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Маусым айының соңы мен 
шілденің алғашқы он күні біз 
үшін тым ауыр болды. Қайғылы 
хабар бірінен соң бірі естілгенде 
«осы вируспен ауыр ғанды 
көрсетіңіз» дейтін күдікшіл 
топтың өзі күңіренгендей ме, 
қалай?! Сенді. Бар екенін білді бұл 
дерттің. 

Той мен асты қоя тұр дегенге 
көнді ме екен?! Ұят болатын 
еді бармасақ.  Айтар еді сосын. 
«Келмеді, көрінбеді» дейтін 
сыпсың сөзден сескендік. Жалған 
намыс пен «жұрттан ұятты» 
дейтін жарамсақ дәлелді алға 
салып, сылтауратып едік қой. 
Есіңізде болар. Бірақ ауырып 
тындық. Емі жоқ дерттің саны 
өскенде де селт етпеу – біздегі 
немқұрайдылықтың ең шыңы 
еді. Өз жанына аянышы жоқтар 
өліммен бетпе-бет келді осы 
жолы.

Ауа райы аптапты көрсеткенде, 
ауру да шарықтау шегіне барды. 
Қу жанға араша сұрағандар 
ауруханада алысты. Вирустың 
ажал шалғысы әлсін-әлсін 
аттандап тұр. Ақ халаттылар 
алдын орап әлек. Тайталасқан екі 
тарап. 

Медетбаев ұжымымен 
мақтанады
Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың 

шұғыл тапсырмасы мен құрылған провизор-
лық стационар бесқабатты студенттер жатақ-
ханада орналасқан. Әр қабаттың коридоры 
кең, бөлмелері ауқымды, ішкі жуынатын 
жері бөлек орналасқан ғимараттың ауыр
ғандардың еміне де, дәрігерлердің еркін 
қимылдауына да кедергі емес еді. Осы ста-
ционар қызметіне жауапты болып Әділбай 
Медет баев бекітілді. Облыстық психикалық 
денсау лық орталығының директоры өзіне 
осылайша күрделі кезеңде тағы жауапты 
қыз метті қосымша қабылдап алғаны бар. 

Содан не болды дейсіз?! Қаладағы 
Қорқыт ата атындағы университеттің №5 жа-
тақханасын 1 шілдеден бастап 360 емделуші-
ге арналған провизорлық орталыққа айнал-
дырғанын жоғарыда айтқанбыз. Фототілші 
әріптесім Нұрболатпен бірге осында арнайы 
болған едік. 

Ал енді стационар жұмысындағы жанкеш-
ті дәрігерлер туралы жазуымыз газет бетіне 
хатталар тұста ондағы емделушілердің бар-
лығының жазылып шығуы, олардың алғысқа 
толы бейнеүндеулері қуанышты жаңалыққа 
айналды. Әрине, бұның бәрі – басшылықтың 
табанды бастамасы мен ақ халатты жандар-
дың күшжігерінің көрінісі. Шын мәнінде 
стационар жұмысы қалай жүргізілген еді? 
Сараптап, ой таразысына салған едік.

– Дәл сол 1 шілдеде жатақхананың бірін-
ші қабатын фильтрге дайындап бола салы-
сымен ауырғандар ағылтегіл келе бастады. 
Тіркескен жедел жәрдем көлігі есік алдына 
толып тұрды. Сенсеңіз, алғашқы күні таңғы 
сағат 8де жедел жәрдемге команда беріл-
ген. Бес минут ішінде бес көлік келді. Қара-
мағымдағы қызметкерлердің көбісі әлі ғи-
марат ішін дайындап жатты. Өзім алғашқы 
науқастарды қабылдай бастадым. Қараңыз, 
түскі он екіге дейін 25тен астам адам бізге 
орналасып үлгерді. 

Рас, орталық ашылған бірінші аптада дәрі 
тапшылығы байқалып, керек препараттарды 
өзіміздің дәрідәрмек қорынан алдық. Екі
үш күн ішінде облыстық денсаулық сақтау 
басқармасы қаладағы арнайы қоймадан 
дәрідәрмек, жеке сақтандыру киімі сияқты 
қажетті жабдықтардың бәрін жеткізді.  Аса 
қажетті оттегі тасымалдауға кәсіпкерлер қол 
ұшын созды, – дейді бас дәрігер Әділбай 
 Медетбаев. 

Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев 
Республикалық 
бюджеттің 
атқарылуын 
бақылау жөніндегі 
есеп комитетінің 
төрайымы Наталья 
Годунованы 
қабылдады.

Есеп комитетінің төрайы
мы Мемлекет басшысына 
дағдарысқа қарсы шараларға 
бөлінген қаржының жұмса-
луына мониторинг жүргізу 
барысы және квазимемлекет-
тік сектор компанияларының 
активтерін тиімді басқаруға 
жүргізілген аудиттің алдын 
ала қорытындылары туралы 
есеп берді.

Наталья Годунованың ай
туынша, экономиканы қол
дауға және пандемиямен 
күреске бағытталған ресурс
тарды Есеп комитеті мен 
тексеру комиссиялары жіті 

бақылап отыр. Үкімет қабыл-
даған шаралардың әлеумет-
тікэкономикалық тиімділігі 
осы жылдың соңына дейін 
бағаланатын болады.

ҚасымЖомарт Тоқаев 
Есеп комитетінің жақында 

өтетін отырысында аудит 
қорытындыларын заңна-
маға сәйкес қарастыруды 
және мемлекеттік активтерді 
тиімсіз басқаруға қатысты 
анықталған деректер бойын-
ша нақты ұсыныстар енгізу-

ді тапсырды. Президенттің 
пікірінше, Есеп комитеті 
ауқымды әрі тиімді жұмыс 
жүргізіп отыр. Мемлекет 
басшысы бұл жұмыстарды 
жеке бақылауында ұстайты-
нын атап өтті.

Есеп комитетінің 
төрайымын қабылдады

«Бүкіл әлемде пандемия 
өршіп тұр. Ол Қазақстан-
ды да айналып өтпеді. 
Індет жүздеген еңбеккер 
мен зейнеткерді, қарттар 
мен жастарды, атақты аза-
маттарымыз бен қарапа
йым адамдарды арамыздан 
алып кетіп жатыр. Даңқты 
палуан, қоғам қайраткері 
Ж.Үшкемпіровтің қазасы 
туралы хабарды зор күй-
зеліспен қабылдадым. Осы 
дерттен қайтыс болған аза-
маттардың қазасы қабырға-
ма батты. Коронавирус пен 
өкпе қабынуы салдарынан 

қайтыс болғандардың саны 
әлі де жоғары», – деп жаз-
ды Мемлекет басшысы. 
Сондайақ Президент ден-
саулық сақтау министрлігі 
мен барлық медициналық 
мекемелердің басты міндеті 
– өлімжітім деңгейін ең 
төменгі шекке дейін түсіру 
екендігін атап өтті. «Үкімет 
азаматтардың карантин 
режимін сақтау жөнінде-
гі шараларды күшейтуге 
міндетті. Онсыз пандемия
ға қарсы күресте жеңіске 
жету мүмкін емес», – деді 
 ҚасымЖомарт Тоқаев.

Сақтық 
шаралары 
күшейтілуі тиіс

Үкімет карантин режимін 
сақтау жөніндегі шараларды 

күшейтуге міндетті. Бұл туралы 
ҚР Президенті Қасым-Жомарт 

Тоқаев Twitter-дегі парақшасында 
жазды.

Көңіл айтты
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 

даңқты спортшы, Олимпиада чемпионы, 
Қазақстанның Еңбек Ері Жақсылық 
Үшкемпіровтің қайтыс болуына 
байланысты туған-туыстары мен 
жақындарына көңіл айту жеделхатын 
жолдады.

Нұрсұлтан Назарбаев Ж.Үшкемпіровтің өмір-
дегі әрбір қадамы мен  атқарған істері өзінің есіміне 
сай, жанжағына тек жақсылық пен ізгіліктің шуағын 
шашып жүретін, халқымыздың шынайы мақтанышына 
айналған ұлы перзенттерінің бірі болғанын атап өтті.

«Ол грекрим күресі бойынша қазаққа алғашқы бо-
лып әлемнің ең басты атағын сыйлады. Кәсіпкерлікпен 
де табысты айналысып, ел экономикасының өркендеуі-
не лайықты үлесін қоса білді. Қайырымдылық ісша-
раларға белсене атсалысып, кәсіпкерлік тәжірибесін 
өзгелермен бөлісіп, жақсы үлгі мен өнеге көрсетті.

