасында бо-
лып, көмекшісі,  атқосшысы да 
болған. Тұрекең оған бірнеше 
жы рын да арнаған. Ал Дәулетбай 
мен Тоғызбай колхозшы болған 
кісілер. Тоғызбай Үрістембаев 
1971 жылдың 21 қыркүйегінде 
қай тыс болып, Тұрмағамбет ауы-
л ын дағы Тұрекең жатқан қорымға 
қойылған. Жұбайы Әуен апам да 
сол қорымда.

Тоғызбай ақсақалдың екінші 
бір қыры – көпшіл, ағайыншыл, 
қолынан келгенінше ағайынға 
көмектесіп, олардың бір болуына 
көп жұмыс жасаған кісі екен. ХХ 
ғасырдың 20-30 жылдары тағдыр 
тауқыметімен біраз ағайындары 
тарыдай шашылып әр жаққа кеткен 
ғой. Кейінірек сол ағайындарды 
іздеп тауып, ағайынның ортасына 
оралуына мұрындық болған. Бұл 
жөнінде Нұрлыбекұлы Қойшығара 
өз естелігінде былайша жаза-
ды: «...Менің әкем Нұрлыбек 
Қошаманұлы 1932-1933 жылда-

ры елді ашаршылық жайлаған 
уақытта бір топ ағайындарымен 
елден көшіп, Өзбекстанның Хо-
резм облысы, «Янги базар» деген 
елді мекенінде тұрақтап қалыпты. 
Содан көп жылдар бойы елмен 
байланыс болмаған. Тоғызбай 
әкем кейіннен біздерді іздеп та-
уып, елге көшуге үгіттейді. Менің 
әкем елге көшуге асықпаса ке-
рек. 1955 жылдың көктемінде 
Тоғызбай әкем Өзбекстанға келіп, 
«Елге көшесіңдер, болмаса мен де 
қайтпаймын» деп, 1 ай бойы біздің 
үйде жатып алғаны есімде. Ақыры 
не керек, Тоғызбай әкемнің қажы-
рымен бабалар туған атамекенге 
көшіп келдік», – деп ағынан жа-
рылады. 

Тоғызбай аға бұлардан басқа 
Өзбекстанда тұрып жатқан туыс-
тары Әбілбай, Шынтемірлердің 
отбасын көшіріп әкелуге де се-
бепші болған. ХХ ғасырдың 60-
70 жылдарында Өзбекстан же-
рінен Тоғызбайдың ықпалымен 
қалай қашып шыққандары жай-
лы, Әбілбай баласы Тұрдалы 

бір ертегідегі оқиғалардай етіп 
айтқан-ды. Арттарынан қуғыншы 
болғанын, әйтеуір ұстатпай кетіп, 
туған жерге оралдық қой, бәрі 
Тоғызбай әкеміздің арқасы, ол кісі 
болмағанда өзбек болып кетуіміз 
де мүмкін еді дегені әлі есімде.

Тоғызбай ағаның тағы бір 
адамгершілік оқиғасы 1932-1933 
жылдары жетім балалар үйіне 
өтіп кеткен немере інісі Әділбек 
Дәулетбаевты іздестіре жүріп 
Теміртау жақтан тауып, елге 
әкеліп, туысқандарға қосуы. Орыс-
ша сөйлеп, орысша өскен Әділбекті 
елге әкелу, оны ағайындар арасы-
на сіңіру, үйлендіру – бәрі-бәрі де 
Төкеңнің қамқорлығы арқасында 
жүзеге асқан. Бұлардан бөлек, 
әкесі Үрістембайдың бауырла-
ры Ниязбайдың баласы Садықты 
Қызылорда қаласынан, ал Орын-
байдың баласы Махмутты Шым-
кент қаласынан іздеп тауып, олар-
мен байланыс орнатқан.

Енді, Сарман биге қайта ора-
лайық. Сарман би айтыпты деген 
ел аузында әңгімелер баршылық. 
Соның бірнешеуіне тоқталсақ, 
«..Жер адамның байлығы, қастер-
леп – күтсең, оның саған мейірімі 
түседі», «Саяқ жүрсең, таяқ 
жерсің», «Баланың бетінен қаға 
берме, жасық болар», «Өнеге-
үлгі кейінгіге берген азығымыз». 
«Бірлігің бекем болса, үй іргесі 
мықты болмақ» – деп отырады 
екен. Елдің руға, аталыққа бөлі-
нуіне, жіктелуіне қарсы болып, 
«Біз – «Мырза» емеспіз, «Кетеміз» 
– деп, елді бірлікке шақырған 
ақсақалдардың бірі болыпты. Бұл 
кешегі өткен қариялар сөзі.

Ақын Сағынбай Тұрғанбаевтың 
(1972 ж) шежіре өлеңінде:

«... Асылдан Текей батыр, 
Тоқтаболат,

Қаражан, Дәуімшар би, 
ол Нәрібай.

Шораяқ, Шылым, Ақбай және 
Сарман,

Билер ед, әділ билік айтқан 
сөзін бұрмай», – деген өлеңдегі 
Сарман, біз әңгіме етіп отырған 
Сарман би Көшкінбайұлы. Де-
мек, Сарманның атақты билер 
және болыс болған Қаражан, 
Дәуімшарлармен есімінің қатар 
аталуы, Сарманның билікке арала-
сып би болғанын нақтылай түспек.

Қазыналы қариялардың сөзде-
рінен бірен-саран есімде қалған-
дарынан айта кетуді жөн санадым. 

Бірде көршілес отырған Шөме-
кейлермен арада жанжал туып, 
ел арасында неше түрлі алып-
қашпа сөздер көбейіпті. Осыны 
байқаған, ел бірлігін ойлаған Кете 
ағайындар, Шөмекейлерге Еш-
нияз биді жіберуді ұйғарыпты. 

«Ешнияз кесіп айтар Сарманды 
қосайық, Сарман сараң сөйлеп, 
бірін-бірі толықтырар», – деп 
Сар ман биді қосып жіберіпті. 
Айтса айтқандай-ақ, Ешнияз би 
бастап, Сарман би қостап, ал-
ма-кезек сөз алысқаннан кейін, 
Шөме кей билері: «Кетенің қос биі 
бізге ешнәрсе қалдырмай, даудың 
шешімін де, кесімін де өздері айт-
ты ғой, осыған тоқталайық» – деп, 
бәтуаласқан екен деседі.

1872 жылы Н.А.Маев құрас-
тырған «Материалы для статис-
тики Туркестанского края» атты 
жинақта Перовск, Қазалы уезінде 
қыс-қыстаған Кетелердің түтін 
санын нақтылап жазған. Сонда 
Кетелердің «Шаған», «Қышбөгет», 
«Әулиесексеуіл», «Кедейтамы», 
«Аққошқар» елді мекендерін 
қыстағаны жазылған. Ал, 1910 
жылғы есепті санақта, «Шаған» 
болысындағы 1105 шаңырақтың 
ішінде Кете мен Шөмекей шаңы-
рақтары мүлдем жоқ. Демек, 
олардың «Жаңадария», «Әулие-
сексеуіл», «Қуаңдария», «Май лы-
өзек», «Ақтайлақ» өңіріне ауыс-
қаны байқалады. 

Қазіргі Жалағаш ауданының 
«Жаңаталап», «Аққыр» ауылдары 
маңында Кете мен Шөмекейдің 
Қара тамыр руының Бәкен ата-
лық тарының ескі тамдары мен 
арықтары, олардың атаулары 
сақ талған және күні бүгінге де-
йін аталып келеді. Соның бірі 
№16 ауылдағы («Жаңаталап») 
«Құлыс арық». Бұл арық сағасын 
«Түктібай жармасынан» алып, 
5-6 шақырымға созылады. Оның 
бойында ертеректе, бидай, арпа, 
тары, кейінгі жылдарда қауын-
қарбыз егіліп, мол өнім алынушы 
еді. Кезінде әкелеріміз бұл арықты 
«Кетенің құлысы» қазғандықтан 
«Құлыс арық» аталғанын айт-
са, Тоғызбай ағамыз «Бұл арық 
бабаларымыздың көзі ғой», – деп 
отыратын. Сөйтсек, ХІХ ғасырдың 
70-жылдары бұл арықты Құлыс 
Кете Сарман Көшкінбайұлы қаз-
дырып, содан бері «Құлыс арық» 
аталған екен.

Үшінші бір дерек көзінде 
1911 жылы Қазалы уезіне қараған 
«Аққыр» болысындағы 1406 ша-
ңырақтың 909-ы Кетелер, «Қуаң-
дария» болысында түгелдей 1054 
түтін Кетелер, «Жамансыр» бо-
лысында Кете ағайынның 169 
шаңырағы тіркелген екен. 

Ауызша әңгімелердің бірінде, 
Сарман жиендерін қамқорлығына 
алып, оларға ерекше көңіл бөлген 
кісі болыпты деседі. Жиендері 
келсе, қатты қуанып, тіпті тай-
құлынын мінгізіп жібереді екен. 
Осыларды көріп жүрген бір заман-
дасы: «...Жиен ел болмайды, желке 
ас болмайды», – деген аталарымыз, 
бұның қалай дегенінде: «Жиеннің 
жақсы болуы нағашысына байла-
нысты, олар нағашысына қарап 
бой түзейді», «Жиенің жақсы бол-
са – қолқанатың, жаман болса – 
сорың», «Жиен де менің ұрпағым, 
қанатымызға алсақ жетіледі, қыз 
– өріс емес пе» деп құрдасын 
тоқтатып тастаған көрінеді.

Сарман баба айтқандай, бүгінде 
сол әулеттің жиендерінің бірі 
(Сарман баласы Қосшыбайдың 
қызы Балагүлден туған) Әміре-
ұлдары Рақыш – ғылым докторы, 
Махмұтбай – ақын, Қазақстан Жа-
зушылар одағының мүшесі. Баба-
лар өсиет еткендей, бүгінгі күні 
біз де жиендеріміз Әбен, Марқа, 
Сәрсенкүлдерге бірге туғандай 
қараймыз. Олар да солай.  Біздің 
жиеннің үлкені Әбен Тоғызбаев – 
атақты күрішші. «Ленин» орденді 
азамат еді. Қазір Қармақшы ауда-
ны орталығындағы үлкен бір көше 
сол кісінің атымен аталады.

Қорыта айтқанда, біз зерде-
леп, зерттеген Сарман би Көш-
кінбайұлы аса бай болмаса да, 
алдына салған малы, қонақ күтіп, 
шығарып салатындай жағдайы 
бар, елге сыйлы, ел бірлігін ойла-
ған ел ағасы, би болған адам. Ар-
тында сөзі мен игілікті істерін 
қалдырған есімі ескерілер тұлға-
лардың бірі деп білеміз.

Қолда бар деректерге сүйенсек, 
Сарман бабамыз 1830-1832 жыл-
дар шамасында өмірге келіп, 
1878-1880 жылдары өмірден озған 
және бабаларының құтты қонысы 
болған «Ақтайлақта» жерленген.

Бүгінде Сарман, Дәрмен баба-
лардан тараған ұрпақтары тірлігі 
мен бірлігі жарасқан бір қауым ел.

Тынышбек ДАЙРАБАЙ,
 зерттеуші, жазушы, 
этногроф, «Құрмет» 

орденінің иегері, 
Қызылорда қаласының 

Құрметті азаматы

САРМАН БИ және 
ОНЫҢ ҰРПАҚТАРЫ 

«Халық айтса, қалт айтпайды» демекші, ел аузынан 
үзіліп жеткен әңгімелерден, бұрынғы өткен ата-баба-
ларымыз жайлы көптеген аңызға бергісіз оқиғаларды 
құлағымызға сіңіріп өскен едік. Соның нәтижесін еліміз 
Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін көре бастадық. 
«Қармақшы», «Жетіасар», «Қуаңдария», «Жаңадария», 
«Майлыөзек» бойын қыс қыстап, жаз жайлаған Кете 
ағайындардың қай-қайсысы да «Ақтайлақ» өңірін 
мақтанышпен еске алып, өздерінің бабаларының құтты 
қонысы болғанын әңгімелеумен қатар жырға да қосқан.

Әлмәмбет ағаның бойын-
дағы қанмен келген тектілікті 
аудан халқы әлдеқашан мо-
йындаған. Қандай мінбе-
лерде де өз ойын ашық айта-
тын қайраткерлігі көпшілікті 
тәнті ететін. Және ол ал ған 
бетінен қайтпайтын қай-
сар жан. Әділет үшін кү-
ресте ешкімнің алдында бас 
имейтін. Оны халық «Қа-
залының айбары» деп баға-
лайтын.

Әлекең ағамыздың кітап-
тары мен газет беттерінде 
жарияланған көркем очерк-
терін құмарта оқып, өзімізге 
үлгі тұтып өскен кейінгі 
буын журналистер бірге 
қыз мет атқарған жылдары 
оның қарым-қабілеті мен 
шығармашылық талантын, 
ел алдындағы беделі мен 
қайраткерлік қабілетін ай-
қын сезіндік. Қайсар мінезі 
мен алғырлығы, аса ең бек-
қорлығын көзбен кө ріп, 
еріксіз мойындадық. Ақыл-
ман ағаның өмір жолына да 
қаныға түстік.

Әлмәмбет Әлішев бала 
күнінен өмір талқысында 
шың далып, шымыр болып 
өсті. Мектеп, ауыл кітап-
ханаларындағы кітаптарды 
қызығып оқитын ол сабақты 
да бестік бағаларға бітірді. 
Оқушы кезінен пікірін 
ашық айтуға дағдыланған 
ол мұғалімдерінің назары-
нан тыс қалған жоқ. Әкесіз 
өскен баланың соншама 
қай сарлығы ұстаздарын да 
таңдандыратын. Оның үстіне 
әдебиетке құмарлығы талай 
асуларды бағындыратынына 
ұстаздар көңілін сендіре 
түсетін.

1957 жылы №24 Ок-
тябрь орта мектебін бітірген 
жасөспірім жас колхозда 
шо пан болып еңбек жолын 
бастады. Маң далада шо-
пан отарын қайырып жүріп 
қиялға берілген талапты 
жас көкірегіне хатталған, 
өлеңмен өрнектелген сөз 
тіркестерін қойын дәптеріне 
жазып ала берді. Алғашқы 
өлең шумақтары сол кездегі 
аудандық «Социалистік 
жол» газетінде жарияланып, 
бұл балғын көңілге шабыт 
беріп, мақалаларды бірінен 
соң бірін бұрқыратып жаза 
бастады. Газетте көл дей-
көл дей материалдары ба-
сыл ған соң журналист бо-
луға шыңдап ден қойды. 
Қайсар жас өз-өзін қамшы-
лады. Талабына сенімі беки 
түсті. «Алмас  қылыш қап 
түбінде жатпас» дегендей 
журналистік қадамын 1960 
жылы Алматы қаласында 
шы ғатын Қазақстан мен 
Қыр ғызстанға тарайтын 
рес публикааралық «Темір-
жолшы» газетінде әдеби 
қыз меткер болып бастап, 
қабілет-қарымын танытқан 
соң арнаулы тілші қызметіне 
қабылданды. Алайда жас 
журналист отбасылық жағ -
дайына байланысты әсем 
Ал ма тымен қимай қошта-
сып, туған жерге қайта 
орал ды. Жалындап тұр ған 
жас қа аудандық газет ре-
дак ция сында орын болма-
ғандықтан аудандық комсо-
мол комитетіне қатардағы 
нұсқаушы болып жұмысқа 
тұрды. Тумысынан алғыр 
Әлмәмбет аға комсомол 
қызметінде де сатылап өсе 
берді. Әйтсе де қолынан қа-
ламы түспеді. 1960 жылы 
республикалық «Қазақстан 
пионері» газетінде «Серт» 
атты алғашқы әңгімесін 
жа риялады. Және осы га-
зет бетінде көрнекті бала-
лар жазушылары: Сейт-
жан Омаров пен Өтебай 
Тұр манжанов әңгімесіне 
жы лы лебіз білдірген соң 
шы ғармашылық ізденісін 
қуа нышпен жалғастырды. 
Соның нақты нәтижесі 1962 
жылы 15 мамырда Қы зыл-
орда облыстық «Ленин жо-
лы» газетінде қазақтың 

көр некті ақыны Асқар Тоқ-
ма ғамбетовтың алғы сөзі-
мен сәт сапар тілеген Әл-
мәмбет Әлішевтің топтама 
өлеңдері жарияланды. Шы-
ғармашылық қуаттың әсері 
де болар қарымды журналист 
келер жылы Қазалы ауданы 
жастарының жетекшісі бо-
лып сайланды. Бұл қызметті 
үш жыл абыройлы атқарып, 
Қазалы аудандық «Ленин 
туы» газеті редакторының 
орынбасары қызметіне ауы-
сып, шығармашылық орта-
сымен қайта қауышты.

Әлмәмбет Әлішевтің шы-
ғармашылық бастауындағы 
күрделі жұмысы Ұлы Отан 
соғысы кезінде теңдессіз 
ерлік жасап, Латвия респуб-
ликасында мерт болған, 
Ке ңес Одағының батыры, 
жерлесіміз Үрмәш Түкті-
баевтың өмірі мен жауын-
герлік жолын көз майын 
тауыса ұзақ жыл зерттеп,  
кейбір құжаттарда «Орман 
Туйтебаев», «Орман Тоқ-
тыбаев» болып қате жа-
зылған батырдың аты-жөнін 
қалпына келтіріп, Латвияға 
өзінің жеке қаржысы есе-
бінен алты рет барып, ба-
тыр қабірін тауып, сүйегі 
жат жерде қалған Үрмәш 
Түктібевты қайта тірілтіп, 
туған халқымен қайта қа-
уыштыруы еді. Батыр жай-
лы 1969 жылы «Жазушы» 
баспасынан «Үрмәш Түк-
тібаев» атты кітапты, келер 
жылы сол баспадан «Батыр 
болып тумайды» повесін 
46 мың данамен шығаруы 
батырға деген шынайы 
құрметтің белгісі еді. Атап 
айтар жағдай жазушының 
«Батыр болып тумайды»  
повесін аудармашы Лина 
Қосмұхамедова орыс тіліне 
тәржімалап, 1972 жылы по-
весть латыш тіліне ауда-
рылып, Рига қаласындағы 
«Лиес ма» баспасынан латыш 
тілінде 10 мың данамен ба-
сылды. Осы аударма кітап ту-
ралы кезінде республикалық 
газеттер мен журналдарда, 
одақтық «Правда» газеті 
мен «Литературная газе-
та» басылымында жылы 
лебіздер жарияланғанын 
көпшілік есіне сала кетудің 
еш артықшылығы жоқ деп 
ойлаймын.

Жазушының шығар-
ма  лары жастарға әскери-
пат  риоттық тәрбие беру ге 
ықпалын тигізгенін атап 
өтуімізге әбден болады. Се-
бебі, талантты жа зу шы ның 
«Үрмәш Түкті баев», «Ба-
тыр болып ту май ды»,  «Ат 
тұяғын тай  басар», «Бәй те-
ректің бұта ғы» атты «Жа-
зушы», «Жалын» баспала-
рынан шыққан төрт кітабы 
да Ұлы Отан соғысының 
тақырыбына арналған.