Мен онымен өткізген кездесулерімді әркез риза-
шылықпен еске аламын. Отандастарымыз да оның 
есімі мен еңбегін ұмытпайды деп сенемін», – делінген 
жеделхатта.

***

Мемлекет басшысы даңқты палуан, 
Қазақстанның Еңбек Ері Жақсылық 
Үшкемпіровтің отбасына көңіл айтты.

Президент ҚасымЖомарт Тоқаев әлемге танымал 
даңқты палуан, Олимпиада чемпионы, Халықаралық 
дәрежедегі спорт шебері, Қазақстанның Еңбек Ері, 
белгілі кәсіпкер Жақсылық Әмірәліұлы Үшкемпіровтің 
дүниеден өтуіне байланысты оның отбасы мен жақын-
дарына көңіл айтып, жеделхат жолдады.

«Жақсылық Әмірәліұлы елімізде спорт саласының 
кең қанат жаюына атсалысты және жастарға үлгі бол-
ды. Өңірлерді өркендету мақсатында спорт кешендерін 
салып, жас спортшылардың өсіпжетілуі және ауыл 
шаруашылығының дамуы жолында қыруар іс атқар-
ды. Еселі еңбегімен, азаматтық қадірқасиетімен ел 
ішінде құрметке бөленіп, соңында өшпес із қалдырды. 
Марқұмның жаны жәннатта, иманы саламат болсын», – 
делінген жеделхатта.

***

Мемлекет басшысы қоғам қайраткері 
Салтанат Рахымбекованың отбасына 
көңіл айтты. 

Президент ҚасымЖомарт Тоқаев танымал қоғам 
қайраткері, эколог, экономика ғылымдарының докторы 
Салтанат Темірқұлқызы Рахымбекованың дүниеден 
өтуіне байланысты оның жұбайы, «Ұлттық аграрлық 
ғылымибілім беру орталығы» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Төлеутай 
Рахымбековке және отбасы мен жақындарына көңіл 
айтып, жеделхат жолдады.

«Салтанат Темірқұлқызы әр жылдары қоршаған ор-
таны қорғау, тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы 
саласын жетілдіру, сондайақ, «Жасыл» экономика-
ны дамыту бағытында көп іс атқарды. Қазақстанның 
кәсіпкер әйелдері одағының тең төрайымы, Қазақстан 
Азаматтық альянсының президенті болып, елімізде-
гі саясиқоғамдық жұмыстарға белсенді атсалысты. 
Марқұмның жаны жәннатта, иманы саламат болсын», 
– делінген жеделхатта.

Өңірде эпидемиологиялық 
ахуал тұрақталғандықтан, енді 
емдеу орны облыс бойынша 
барлық науқастарды қабыл-
дайды. Қазір ауруханада жедел 
түрде түскен 370 науқас емде-
луде. 

– Э п и д е м и о л о г и я л ы қ 
ахуал   дың тұрақталуына бай-
ланысты науқастарды қабыл-
дауды бастадық. Түске дейін 
он науқас келіп түсті. Соның 
төртеуі көз бөліміне, біреуі хи-
рургия, екі науқас жалпы тера-
пия бөлімдеріне жатқызылды. 
Осы кезге дейін барлық емха-
налармен тығыз байланыста 
болдық, пациенттерге нейро-
хирург, кардиохирург, жалпы 
барлық дәрігерлер онлайн 
түрде кеңес беріп отырды. Ем-
ханаларда диспансерлік есеп-
те тұратын сырқаттармен де 
Whatsapp, Skуpe арқылы сөй-
лесіп, кеңес бердік. Қазір бар-
лық науқастарды қабылдауға 
толық мүмкіндігіміз бар, – деді 
директордың хирургиялық қы-
змет жөніндегі орынбасары 
Алмас Әбілпатта.

Кеше келіп түскен ем-
делушілердің қатарында 58 
жастағы Найла Бакешова да 
бар. Көптен бері дертіне дауа 
іздеген ана «Сенім» емханасы 
арқылы жолдамамен келіпті. 
Жағдайын сұрағанымызда 
ұзақ уақыттан бері денсау-
лығына алаңдап, уайымдаға-
нын, сәті түсіп, енді ауруха-
нада уақытылы ем алатынына 
қуанатынын айтты.