2008 жылы «Сырдария 
кітапханасы» сериясымен 
Астана қаласындағы «Фо-
лиант» баспасынан Ә.Әлі-
шевтің екі томдық шы-
ғар малары жарық көрді. 
Ал ғашқы томда жазушының 
соң ғы жылдары жазған «Иі-
рім» романымен «Батыр бо-
лып тумайды» повесі, екінші 
томында «Бәйтеректің бұта-
ғы» романы мен «Ой орам-
дары» әдеби-философиялық 
толғаулары, эсселері басыл-
ған.

Әлекеңнің Қызылорда 
облысында тұрып, еңбек 
еткен жазушылармен ақын-
дар арасында Асқар Тоқ-
тағамбетов, Зейнолла 
Шү кіров, Саид Бая зитов, Нә-
сі р един Серәлиев, Қуаныш 
Бай мағамбетовтен кейін 
1974 жылы КСРО Жазушы-
лар одағына мүшелікке өт-
кен прозаик-жазушы еке-
нін оқырман есіне сала 
кеткенді жөн көріп отыр-
мыз. Оның жазушылыққа 
өтуіне Асқар Тоқмағамбетов 
пен Нәсіредин Серәлиев 
кепілдеме берген.

Қаламгер аудандық пар-

тия комитетінде де бір-
қатар қызметтер атқарды. 
Аудандық партия комите-
ті саяси ағарту кабинетіне 
басшылық жасады. Үзіліссіз 
11 жыл аудандық партия 
ко митетінің ұйымдастыру 
бө  лімінің меңгерушісі бол-
ды. Аудандық партия коми-
тетінің бюро мүшесі, аудан-
дық советтің депутаты 
ре тінде де аудан халқы үшін 
ма ңызды істердің шешімі та-
былуына үлес қосты.

Абыз ақсақалдың кейінгі 
34 жылға жуық уақыты ті-
келей журналистикаға ар-
налды. Өткен ғасырдың 
сек сенінші жылдарының 
ор тасынан бастап аудандық 
басылымға басшылық жаса-
ды. Қарымды қаламгер ау-
дан баспасөзін биік дең гейге 
көтерді. Ел өмірі, қоғам 
тынысы жайында очерк, эс-
селер жазып, ой тол ғады. 
Қарамағындағы шығар ма-
шылық қызметкерлеріне сөз-
бен емес ісімен де өнеге көр-
сетті. Қоғамдық істердің бел 
ортасында жүрді. Әділеттік 
үшін арпалысып, ақиқаттың 
алдаспанына айналды. Ха-
лық тың ризашылықтарын 
ал ды. 

Арал теңізінің тартылуы-
нан туындаған экологиялық 
апат зардаптарының ақ-қа-
расын ашып айтқан жа-
зушының бірегейі Әлішев 
Әлмәмбет болатын. Сөйтіп 
аймақты экологиялық апат 
аймағы деп жариялатуға 
қомақты үлес қосқаны анық. 
Сол кезде жауырды жаба 
тоқушылардың Әлекеңді 
жаратпағаны да рас. Бірақ 
олардың қай-қайсысы да 
беделді де қайсар, текті аза-
матпен бетпе-бет келуден 
тайсақтайтын. Пікірлерін 
сырттан айтқандарымен, кө-
зінше именетін, дәлел-дә-
йек терінің жоқтығынан қор-
ғалақтайтын.  

Шындығын айтсақ, Әле -
кең батыл редактор бол -
ды. Өткен ғасырдың сек-
се  нінші жылдары мен 
тоқ са нын шы жылдарының 
ба  сында аудандық «Ленин 
туы» газетінің тиражын 12 
мыңға жеткізді. Бұл респуб-
ликадағы жергілікті  қазақ 
тіліндегі басылымдар ара-
сында жоғары көрсеткіш 
болатын. Ал Әлекеңнің 
тә  лімін көрген  Балтабай 
Тәжімбетов, Молдабай Қар-
жаубаев, Жаңабай Өте-
генов, Едіге Кішкенеев, 
Рау шанбек Сейтенов, Жетіс-
кен Мәкенәлиев, Жүрген-
бай Өмірбаев, Насифулла 
Аяғанов, Қасқырбек Мәм-
бетжанов, Тарғын Қаниев, 
Сахи Қапаров, Құттыбай 
Баймаханов, Жұмабек Та-
бынбаев кейін әр салада 
абыройлы қызметтер ат-
қарды. Әлекең 2003 жылы 
жеке аймақтық «Тұран-Қа-
залы» газетін ашты. Қазір 
бұл газетке ұлы Ғазиз Әліш 
басшылық етіп, әке ізін 
салған басылымды тұрақты 
шығарып келеді. 

Жазушы, публицист аға-
ның елге сіңірген еңбегі 
лайықты бағаланды. Ол 
Қазақ ССР Жоғарғы Сове-
тінің грамотасымен, В.И.Ле-
ниннің 100 жылдығы құр-
метіне мерекелік меда лі мен, 
«Құрмет белгісі» ор денімен,  
«Астана» медалімен, Қа-
зақстан Рес пуб лика сының, 
Қы зыл орда облы сының 
«Құр мет» грамоталарымен, 
Елбасы ның Алғыс хаты-
мен, «Тәуелсіздікке 20 жыл» 
мерекелік медалімен мара-
патталды.

Абыз ақсақал зайыбы 
Нағима Омарова екеуі 7 
бала тәрбиелеп өсірді. Ба-
лаларының бәрі жоғары бі-
лім алып, әр салада қызмет 
атқарып жүр.

Раушанбек СЕЙТЕНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.
Қазалы ауданы

Қазалы ауданының абыз ақсақалы, 
Қазақстан Жазушылар және Журна-
листер одағының мүшесі, Қазақстан 
Журналистер одағы сыйлығының 
лауреаты, Қазақстанның құрметті 
журналисі, мәдениет қайраткері, 
Қазалы ауданының құрметті азаматы 
Әлмәмбет Әлішевтің өмірден озғанына 
жыл толып отыр.

Абыз 
ақсақал 
еді
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«Болашақ» жоғары медициналық 
колледжі колледж директорлығына 

конкурс жариялайды
Қойылатын талаптар: Жоғары медициналық білімі, 

тәжірибелі болуы.
Конкурсқа қатысу үшін құжаттар:
• Өтініш
• Жеке іс-парағы
• Өмірбаян
• Білімі туралы құжаттардың көшірмелері
• 3х4 суреті
Конкурсқа қатысушы  біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби 

деңгейіне қатысты қосымша ақпараттар ұсына алады. 
Жалақысы дербес үстеме ақысымен: – 250 000 теңге.
Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды хабарландыру 

жарияланған күннен бастап 1 ай ішінде мына мекен-жайға ха-
барласып, ұсынуға болады: Қызылорда қаласы, Сол жағалау 
№111 ғимарат, «Болашақ» университеті, тел./факс: 8(7242) 
30-10-99, 30-01-65. Электронды пошта bolashak_5@mail.ru, 
bake_dos@mail.ru.

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 
саласындағы бақылау комитеті Қызылорда облысының білім саласындағы бақылау 
департаменті. Сериясы № KZ82LAA00014730, берілген күні 15 наурыз 2019 жыл)

«Болашақ» университетінің жоғары 
колледжі төмендегі лауазымдық 

қызметтерге конкурс жариялайды
• Колледж директоры;
• Колледж директорының оқу жұмысы бойынша орын-

басары.
Қойылатын талаптар: конкурсқа қатысушылар ҚР Білім 

және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 
«Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары» бұйрығына 
сәйкес болуы керек.

Колледж директорының жалақысы дербес үстеме ақысымен 
– 250 000 теңге.

Колледж директорының оқу жұмысы бойынша орынба-

сарының жалақысы дербес үстеме ақысымен – 200 000 теңге.
Конкурсқа қатысу үшін құжаттар:
• Өтініш
• Жеке іс-парағы
• Өмірбаян
• Білімі туралы құжаттардың көшірмелері
• 3х4 суреті
Конкурсқа  қатысушы  біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби 

деңгейіне қатысты қосымша ақпараттар ұсына алады. 
Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды хабарландыру 

жарияланған күннен бастап 1 ай ішінде мына мекен-жайға ха-
барласып, ұсынуға болады: Қызылорда қаласы, Сол жағалау 
№111 ғимарат, «Болашақ» университеті, тел./факс: 8(7242) 
30-10-99, 30-01-65.  Электронды пошта bolashak_5@mail.ru, 
bake_dos@mail.ru.          

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 
саласындағы бақылау комитеті Қызылорда облысының білім саласындағы бақылау 

департаменті. Сериясы № KZ88LAA00015786, берілген күні 09 сәуір 2019 жыл)

«Болашақ» жоғары медициналық колледжі 
төмендегі оқытушылық қызметке 

жұмысқа шақырады
Орыс тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы – жоғары, 

бірінші санатты және магистр – 2
Арнайы пән оқытушылары (дәрігерлер):
Стоматолог –2
Фармацевт – 2
Хирург – 1
Гинеколог – 2 
Терапевт – 3
Оқытушылар жалақысы санатына, еңбек өтіліне, ғылыми 

дәрежесіне қарай тағайындалады.
Магистрларға еңбекақысы  негізгі жалақысынан 30-50% 

жоғары.
Мекен-жайы: 120000 Қызылорда қаласы, Сырдария 

өзенінің сол жағалауы, ғимарат 111,   «Болашақ» жоғары 
медициналық колледжі, тел/факс: 8(7242) 30-10-99. Е-mail: 
bolashak_med@mail.ru

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 
саласындағы бақылау комитеті Қызылорда облысының Білім саласындағы бақылау 

департаменті № KZ82LAA00014730, берілген күні 15 наурыз 2019 жыл )

«Болашақ» университетінің жоғары  
колледжі төмендегі оқытушылық 
қызметке жұмысқа шақырады

Математика пәнінің оқытушысы  (жоғары, 1 санатты және 
магистр) – 1 

Орыс тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы  (жоғары, 1 са-
натты және магистр) – 1; 

«Дизайн» мамандығының арнайы пән оқытушысы  (жоғары, 
1 санатты және магистр) – 1;      

«Құқықтану» мамандығының арнайы пән оқытушысы  
(жоғары, 1 санатты және магистр) – 1;

«Көлік радиоэлектрондық жабдықтарды техникалық пайда-
лану» мамандығының арнайы пән оқытушысы -1;

«Қонақ үй шаруашылығында қызмет көрсету және 
ұйымдастыру» мамандығының арнайы пән оқытушысы – 1;

Ағылшын тілі пәнінің оқытушысы  (жоғары, 1 санатты және 
магистр) – 2; 

Тарих  пәнінің оқытушысы  (жоғары, 1 санатты және ма-
гистр) – 1;

«Төтенше жағдайларда қорғану» мамандығының арнайы пән 
оқытушысы – 1;

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқу» мамандығының  арнайы 
пән оқытушысы – 1;

Биология  пәнінің оқытушысы  (жоғары, 1 санатты және ма-
гистр) – 1;

«Шаштараз өнері және сәндік косметика» мамандығының 
арнайы пән оқытушысы – 2;

Физика пәнінің оқытушысы  (жоғары, 1 санатты және ма-
гистр) – 1.

Оқытушылар жалақысы санатына, еңбек өтіліне, ғылыми 
дәрежесіне қарай тағайындалады. Магистрларға еңбекақысы  
негізгі жалақысынан 30-50% жоғары.

Мекен-жайы: 120000 Қызылорда қаласы, Сырда-
рия өзенінің сол жағалауы, ғимарат 111, «Болашақ» 
университетінің жоғары колледжі, тел/фак: 8(7242) 30-11-41.  
Е-mail: bolashak_kolledzh@mail.ru

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 
саласындағы бақылау комитеті Қызылорда облысының білім саласындағы бақылау 

департаменті № KZ88LAA00015786, берілген күні 09 сәуір 2019 жыл)

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің ұжымы 
Аграрлық технологиялар кафедрасының аға оқытушысы, 
ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты Нұрымова 
Раушан Дүйсенқызына әкесі, академиялық профессор, ауыл 
шаруашылығы ғылымдарының докторы, ардагер ұстаз 

Нұрымов Дүйсен Егенұлының
 қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл ай-
тады.

***
«Болашақ» университеті, «Болашақ» университетінің 

жоғары колледжі, «Болашақ» жоғары медициналық колледжінің 
ұжымдары  «Болашақ» университетінің жоғары колледжінің 
оқытушысы Қыпшақбаев Қанат Зейнуллаұлына анасы

Лаубаева  Бақытгүлдің
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады

ҚР ҰлттыҚ Банктен №KZ01vg00000355 лицензиясы БеРілген

Облыстық «Сыр бойы» газе-
тінің 2020 жылдың 23 шіл дедегі 
№109 санында «Мади Қажы 
атындағы» ЖШС-ның жа риялаған 
хабарландыруына өз ге рістер 
енгізілді. 

2020 жылдың 21 тамыз сағат 
11.00-де Қызылорда облысы, 
Сырдария ауданы, Шіркейлі ау-
ылы, Ж.Құттыбаев көшесі, №4, 
Шіркейлі ауылдық Мәдениет 
үйінде «Мади Қажы атындағы» 
ЖШС құрылтайшыларының (қа-
тысушыларының) кезектен тыс 
жалпы жиналысы өтетінін ха-
барлаймыз. 

Күн тәртібінде қаралатын 
мәселелер:

1. Кезектен тыс жалпы жина-
лыстың төрағасы мен хатшысын 
сайлау;

2. Ауыл шаруашылығы тех-
никаларын сатып алу (лизинг, не-
сие және т.б.) туралы.

Жиналыстың түрі: Кезектен 
тыс жалпы жиналыс. 

Жиналысты өткізу тәртібі: 
Кезектен тыс жалпы жиналыс 
«Жауапкершілігі шектеулі және 
қосымша жауапкершілігі бар 
серіктестіктер туралы» Қазақстан 
Республикасының 1998 жылғы 
22 сәуірдегі №220-І Заңының 45, 
47,48-баптарының талаптарына 

сәйкес өткізіледі. 
Жиналыстың өткізілу және 

шешімдер қабылдау тәртібі, сырт-
тай дауыс беру және сырттай 
дауыс беру рәсімін жүргізудің 
тәртібі және оларға сәйкес жи-
налыс өткізіліп отырған Қа-
зақстан Республикасының заң-
намалық актілерінің нормалары 
хабарламаға қосымша тіркелді.

«Мади Қажы атындағы» 
ЖШС құрылтайшыларының ке-
зек тен тыс жалпы жиналысы 
ту ралы қосымша мәліметтерді 
тө менде көрсетілген тұлғалар 
арқылы білуге болады: 

«Мади Қажы атындағы» 
ЖШС директоры С.Султанов, 
ұялы телефоны: 8 705 298 44 66, 8 
707 656 93 93;

«Мади Қажы атындағы» 
ЖШС құрылтайшыларының се-
німхат бойынша өкілі және «Ма-
ди Қажы атындағы» ЖШС «Заң 
және кадр бөлімінің басшысы» - 
С.Тоқманбетов, ұялы телефоны: 8 
705 733 90 50.

Ескертпе: Жалпы жиналысқа 
тіркеу үшін қатысушылар өзімен 
бірге жеке басын куәландыратын 
құжатымен келуі тиіс.

«Мади Қажы атындағы» 
ЖШС

Хабарландыру

(БСН 040440019227 Сырдария ауданының әділет басқармасында 2004 жылдың 12 сәуірінде тіркелген)

Ішкі суларда, 
«өзен-теңізде» 
жүзетін және 
палубалы шағын 
көлемді кемелер 
иелерінің 
назарына
Қазақстан Республикасы-

ның 2004 жылғы 6 шілдедегі 
N 574 «Iшкi су көлiгi ту-
ралы Заңының» 16-бабы 
2-тармағына сәйкес, ішкі 
суларда, «өзен-теңізде» жү-
зетін және палубалы шағын 
көлемді кемелер сыныптауға, 
техникалық куәландыруға 
жатады. 

Кемелердiң техникалық 
қауiпсiздiгiн қамтамасыз 
ету үшiн «Қазақстан кеме 
қатынасының тіркелі-
мі» РМҚК (Шығыс Қа-
зақстан облысы, Семей қа-
ласы, Б.Жамақаев к. 138, 
тел: 8(7222)563314, e.mail: 
registr2006@mail.ru) кеме 
иеле рінің  өтініштері негі-
зінде куәландыруды жүзеге 
асырады. 

Қызылорда облысы 
бойынша көліктік бақылау 
инспекциясы, тел: 29-00-
15, e.mail: ktk.kzl@mail.ru

Хабарландыру
Қазақстан Республикасының «Жауапкершілігі шектеулі 

және қосымша жауапкершілігі бар серіктестер туралы» 
Заңының 46-бабының 1-тармағына сәйкес СК «Энергия» ЖШС 
«Сырэнергогазстрой» ЖШС қатысушыларының жалпы жина-
лысын 2020 жылдың 27 тамызында сағат 9.00-де өткізілетіні 
туралы хабарлайды. Жиналыс өтетін орны: Қызылорда қаласы, 
Торайғыров көшесі, 295.

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды

Қызылорда қаласының жеке нотариусы Бердалиева Мира 
Кыстаубаевна 2020 жылдың 6 шілдесінде қайтыс болған 
азаматша Сайдалиева Рая Жомартовнаның атынан мұралық 
істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына ме-
кен-жайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Мұ-
ратбаев көшесі 2 Е (орталық ЦОН), тел.: 8 702 777 27 22.

Қызылорда қаласының жеке нотариусы Косбергенов Му-
рат Каирбекович 2020 жылдың 1 шілдесінде қайтыс болған 
азамат Муратбаев Съезбек Еспенбетовичтің атынан мұралық 
істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына 
мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, 
Көшербаев көшесі 203, тел.: 30 14 32, 8 778 235 08 08.

Қорқыт Ата атын дағы 
Қызылорда уни  верситеті 
фи  зи к а-математика ка -
фед  расының ака де миялық 
про фессоры, фи зика-мате-
матика ғы лым да рының кан -
дидаты Қо ныс Арыс танбек 
Қо ныс  ұлы өмір ден озды.