Айта кету керек, қала-
дағы мұнан өзге де медици-
на ұйымдары енді біртіндеп 
жоспарлы емдеу жұмыстарын 
бұрынғыша жалғастыратын 
болады. 

Кеше түстен кейін облыс
тық денсаулық сақтау басқар-
масының  басшысы Сәбит Па-
зылов осы турасында, өңірдегі 
жоспарлы емдеу жұмыстары-
ның іске қосылуы бойынша 
брифинг өткізді. 

Басқарма басшысы 26 шіл-
деде Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік уни-
верситетінің №5 жатақхана-
сынан ашылған 360 төсеко-
рынға арналған провизорлық 
стационары жабылғанын, 
одан бөлек 60 төсекорынға 
арналған облыстық теріве-
нерология диспансері мен 40 
төсекорынға арналған Қызы-
лорда теміржол ауруханасы-
ның провизорлық стационары 
1 тамыздан бастап жұмысын 
тоқтатқанын атап өтті. Олар 
кешеден бері қалыпты жұмы-
старына көшті.

Сонымен қатар бастапқы 
медициналықсанитариялық 
көмек көрсету ұйымдары, 
яғни емханалар жоспарлы жұ-
мыстарын бастады. 

– Бастапқы медицина-
лықсанитариялық көмек 
көрсету деңгейінде уақыт-
ша тоқтатылған скринингтік 
тексерулер (скринингтік 
тексерулердің барлық түрі), 
профилактикалық тексеру-
лер, науқастардың профилак-
тикалық мақсатта емханаға 

келуі (жұмысқа және оқуға 
баратындардан басқалары), 
жоспарлы стоматологиялық 
қызмет (жоспарлы стоматоло-
гиялық қызметтердің барлық 
түрі), оқушылардың денса-
улығын қорғау қызметтері 
(мектеп медицинасы), меди-
циналық оңалту ІІІ сатысы 

(амбулаторлы жағдайда көр-
сетілетін реабилитация), са-
лауатты өмір салтын ұстану 
бойынша шаралар (СӨСҚ ка-
бинеттерінің жұмысы, денса-
улық мектептерінің жұмысы) 
және психологиялық көмек 
көрсету қызметтері өз жұмы-
старын жалғастыратын бола-
ды, – деді Сәбит Бексейітұлы.

5 тамыздан бастап об-
лыстық фтизиопульмоноло-
гия орталығының 120 төсек 
орынға арналған инфекци-
ялық стационары жабылып, 
100 орынға арналған про-
визорлық стационар болып 
қайта бейіндендірілмек. Ал 
10 тамыздан бастап көпбейін-
ді қалалық аурухананың 210 
орынға арналған провизорлық 
стационары жабылып, залал-
сыздандыру жұмыстары жүр-
гізілгеннен кейін шұғыл және 
жоспарлы емдеу жұмыстарын 
бұрынғыша жалғастыратын 
болады.

Брифингте қазіргі ахуал да 
айтылды. Аймақта коронави-
рус инфекциясымен тіркелген 
науқастар саны – 3026. Оның 

ішінде 1789ы Қызылорда 
қаласынан, 103і Арал, 99ы 
Қазалы, 126сы Қармақшы,  
109ы Жалағаш, 174і Сырда-
рия, 277і Шиелі және 349ы 
Жаңақорған ауданынан.

Ал 2 тамыз күні корона
вирус инфекциясымен 7 жағ
дай тіркелген.

– Жалпы емделіп шық
қандар саны – 2118, бұл жа-
зылғандардың 70 процентін 
құрайды. Бір тәулікте зертха-
наға тапсырылған сынамалар 
саны – 117, барлық сынама 
тексерілді. Қалдық тест саны 
–  5102. Эпидемиологиялық 
маусым басталғалы бері 67 520 
сынама алынды.  Өңірімізде 
бүгінгі күні инфекциялық ста-
ционарда 163 науқас, прови-
зорлық стационарда 403 аза-
мат ем алуда. Қазіргі таңдағы 
жүктеме инфекциялық стаци-
онарда 25,2 процентті және 
провизорлық стационарда 22,9 
процентті құрайды. Жалпы бү-
гінгі жоспарлы емдеу жұмыс
тарының қайта іске қосылып 
жатқаны – аймағымыздағы 
ахуалдың тұрақтағанының 
тағы бір дәлелі. Атқарылып 
жатқан жұмыстардың барлық 
көрсеткіштері бойынша оң 
шешімдер, жақсы жағдайлар 
жеткілікті, – деді ол.