Арыстанбек Қо нысұлы 
1948 жыл дың 2 маусым-
да Қы зыл орда облысы 
Те  рең өзек ауданына қа-
рас ты Қарарын елді ме-
кенінде дүние ге келген. 
1965 жылы Қы зыл орда 
қаласындағы Ю.А.Га гарин 
атындағы облыстық №1 
мек теп-интернатын алтын 
медальмен, 1971 жылы 
С.М.Киров атындағы Қа зақ 
мемлекеттік университетін 
«ма те матика» мамандығы 
бойынша тә мамдаған. 1973 
жылы Н.В.Гоголь атын дағы 
Қызылорда педагогика инс-
титутында оқытушы, аға 
оқытушы, 1999-2008 жыл-
дары Қорқыт Ата атын дағы 
Қызылорда мемлекеттік уни-
верситетінің  «Математика 
және МОӘ» кафедрасының 
меңгерушісі болып қызмет 
атқарды. 1978-1984 жылда-
ры Новосібір мемлекеттік 
университетінің «Функция-

лар теориясы» кафедра-
сында машықтанушы-зерт-
теуші, аспирант бо лып 
дис сертациялық зерттеу-
лер жүр гізді. 1998 жылдың 
12 ақпанында әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ жанындағы 
диссертациялық кеңесте 
кан дидаттық диссертация 
қорғап, 2002 жылдың 24 
қа занында «мате матика» 
мамандығы бо йынша ҚР 
ЖАК-тан доцент ғылыми 
атағын, 2010 жылы Қорқыт 
Ата атын дағы Қызылорда 
мем лекеттік уни вер сите ті-
нің академиялық профессор 
атағын иемденді.

Арыстанбек Қо ныс-

ұлының 80-нен аса ғылыми, 
ғылыми-әдіс темелік ең бек-
тері жарияланып, 6 оқу-
әдіс темелік құра лы уни-
верситетте оқу процесінде 
қолда нылуда. 2011 жыл-
дан бастап  өмірінің 
соңғы сәттеріне дейін 
«Физика және математи-
ка» кафедрасының білім 
алушыларына дәріс беріп, 
университет қабырғасында 
абыройлы еңбек етті. ҚР 
БҒМ-нің «ҚР Білім беру 
ісінің үздігі», «ҚР Білім беру 
ісінің құрметті қызметкері» 
төсбелгілерімен, «Қорқыт 
Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің 
үздік оқытушысы» атағы-
ның, «Қорқыт Ата атындағы 
алтын медальдің» иегері.

Саналы ғұмырын шә-
кірт тәрбие леуге арнаған 
ардақты ұстаздың дү ниеден 
өтуіне байланысты оның от-
басы мен туыстарына қай-
ғырып көңіл айтамыз.

Топырағы торқа, жаны 
жәннатта, иманы саламат 
болсын.

Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда университеті 

ұжымы.

Пейіште нұрың шалқысын
Мектеп қабырғасында бірге 

оқыған сыныптас до сымыз Ары-
станбек Қоныс ұлы жетпіс екі 
жасында өмірден озды.

Арыстанбек Қоныс ұлы мен  
біздер 1961 жылы 8-сыныпта 
бірге оқып, со дан 59 жыл жақын 
араластық. Ол мек тепті алтын 
медальмен, КазТУ-ды қызыл 
дипломмен бітіріп, 1971 жылдан 
қазіргі Қызылордадағы Қорқыт 
ата атындағы университетте үз-

діксіз математикадан студенттерге дәріс беріп келді. Но-
восибирскіде аспирантураны бітіріп, диссертация қорғап, 
физика-математика ғылымдарының кандидаты атанды. 
Университеттің профессоры дәрежесіне дейін көтеріліп, 
болашақ мамандарға математикадан бірнеше оқулық 
шығарды. Сонымен қатар, тарихи тақырыптарды зерттеп, 
ғылыми негізделген еңбектерін газет-журналдарға жария-
лап жүрді.

Еңбек жолындағы ең жоғары баға – халықтың құр-
метіне, елдің ыстық ықыласына, ағайын-туыстың құр-
метіне бөленді. Біз білетін Арыстанбек өте сауатты, жаны 
жайсаң, көпшіл, ұйымдастыру жұмыстарына жанын 
сала тын аяулы досымыз еді. Алланың басқа салғанына 
көнбеске амал жоқ. Артында қалған 2 ұл, 2 қызына әкесінің 
жасамаған жасын берсін. Осыдан 3 жыл бұрын дүниеден 
өткен зайыбы Күлпаштың жанынан мәңгілік жай тапсын 
деп тілейміз.

Қош бол, ардақты дос. Жатқан жерің жайлы, иман 
жолдасың болсын.

1965 жылы Гагарин атындағы мектеп-интернатты 
бірге бітірген сыныптастары. 

Бақұл бол, ардақты ұстаз

ЕСКЕ АЛУ

Асыл жар, абзал ұл, адал ба-
уыр, ардақты әке, артына өрелі 
ұрпақ қал дырған қазақтың біртуар 
азама ты Оразалиев Мұратбек 
Аббас ұлын әулетімізбен еске 
аламыз! Жаны жо март, қашан да 
жаныңызда ғы лар ды жылы жүз-
бен құшақ жая қарсы ала тын, 
жүрегі ашық, байсалды жан едіңіз. 
Басқалардан қамқор лы ғымен, 
адамгершілігімен, қарапайым-
ды  лы ғымен, балаша шаттанатын 
ақ кө ңілділігімен ерекшеленетін. 
Өмірлік жолында адал қызмет 
атқарып, отбасына қорған бола 
білген жайдары жан еді.

Жұма күні, пайғамбар 

жасы 63 жасында дүние салып, 
бүгін, міне, бір жұмадан соң 
жамбасыңыздың жерге тигеніне 
қырық күн толады екен. Әлі де 
сене алар емеспіз, есікке қарап 
жадыраған жүзіңізді көретіндей 
елең дейміз. Амал қанша, тағ-
дырдың салған ісіне шара бар 
ма? Ендігі жерде, соңыңыздан 
қалған ұр пақтарыңыз рухыңызға 
құран ба ғыштап, қабіріңіз құран 
нұрымен нұрлансын деп Алладан 
қол жайып сұраймыз. 

Тең келмейтін алтын да 
еш қолдағы,

Өзің едің, әке, үйдің зор бағы.
Жарық берер айымыздай 

көктегі, 
Болушы едің жанымыздың 

қорғаны. 

Сен кеткенде жанарлар да 
жылап тым,

Жігеріміз кетті сынып, 
сұлап мың.

Жан әкешім, бауырымыз 
жаның болғай әрқашан,

Ең ерекше, ақ төрінен 
жұмақтың.

Еске алушылар: 
Оразалиевтер және 
Аббасовтар әулеті.

Адам баласы үшін ананың орны 
қашан да бөлек. Өйткені қанша жасқа 
келсең де, анаң барда өзіңді баладай 
сезінеді екенсің... Осыдан 40 күндей 
бұрын анамыз Сәуле Қуанышбекқызы 
Тойшыбекова өмірден озды. Асыл 
анамыздан айырылып, көкірегіміз 
қайғыдан қақ жарылып кеткендей 

болды. Осындай сәтте қайғымызды 
бөлісе отырып, сабырға шақырып, 
көңіл қосын білдірген ағайын-туыс, 
жекжаттарға, анамыздың дос-жаран-
дарына, әріптестер мен көршілерге 
алғысымызды білдіреміз.

Әбдірашитовтер әулеті

Кәсіпкерлер палатасының Өңірлік 
кеңесі мүшелері ендігі жерде сай-
лау негізінде дауыс беру арқылы 
анықталатын болды. Пилоттық жоба 
өткен жылы Алматы қаласында 
ұйымдастырылып, сәтті жүзеге асы-
рылды. Бүгінде ол өзінің тиімділігін 
көрсетуде. Биылғы жылдан бастап 
барлық аймақтағы Өңірлік кеңес 
мүшелерін дауыс беру арқылы 
анықтау көзделуде. Биылғы 7-22 шілде 
аралығында кандидаттарды тіркеу 
жүргізілді.    

Кандидаттарға қойылатын талаптар: 
кандидаттар өңір де тіркелген кәсіпкер, 
сон дай-ақ, өзін-өзі реттейтін ұй ым  дар 
мен  Кәсіпкерлер пала та  сы нан аккре-
диттеуден өткен қауымдастықтардың 
бірінші жетекшілері немесе қауым-
дас тық тың орындаушы органы ның 
мүшелері арасынан сайла нады. 

Өңірлік кеңес мүшелігіне үміткер 
келесі талаптарға сәйкес келуі тиіс: 

• Қазақстан Республикасының аза-
маты болуы; 

• өңірдің әлеуметтік-қо ғам дық өмі-
рі не белсенді қатысушы болуы;

• кәсіпкерлер арасында пікір көш-
басшыларының бірі болуы; 

• өңірде жария тұлға болуы; 
• кәсіпкерлер арасында және қоғамда 

оң беделге ие болуы; 
• бизнесінің тарихы оң болуы; 
• әлеуметтік жауапты кәсіп кер бо-

луы; 
• облыстық, қалалық мәсли хаттар-

дың депутаты болуы құп талады; 
• Заңмен белгіленген тәртіпте өтел-

меген немесе алынбаған соттылығының 
болмауы.

Сайлау қорытындысы бойынша 
Өңір лік кеңес мүшелерінің 60%-ы облыс 
орталығынан кәсіпкерлік субъектілері 
және аккредиттелген қауымдастықтар 
(одақ), өзін-өзі реттейтін ұйым дар 
өкілдерінен, ал 40%-ы ау дандардағы кә-
сіпкерлік су бъек тілерінен құралады деп 
жос парланып отыр. Біздің облысымыз-
да тіркеуге өтініш бер ген кәсіп керлердің 
ішінен Өңір лік іріктеу комис сиясының 
ше шімімен қағида талаптарына сай 
келген 37 кәсіпкер үміт керлер тізіміне 
енгізілді. Үміт керлікке тіркелген кәсіп-
кер лер дің 30-ы ер, 7-уі әйел. 

Салалық құрылымдар бойынша 
жасалған талдау үміткерлердің 8-і ауыл 
шаруашылығы саласында, 8-і құрылыс, 
8-і сауда, 3-уі медицина, 2-уі білім, 
қалған 8-і жеңіл өнеркәсіп, туризм, 
қоғамдық та мақтандыру және өзге де са-
лаларда жұмыс жасайтын кә сіпкерлер.

Қазіргі күні үміткерлер тір келіп 
болды. Енді 25 шілде мен 3 тамыз 
аралығында Өңірлік кеңеске үміткерлер 
үгіт-насихат кампаниясын жүргізуде. 
Үгіт нау қаны бұқаралық ақпарат құ-
ралдары арқылы, іс-шаралар, үгіт ма-
териалдарын шығару, тарату жолымен 
жүргізіледі. Ал 5-11 тамыз аралығында 
дауыс беру өткізіледі.    

Дауыс беруге облыс аума ғында 
тіркелген кәсіпкерлік су бъектілері 
мен ұйымдар қа тыса алады. Әрбір 
кәсіпкерлік субъектісі, қауымдастық 
және өзін-өзі реттейтін ұйымдар бі рінші 
басшы немесе арнайы өкілі арқылы бір 
кандидат үшін дауыс бере алады. 

Дауыс беру рәсімі онлайн режим-
де 5-11 тамыз аралығында www.vote.
atameken.kz интернет-порталын да жүр-
гізіледі. Облыстық кеңес мүше лері-
нің 60 проценті облыс орта лығын дағы 
кәсіпкерлерден, 40 про центі аудан дар-
дағы кәсіпкерлік су бъек тілерінен құ-
ралады.

Дауыс беру үшін сайттағы «дауыс 
беру» бөлігіне өту қажет. Сол жерден 
Қызылорда облысын көрсетіп, үміткер 
таңдалады. Үміткердің аты-жөнін басу 
ар қылы бағдарламасымен таны суға 
болады. Үміткер үшін дауысты sms не-
месе электронды цифрлық қолтаңба 
арқылы беруге болады. SMS арқылы 
дауыс беру үшін ұйымның БСН, ЖСН 
нөмірлерін, дауыс берушінің телефон 
нөмірі көрсетіледі. Содан соң нөмірге 
келген sms кодты енгізу қажет. ЭЦҚ 
арқылы дауыс беру үшін ұйымның 
кілтін таңдау жеткілікті. Дауыс беру 
смартфон арқылы да қолжетімді. Дауыс 
беру процесі небәрі екі минуттай уақыт 
алады. Осы орайда, аймақ кәсіп керлерін 
белсенділікке шақыра мыз.

Пірмұхаммед СЫЗДЫҚОВ,
Қызылорда облысы кәсіпкерлер 

палатасы директорының 
орынбасары

Өңірлік кеңес 
мүшелері сайланады

Алғыс білдіреміз

Жалпы, «факры» сөзі араб-
тың «мақтаныш, даңқ» ұғымын 
білдірсе, «дин» дегеніңіз дін 
екен. Яғни, «діннің мақтаулы 
тұлғасы бол» деген мағына бере-
ді. Соған сабақтас па, ол атына 
заты сай, кісілік пен кішілікті 
қатар ұстанған қалаулы кісі-
тұғын.

Мен ол кісімен көмір ба-
засында кездескенмін. Есіміне 
сырттай қанықпын, бірақ бетпе-
бет жүздескен емеспін. Сабыр-
лы кейіптегі кісі екен,  сөзін 
салмақтап, байыппен баяндай-
ды. Ал, қарапайымдылығы сол, 
база директоры болса да тара-
зы тартып, көмір босатып жа-
тыр екен. Шағын бөлме ішінде 
аман-саулықтан кейін ол: «Газет 
– ауданның айнасы, редакцияны 
жақсы көмірмен қамтамасыз 
ету бізге сын» деп өзі басын-
да тұрып, көмірдің жарамды 
жерінен іріктеп артқызып, 
көлікке тиеп, тегін жеткізді. Сол 
кездесуде басылымның бүгінгі 
беталысын бағалап, оқырманға 
қызмет етудегі қаламгерлер ең-
бегін ерекше атаған еді. Біздің 
байланысымыз осылай беки 
түсті. Газет таралымының ар-
туы на ол зор үлес қосқан бола-
тын. 

Қайран аға, ақыл-кеңесін 
қосып, өнегелі әңгіме өрбітетін. 
Мәшһүр Жүсіп айтқандай, «Дү-
ние деген, шіркін, екі есікті үй 
еткен: бірінен кіріп, кідірместен 
бірінен шығып барамын. Бар-
лық болғаны сол-ақ!» екен ғой, 
Пакең өмірден ерте өтті. Қазақ 
«Әуелі өзіңнің үйіңе жақ, онан 
соң ауылыңа жақ, онан соң отан-
аймағыңа, онан соң халқыңа 
жақ, сонан соң барып Құдайыңа 
жақ» демей ме, меніңше, Фа-
хиритдин аға барлық сатыда 
саналы тұрғыда сұңғыла еді, ұл-
қызды ұлағатты етіп тәрбиеледі, 

ауыл-аймақтың абыройлысы 
атанды, халықтың қалаулысы, 
елдің елеулісі болды.

Ол мектепті үздік бітіріп, 
С.Киров атындағы Қазақ мем-
лекеттік университетін қазақ 
тілі мен әдебиеті мамандығы 
бойынша аяқтап, туған жері – 
Жаңақорған ауданында түрлі 
лауазымды қызмет атқарды. 
Аудандық комсомол комитеті 
ұйымдастыру бөлімінің мең-
геру шісі, аудандық партия 
комитетінде нұсқаушы, аудан-
дық тұтынушылар одағы төр-
ағасының орынбасары, ау-
дандық отын базаның бастығы 
секілді сатылы қызметте 
ең бек етті. Онан бергі жер-
де, ел тәуелсіздігімен бірге 
кәсіп керлік салада да жемісті 
жұмыс тардың ұйытқысы бола 
білді. Нарықтық экономи-
ка мен қатынастардың тиімді 
жолын ерте меңгерді. Аймақ 
көмір тапшылығын сезініп 
жатқанда ауданда тау болып 
үйіліп, халыққа реттілігімен 
бо сатылып жататын. Мұнан 
бө лек, аудан орталығында үш 
монша ашып, онда қарттарға 
тегін қызмет көрсетті. Құрылыс 
заттарын сататын дүкенді іске 
қосты. Елдің алысқа сабыл-
май, ауылдың ішінен келісімді 
бағада саудаласуына жол аш-
ты. Ал, жоқ-жұқанға жәрдем 
жасағаны бір төбе. Мұндай 
мезіретті мақтаныш жасап, 
көпке жеткізуге жаны қас еді. 
Қайбір қайырымдылық бол-
сын, бөтенге білдірмеуге, тек 
мұқтажды қуантуға тырысатын. 
Осындай жақсылыққа жалаугер 
ағаның жан шуағы талайдың 
тоң түйінін жібіткен еді.

Газет-журналдың бірін де 
жібермей, жылт еткен жаңалық 
атаулыдан елден бұрын хабар-
дар болып, руханиятқа барын-

ша күш салуға ақыл-парасатпен 
баратын. Оның қалам-қағазға 
қызығушылығы, әрбір құнды 
дүниені сарымайдай сақтап, 
жинақтап жүруші еді. Бұл 
қадамына біз қызығатынбыз. 
Бірде Пакеңнің «Қытайдың 
«Егер сенің кемшілігіңді айт-
са, ол саған жау емес, ал, сені 
мақтағандардың бәрі дос емес» 
деген мақалы бар. Осыны ұмыт-
пай, ескеріп жүр» дегені бар.

Фахиритдин аға небәрі 72 
жас ғұмыр кешті. Бұл аз да емес, 
көп те емес. Қысқа ғұмырдың 
да ұзаққа татитын тәлімі бо-
лады. Осы уақыт аралығында 
шарапатпен қоса жастарды 
кәсіпкерлікке тәрбиелеуге ат-
салысты, құжатқа мұқият, 
заң ға құрметпен қарауға ақы-
лын қосты, жетістікке жету-
ге жетеледі. Өмірдің мәнін 
ұғуға білгенін айтты, білмегені 
үшін күресуге шақырды. Сон-
дай салиқалы ағаның жарқын 
жолы, ізгілікті ізі өшпейді деп 
ойлаймын. Өйткені елге бол-
сын деген кісінің артында ерен 
еңбегі, пайымды пікір, мың жа-
сайтын ұрпағы қалды. Мүмкін 
мәңгіліктің түп-төркіні осы 
шығар, мұны бекзат болмысты 
кісіден байқаған секілдімін. 
Туасы, адамда екі бесік бар: 
бірі жердің үстінде, бірі жердің 
астында. Осы  екі дүниенің ара-
сында ғаламат ғалам бар. Иә, 
қысқа ғұмыр дейміз, бірақ адам 
осы өлшеулі өмірде өлшеусіз 
өнеге қалдыруға толық үлгереді.