Дегенмен, сөз соңында 
басқарма басшысы бұл жағдай-
лар бізді босаңсытпау керек 
екеніне арнайы тоқталып өтті.

Ауруханалар жоспарлы түрде 
науқастарды қабылдауды бастады

Облыстық көпбейінді аурухана дүйсенбіден 
бері науқастарды жоспарлы түрде қабылдауды 
бастады. Пандемияға байланысты аурухана 4 
ай бойы мұндай қызметті уақытша тоқтатқан 
болатын.

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

Мақсат – 
елдің әлеуетін көтеру

Қашықтан оқытуға 
дайындық қарқынды
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ХАЛЫҚ МҮДДЕСІ ҮШІН

Құрметті халық қалаулылары!
Еліміз бен халқымыздың сындарлы шағында 

ҚР Парламенті Сенатының депутаттығына түсуге 
тәуекел етіп, Сіздердің таңдауларыңызбен мемле
кетіміздің ең Жоғары Заң шығару органына депу
тат боп сайлансам деген зор үмітім бар.

Бұл аса жауапты қадамға өмірлік тәжірибеме 
сүйене отырып, туған өлкенің дамуына, еліміздің 
құқықтық, заңнамалық нормаларын жетілдіруге, 
ел мен халық мүддесіне қызмет ететін Заңдардың 
қабылдануына үлес қосуды мақсат тұтқандықтан 
бел будым.

Алдағы уақытта Сіздердің қолдауларыңызға 
ие болып жатсам, менің заңшығарушылық 
қызметте берік ұстанатын қағидаларым:

- Заңдардың ең әуелі халық мүддесіне 
бағыт талуы болмақ. Осы орайда, қазіргі уақытта 
қалыптасқан жағдайларды және қоғам мүддесін 
ескеретін, елдің дамуын, азаматтардың құқық
тарының жоғары деңгейде қамтамасыз етілуін 
реттейтін, әділ, заманауи Заңнамалардың шыға
рылуына, жетілдірілуіне күш саламын.

- Халықпен, барлық деңгейдегі мәс лихат 
депутаттарымен, қоғамдық кеңес мүше ле-
рімен үнемі байланыста боламын. Олармен 
бірге, заң жобаларын әзірлеудің алғашқы ке
зеңінен бастап, ашық диалог орнатып, әрбір 
ұсынысқа мән беремін.

 Мен Елбасы саясатының сабақтастығын 
сақтап, қазіргі шынайы жағдайларға сәйкес 
Мемлекет басшысымен жүргізіліп жатқан жүйелі 
реформаларды қолдаймын және жүзеге асырылу
ына атсалысамын.

Енді сайлауалды бағдарламамның негізгі 
тұстарына тоқталайын.

ТИІМДІ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ

Бүгінгі күні қоғамның қажеттілігіне сай ортақ 
міндеттерді орындау үшін жергілікті деңгейдегі 
басқарудың тиімді үлгісін қалып тастыру 
қажет.

Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаев Қазақстан 
халқына арнаған Жолдауында «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы және 
«Қуатты өңірлер – қуатты ел» тұрғысында 
жергілікті органдар жұмысының тиімділігін арт
тыру жөнінде тапсырмалар берді.

Осыған байланысты, үйлесімді жұмыс 
жүргізетін кәсіби атқарушы орган және жауап
ты азаматтық қоғам қалыптастыру мақсатында, 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемле кеттік басқару және өзінөзі басқару тура
лы» Заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
талап етіледі.

Жергілікті атқарушы және өкілетті органдар 
әлеуетінің кеңейюі, азаматтардың жергілікті 
өзінөзі басқару органдары арқылы жергілікті 
мәселелердің шешілуіне қатысуы, белсенділігінің 
артуы, жергілікті деңгейде әлеуметтік-эконо-
микалық даму процестерін тиімді және нәти-
желі басқаруға мүмкіндік береді.