Қаныбек ӘБДУОВ, 
журналист

АЗАМАТТЫҢ АЖАРЫ – 
АДАМГЕРШІЛІГІНДЕ

Бұл кісіні Жаңақорған жұрты жанашыр, 
жақсылық жасаушы ретінде бағалайды. Ол 
сүрінгенге – сүйеніш, ауырғанға жұбаныш болған 
үлкен жүректі жан еді, нақтысы – арыстандай атағы, 
тұлпардай дүбірі бар мерейлі болатын. Сондықтан 
да елге сыйлы, қауымға құрметті еді. Солай болуы да 
тегін емес, бәлкім, тектілігінде шығар, әйтеуір көптің 
көңілінде қимастық сезім бар. Оны маңдайалды 
меценат, Жаңақорған ауданының Құрметті азама-
ты деп айшықтау арқылы емес, азаматтың ажары 
адамгершілігінде екенін ескеріп, Фахиритдин 
Тұрғанбаевтың мезгілсіз қазасына мұқым ел мұң 
шақты.
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Табиғат женьшеньді мін
сіз қылып жаратқан. Қазіргі 
заманауи технологғалым
дар дың не гізгі мақсаты – 
женьшеньнің барлық пай
далы қасиеттерін сақ тай 
отырып, дәрінің ең тиімді 
түрін жасап шығару. Соны
мен қатар, құрамындағы 
барлық зат тар бірбірінің 

емдік қасие тін төмен детпей, 
бірлесіп, пай далы қасиет
терін арт тыру. Жень шеньнің 
жапы рақтары мен тамы
рынан дайындалған ми
цел  лярлы түрдегі тұң баны 
қол данудың ар қа сында бұл 
фи то нано цев тикалық баль
зам ор   га низмге жақсы еніп, 
бел  сенді мицеллярлық құ
рамы аз қазанішек жолда

рына тез сіңу қабілетіне ие. 
Жоғары белсенді ком понент 
«Женьшень – өмір қуа ты» 
фито нано цев ти  калық топ
тамасы тонусты көтеріп, ағ
заның жағымсыз әсерлерге 
қарсы тұру қабі летін арт
тырып, қабыну процестерін 
жоя ды. Сон дайақ, бакте
рияға және вирусқа қарсы 
әрекет етіп, қан қысымын 

реттеп, қанның құрамын 
қайта қалпына келтіріп, өкпе 
мен бронх тарды, қанды та
зартып, ішкі секреция без
дерін, зат 
а л  м а с у д ы 
жақ  сартып, 
тас тү зілуіне 
ке дергі кел ті
реді. 

Мына телефондар арқылы 
маманнан кеңес алып, 

тапсырыс беруге болады:
8 702 911 55 55, 8 777 114 13 20,   

8 727 327 88 02

«Женьшень» бальзамының, «Эликсир жизни» бальзамының 
қасиеті туралы СІЗ МЫНА КҮНІ ӨТКІЗІЛЕТІН САТЫЛЫМ КЕЗІНДЕ 

БІЛЕ АЛАСЫЗ: Қызылорда қаласында 16 тамыз күні сағат 
10.00-11.00 аралы ғында Ә.Тәжібаев атындағы кітапханада. Абай 

даңғылы, 53 Д, 1-қабат, конференц зал.

ҒЫЛЫММЕН ДӘЛЕЛДЕНГЕН ТАБИҒАТ КЕРЕМЕТІ

«Женьшень - өмір қуаты» бальзамы 
– (Сәйкестік декларациясы ЕАЭС №RU 
Д-RU.АД81.В.14213, 24.07.2018 жылдан 
23.07.2021 жылға дейін жарамды)  Жүрекқан тамыры жүйесі 

жұмысының бұзылуы (жүрек әл
сіздігі, жүректің рев матикалық 
ауруы, атеросклероз,  вегетота
мырлы  дистония, тахикардия 
және т.б.).

 Жүйке жүйесі ауруларын
да;

 Гипертония мен гипотония 
кезінде қан қысымын реттеу;

 Ревматизм, артрит, арт
роз, буын аурулары, остеохон
дроз, подагра кезінде;

 Иммунитетті көтеру және 
ағзаның жалпы жағда йын жақ
сарту;

 Түрлі инфекциялық, бак
терия лық және вирустық ауру
ларда;

 Тыныс алу жолдарының ин
фекциялық және қабы нуында;

 Ас қорыту жүйесі аурула
рында (ас қорытудың бұзылуы, 
гастрит, он екі елі ішек және 
асқазан жарасы);

 Бауыр ауруларында;
 Бүйрек және несеп шығару 

жолдарының ауруларында;
 Өт жолдарының дискине

зиясы, өтте тас жиналу кезінде;
 Простатит, простата аде

номасы ке зінде;
 Терінің инфекция лықал

лер гиялық ауруларында;
 Қант диабетінде;
 Қан тамырының ауыт қула

рынан болған көз ауруларында;
 Ісік кезіндегі өзгеріс терде.

«ЖЕНЬШЕНЬ – ӨМІР ҚУАТЫ» – 

Биологиялық активті 

қоспалар 

дәрілік 

зат болып 

табылмайды.

БІЗДІҢ КЛИЕНТТЕРІМІЗ БІЗ ТУРАЛЫ:

Бір курсқа 
бальзамның

қорабын 
қабылдау 
ұсынылады.8

Бір қораптың    
бағасы –  4000 теңге.

3 қорапша алсаңыз,
4-ші қорапша ТЕГІН

Қолдану әдісі: күніне 3 рет 
тамақтанудан 30 минут бұрын 
1 шай қасық бальзамды ау
зы ңызда 30-40 секунд ұстап 
тұрып, содан кейін жұтасыз. 

БАЛЬЗАМДЫ 
ПАЙДАЛАНУҒА 
ҰСЫНЫЛЫМ:

Токуев Тастанбек, 71 жас 
Мен көп жылдар бойы 

қызмет атқардым. Өз ден сау
лығыма жақсы қарай тынмын, 
бірақ жылдар өзінікін алады 
екен. Соңғы кездері мен брон
хиалды астмамен ауыратын 
болдым. Ентікпе, жөтел бар. 
Алыс жолға жаяу шыға ал
маймын. Дәрідәрмек ішуге 
мәжбүрмін. Сосын буындарым 

ауырады, «полиартрит» деген диагноз қойды. Арқа
ма  тұз жиналып қалады. Мен «Женьшень» бальза
мының 2 курсын іштім 2,5 ай бойы. Нәтижесі жақ
сы. Ентікпем кетіп, жөтел өте сирек болады. Тыныс 
алуым өте жақсы. Буындарымның қақсағаны кетті. 
Өзімді сергек сезінемін. Әлі де «Женьшень» бальза
мын ішемін, Сіздерге де кеңес беремін!

Баранов Анатолий 
Иванович,  63 жас
5 жылдан бері мен 

қант диабетінің 2 түрімен 
ауырамын. Әрқашан дие
та ұстап үйреніп қалдым, 
сондықтан көп тағамдар
ды жей алмаймын. Со
нымен қатар қан қысымым 
өте жоғары. Күн ыстықта 
жүрегім қатты қағып, үйде 

жатуға тура келеді. Достарымнан «Женьшень» 
бальзамы туралы естіп, ішуге бел будым, өйт
кені оның құрамында қант пен химия қоспала
ры жоқ. Маған тек қана көмек әкелетінін біл
дім. Қазіргі кезде қантым қалпына келді. Өзімді 
жақсы сезінудемін. Қан қысымым, түнгі ұйқым 
дұрысталды! Үлкен рахмет!

Байымбетова 
Тамара, 87 жас
Жасым келгесін бе, қай

дам, әйтеуір қан қысы мым 
әрдайым көтеріліп тұ рады. 
Жүрекқан тамыр ауруына 
шалдықтым. Ұй қысыздық, 
әлсіздік мазамды кетірді. 
Осы «Женьшень» баль
замының жақсы қа сиет
тері  туралы балам газет

тен оқып, маған әкеліп берді.  Шүкірмін, осы 
бальзамды ішкелі қан қысымым орнына келіп, 
әлсіздік басылды, түн мезгілінде жақсы ұйық
тайтын болдым. Бальзамды әлі де үзбей ішіп 
отырмын.

«ЭЛИКСИР ЖИЗНИ» 
АҒЗАҢЫЗДЫ ЖАСАРТЫП, ӨМІРІҢІЗДІ ҰЗАРТАДЫ!

«Эликсир жизни» бальзамы – (Сәй-
кестік декларациясы ЕАЭС N RU D-RU. 
AE64. B.05819/20 19.06.2020 жылдан 
18.06.2023 жылға дейін жарамды)

Жапондықтардың ұзақ жа
са уының құпиясын білесіз бе? 
Елдегі эколо гиялық жағдайдың 
нашар лығына қара мастан, олар
дың денсаулығы мықты және ұзақ 
өмір сүреді. Жерорта теңі зінің 
жаға лауында, Жапонияда, Жаңа 

Зеландияда, Ресейдің Примор 
өлкесінде теңіз кірпілері дәстүрлі 
тағамдардың бірі болып саналады. 
Теңіз кірпісінің уылдырығы құнар
лы болғандықтан, ғарышкерлердің 
рационына да енгізілген. Олардың 
ДНКлары адам ДНКсымен 75% 
ұқсас келеді. Сондықтан қоректік 
зат ретінде ол адам ағзасында тү
гелдей қортылып кетеді. 

Теңіз кірпілерінің өзі 200 жылға 
дейін өмір сүреді. Осы аралықта 
олардың ағзасында қартаю про
цесі байқалмайды. Сондықтан да 
оларды адам организмінің қар
таюын тежеу үшін пайдаланады. 
Теңіз кірпісінің уылды рығындағы 
дәру мен дердің, минералдар 
мен амин қышқылдардың жо

ғары кон цен трациясы қартаюмен 
күресіп қана қоймайды. Ол ағза
ны радиоак тивтік токсиндерден 
тазар тады, им мунитетті нығайтып, 
ден сау лықты толықтай қалпына 
келтіреді.

Бірақ осыншама көп теңіз кір
пісін қайдан табамыз және уылды
рықтың бойындағы бар пайдасын 
адам ден саулығына залал келтір
мей қалай кәдеге асыруға бола
ды? Бұл үшін өсімдіктектес компо
ненттермен байы тылған арнайы 
формула көмек теседі. Ол пайдалы 
заттарды жоғары деңгейде қоры
тады.

Осы формула негізінде жа
салған «Эликсир жизни» бальза
мы мынадай қасиеттерге ие:

 организмді шлактар мен ток
синдерден, радиоспадты өнім
дерден тазартады;

 зат алмасу процесін реттейді, 
қант деңгейін түсіреді және қар
таю процесін тежейді;

 физикалық және ойлау қабі
летінің белсенділігін арттырады;

 асқазанішек жолдары
ның, ұйқы безінің жұмысын жақ
сартады;

 өкпе және тыныс алу жүйе
сінің жұмысын реттейді;

 жүйке, жыныс, иммундық 
жүйе нің және қалқанша безінің жұ
мысын қал пына келтіреді;

 артериалды қан қысымын 
реттейді, жүректің жұмысын жақ
сар тады;

 холестерин деңгейін төмен
детіп, атеросклероздың дамуы
ның алдын алады;

 иммунитетті нығайтады;
 потенцияны арттырады. 
Бұл дәрумендік кешеннің құра

мында ми мен жүректің жұмысын 
жақсартатын, организмді жасарта
тын ресвератрол мен таурин бар. 
Ал липа қышқылы – жасушаларды 
зақымдалудан сақтайтын, олар
дың жас қалпын ұзартатын мықты 
антиоксидант.

«Эликсир жиз
ни» бальзамымен 
деніңе саулық, тә
ніңе күшқуат пен 
ұзақ өмір сыйла!

Жақыпова Раушан, 62 жас
Тұрақты бас ауруы, қан қысымның көтерілуі 210/100, стенокардия, жүрек шан

шуы – бәрі мені көп жылдар бойы мазалайтын. Емделем деп ішкен дәрідәрмектен, 
асқазаным да құрыды. «Эликсир жизни» атты жаңа бальзамын ішкелі 1 айдың ішін

де өзімді басқаша сезіне бастадым. Қан қысымым қалпына келді, ұйқым дұрысталды, ұмыт
шақтық кетіп, құлағым жақсы ести бастады. Бас ауруы мүлдем жоқ, асқазанымдағы ауырлық 
кетті. Көңілкүйім керемет! Құрбыларымның айтуынша, мен жасарып әдемі болдым!

Шынар, 65 жас
Мен немерелерімді бағып, үйде отырған жанмын. Соңғы жылдары жағдайым 

болмай, неше түрлі ауру сыр беріп, мазам кетті.  Көп дәрілер іше бастадым... Осыны 
байқаған қызым маған «Эликсир жизни» бальзамын әкеліп берді. Бір курсын ішіп болып 
қалдым, әрі қарай да жалғастырамын. Өйткені, бойымда күш, сергектік пайда болды. Жан
жағымда жақындарым ауырып жатқанда, жүгіріп көмек көрсетуге жарадым. Көп мазалаған 
жерлерімді ұмытып та кеттім. Осы бальзамды шығарушыларға көп рахмет айтамын!

Биологиялық активті 

қоспалар 

дәрілік 

зат болып 

табылмайды.

Бір курсқа «Эликсир жизни» бальзамының 8 қорабын қабылдау ұсынылады. Бір қораптың  бағасы –  4000 теңге. 3 қорапша алсаңыз, 4-ші қорапша ТЕГІН

– Біз ұлы ақынға құрмет 
ретінде осы бастаманы кө
тердік. Мұнда Абай Құнанбай
ұлының авторы белгісіз, 1965 
жылы салынған портреті бар. 
Сонымен қатар, 200ден астам 
еңбегі қойылған. Ішінде ерте
ректе шыққан құнды кітаптар 
да бар. Абай әлеміне саяхат 

жасағысы келген жан осында 
кіріп тың мәліметтермен таны
са алады, – дейді кітапхана ди
ректоры Гүлшара Қаниева.

Мұнда ақын шығарма
ларынан бөлек зерттеушілер 
М.Әуезов, З.Ахметов, М.Мыр
захметов, Р.Сыздықова, 
Ә.Қо  ңы  ратбаев, Д.Омаров, 

Д.Дос жан, Ғ.Есім секілді 
тұлға лардың Абайдың өмірі 
мен шығармашылығы тура
лы кітаптары мен мерзімді 
басылымдарда жарық көр ген 
мақалалары бар. Құнды жи
нақтар қатарында М.Әуе зов
тің 1948 жылы жарық көрген 
«Абай» романы, А.Құнан

баевтың 1950 жылы шыққан 
«Ғылым таппай мақтанба» 
өлеңдер жинағы мен 1952 
жылы жарық көрген «Таңдама
лы шығармалары» бар.

– Ақынның 175 жылдығын 
атап өту тек «Абай залын» ашу
мен шектелмейді. Біз арнайы 
жоспармен онлайн шаралар ке
шенін әзірлеп, сонымен жұмыс 
істеп жатырмыз. Қазір шалғай 
ауылдар мен елді мекендер де 
бұл іске білек сыбана кіріскен. 
Абайдың 175 жылдығы, Ал
тын Орданың 750 жылдығы, 
ӘлФарабидің 1150 жылдығы 
секілді шараларды белсенді 
түрде ұйымдастырудамыз, – 
дейді Г.Қаниева.

Қармақшыда Абай залы бар
Қармақшы аудандық кітап ханасында биылдан 

бастап Абай залы жұмыс істейді. Мұндай үлгілі істі 
қармақшылықтар облыс та бірінші болып бастады. 
Ұлы ақынның 175 жылдығына орай ашылған бөлмеде 
ойшылдың құнды жәдігерлері орналастырылған.

Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы»Sb

Көрменің мақсаты – әлемде
гі еріктілер қозғалысының  қыз
метімен көпшілікті таныстыру, 
жастардың бойында мемлекетшіл 
сананы қалыптастыруға шақыра
тын  әдебиеттерді, қайырымдылық 
қасиеттерді насихаттау. Кітап көр
месіне әрбір жастың  көкірек көзіне  
орнықты  ой салып, ұлттық рухы
мызды көтеретін У.Қалижановтың 
«Ұлт рухы», О.Асанғазықызының 
«Ұлт тұмары»,  Ұ.Сыдықовтың 
«Ұлттық рух және ақпараттық 
кеңістік» атты кітаптары қойылды. 

Орайы келгенде еріктілердің 
көмек көрсетуі, бірінші кезекте, 
басқаның жәрдеміне мұқтаж аза
маттарға қоғам  мүшелерінің қай
тарымсыз көрсететін қызмет түрі, 
қамқорлығы екенін айта кету ар
тық болмас. Міне, осындай  қамқор 
көңілмен мәдениет қызметкерлері 
1 мау сым – Халықаралық  балалар
ды қорғау күні қарсаңында Талсуат 
елді мекеніндегі «Ұлттық балалар
ды оңалту орталығы» мекемесін
де ем қабылдап жатқан мүмкіндігі 
шектеулі балаларға қайырымдылық 
акциясын ұйымдастырды.

Байыпты бастамаға үн қосқан 
Мәдениет, архивтер және құжат
тама басқармасының «Ә.Тәжібаев 
атындағы облыстық әмбебап ғылы
ми кітапханасы» Мақтарал ауданы 
Жеңіс ауылының кітапхана қорын 
қайта қалыптастыру ісіне қолдау 
ретінде жергілікті ақынжазушы
лардың шығармаларынан 370 дана 
кітап сыйға тартты. 

Жыл басынан бері етек алған 
эпидемологиялық жағдай тұсында 
меценаттардан, жергілікті жігерлі 
жастардан, елім дейтін отаншыл 
азаматтардан құралған еріктілер то
бының  мұқтаж жандарға көрсеткен 
жәрдемдері көпшіліктің көңілінен 
шығуда. Сондай қамқорлықтың 
қаншалықты қажет болғанын бү
гінгі уақыт биігінен анық байқап 
отырмыз. Бұл, сірә, біздің тарихи 
санасезіміздің өскенін білдірсе 
керек. Ал  Мұрат Әуезов «Ділім» 
атты кітабында «тарихи санасезім 
дегеніміз – бүгінгі ойлау жүйесінің 
жаңаша сапасы» деп түйіндейді.  

 
«СБ» ақпарат

Әлемді 
бірге 
өзгертеміз

 Ә.Тәжібаев 
атындағы 
облыстық әм-

бебап ғылыми 
кітапханасы «Ерік-

тілер елмен бірге» 
атты бейнесюжет әзірлеп, 
«Әлемді бірге өзгертеміз» 
атты онлайн кітап көр-
месін ұйымдас тырды. 

Сыр өнерін 
қолдаушылар 
көп

Жерлестеріміз ел өнерпазда
рының арасында қаралым бо
йынша топ жарды. Қазақстан Рес
публикасы мәдениет және спорт 
минис трлігінің ұйымдастыруымен 
өтіп жатқан «Жаз әуендері» атты 
облыс тық концерттік ұйымдардың 
үздік концерттері жобасы аясын
да облыстық филармония ның он
лайнконцерті өткізілді.

Министрліктің «YouTube» кана
лында өткен «Жаңа серпін – жыл 
концерті» атты концертке облыстық 
филармонияның өнер ұжымдары 
мен жеке орындау шылары қатысты. 
Онлайнконцерт мыңнан аса қара
лым жинады. Ұлтымыздың ғасыр
лар бойғы өнерін бойына сіңірген 
аспаптарды құрамына қосқан «Тұр
мағамбет» халық аспаптар оркестрі, 
камералық оркестр, «Сыр самалы» 
вокалдыаспапты ансамблі және 
«Ақмешіт» фольклорлық ансамблі 
жеке өнерпаздарды сүйемелдеді. 
Бүгінде аталған концерт ел аузында.

«СБ» ақпарат