ЖЕР РЕСУРСТАРЫН ҰТЫМДЫ 
ПАЙДАЛАНУ

Ауыл шаруашылығына негізделген елді ме
кен тіршілігі жер қатынастарының жағдайына 

тікелей байланысты. Сондықтан, жер құқықтық 
нормаларын іс жүзіндегі жағдайға сәйкес жетіл
діруге жұмыс жүргіземін. Атап айтқанда, жер 
ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру бой
ынша:

 Пайдаланылмайтын жерлерді тиімді пай
да ла нушыларға қайта бөлу қажет. Бұл жөнінде, 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.К.Тоқаев Қазақстан Халқына арнаған Жолдау
ында жерді тиімді пайдалану мәселесіне тоқталып, 
пайдала нылмай жатқан ауылшаруашылық жер
лерін өндірістік қызметке тарту және оларды 
қайтару жөнінде тапсырды. Дегенмен, бұл ба
стама бүгінгі күні өз деңгейінде, толыққанды 
жүзеге аспауда. Сондықтан, заңнамаларға тиісті 
өзгерістер енгізіп, оларды сәйкестендіру талап 
етіледі. Бұл өз кезегінде, жер ресурстарын тиімді 
пайдаланып, ауылшаруашылық саласының даму
ына және тиісінше халықтың әлауқатының арту
ына негіз болады.

 Жерді пайдалану тиісті заңнамаларға сәйкес 
реттеледі. Алайда, заңнамалардың орындалу
ына мемлекеттік бақылауды республикалық 
деңгейден ауыл әкімінің деңгейіне дейінгі 
уәкілетті органдар жүргізеді. Әрбір органның өз 
құзыреті шегінде бақылау жүргізуі жұмыстың са
пасына кері әсер етуде.

Салаға кешенді және тәуелсіз бақылау 
жүргізіп, тиімділігін арттыру үшін бақылау 
жүргізу құзыреттілігін орталық органның ай
мақтық инспекциясының деңгейінде шоғыр
ландырып, күшейту қажет.

 Жерді тиімді басқару ісінде цифрлы техноло
гияларды ендіру – заман талабы. Осыған байла
нысты, жерді табыстау, нысаналы мақсатын ауыс
тыру, орналастыру жобаларын бекіту және басқа 
да қызметтер бойынша рәсімдерді цифрландыру
ды, құзырлы органдар арасында ақпараттардың 
дерекқорын қалыптастыруды, интеграциялауды 
қажет етеді.

 Шаруашылық жүргізу субъектілерінің жер 
және су ресурстарын пайдалануда цифрланды
руды, жаңа технология мен тәсілдерді ендіруге 
жағдай жасау;

 Елді мекен тұрғындары жиі көтеретін өткір 
мәселелердің бірі – жайылымдық жерлердің 
қолжетімсіздігі. Осыған орай, жерді ұтымды 
пай далану, қалпына келтіру, тың жерлерді игеру 
жұ мыстары бойынша Заңнамалар жетілдірілуі 
керек.

ТАЗА ЭКОЛОГИЯ – ДЕНСАУЛЫҚ 
ЖӘНЕ ТІРШІЛІК КЕПІЛІ

Аймақта қалыптасқан қолайсыз экология-
лық жағдайды жақсарту және қоршаған ортаны 
қорғау жұмыстарына басымдық беремін. Оның 
ішінде, су шаруашылығын тиімді басқарып, 
ұтымды пайдалануды және қоршаған ортаны 
қорғау шараларын іске асыруды заңнамалық 
тұрғыда реттеуге, атап айтқанда:

 Ағымдағы жылы Қызылорда облысын да су 
тапшылығы орын алуда. Облыстың әлеумет
тікэкономикалық және экологиялық ахуа
лы Сырдария өзені бассейнінің кепілді сумен 
қамтамасыз етілуіне және суармалы жерлердің 
мелиоративтік жағдайына тікелей байланысты. 
Облыс трансшекаралық Сырдария өзенінің ең 
төменгі ағысында орналасқандықтан, жоғарыдан 
келетін судың көлеміне тәуелді.

Бүгінгі күні, Орта Азия елдерінде су бөлу 
мәселесі Мемлекетаралық су шаруашылығын 
үйлестіру комиссиясының ұсынымдық сипаттағы 
хаттамалық шешімімен реттеліп келеді. Оның өзі 
жоғары тұрған мемлекеттермен сақтала бермейді. 
Сондықтан, су тапшылығын алдын алу және 
экологиялық жағдайды жақсарту мақсатында, 
Орта Азия елдерімен Сырдария өзені бассейнінің 
суын тиімді пайдалану мәселелері бойын
ша трансшекаралық суды пайдалану туралы 
Халықаралық Конвенцияға сай, жаңа деңгейдегі 
келісімдерге қол жеткізу қажет;

- Арал теңізінің құрғаған ұлтанында ұшқан 
тұздарды тоқтату және экологиялық жағдайды 
жақсарту мақсатында облыстық бюджет есебінен 
теңіздің ұлтанына сексеуіл егілуде. Соңғы 27 
жылда Арал теңізі ұлтанының барлығы 190 мың 
гектар жеріне сексеуіл екпелері егілген. Бұл, 
ғалымдардың мәліметі бойынша, Арал теңізінің 
құрғаған ұлтанының Қазақстан аумағына қарасты 
2,5 млн га, аумағының небәрі 7,6% құрайды.

Осыған орай, теңіздің ұлтанында орман отыр
ғызу жұмыстарының көлемін ұлғайту қажет. 
Бұл үшін Арал өңірінің экологиялық жағ дайын 
жақсарту жөнінде халықаралық эколо гиялық 
қорлардың қаржысын тарта отырып, Үкіметпен 
арнайы ісшаралар әзірленіп, қабыл дануы керек. 
Сонымен қатар, Экологиялық кодекске Арал про
блемасы бойынша арнайы бап енгізілуі қажет.

- Қоршаған ортаны қорғау шаралары. 
Қазіргі таңда, елімізде экологиялық төлемдердің 
жергілікті бюджеттерге айтарлықтай қаражат 
түскенімен, табиғат қорғау шараларына толық 
көлемде бөлінбей келеді. 2018 жылдың қоры
тындысымен республика бойынша қоршаған 
ортаға эмиссиялар үшін түскен қаржының (85,1 
млрд теңгенің 42,4 млрд теңгесі) 50% қоршаған 
ортаны қорғау шараларына жұмсалған. 2019 
жылы 40%ды құраған. Сондықтан, қоршаған 
ортаға эмиссиялар үшін түскен қаржылар өз 
мақсаттылығын жоғалтпай, табиғат тепе
теңдігін сақтап, экологиялық ахуалдың жақса
руына бағыт талған бағдарламаларға бағыттау 
нормасын қарастыру қажет деп есептеймін.

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА БАСТЫ НАЗАРДА

Денсаулық сақтау саласы. Негізгі маман
дығым дәрігер болғандықтан, денсаулық сақтау 
мәселелеріне басымдық беремін. Бүгінгі күні 
медицина саласының көптеген мәселелері айқын 
көрініп, заңнамалық және ұйымдастырушылық 
деңгейде сала жұмысын қайта қарау керектігін 
көрсетті. Мәселелер қатарында,

медицина саласын тиісті деңгейде қаржы
ландыру;

жиі өлімге және мүгедектікке алып келетін 
ауруларды алдын алу бойынша салааралық 
үйлестіру мәселелері;

медицина қызметінің сапасы мен қолжетім
ділігін қамтамасыз ету;

кадр тапшылығы мен оны даярлау жүйесінің 
мәселелері;

медицина қызметкерлерінің мәртебесі мен 
әлеуметтік кепілдіктері бар.

Сонымен бірге, әлемді шарпыған коронавирус 
пандемиясы салаға жаңаша міндеттер жүктеуде.

Денсаулық сақтау саласын қаржылан дыру 
жүйесінде бірқатар мәселелер қордаланған, атап 
айтқанда:

 денсаулық сақтау саласын қаржыландыру 
көлемі жыл сайын ұлғайып отырғанымен, оның 
жалпы шығындары ішкі жалпы өнімнің 3,5%-
ын құрайды. Бұл көрсеткіш Экономикалық 
ын тымақтастық және даму ұйымы елдерінің 
(әрі қарай – ЭЫДҰЕ) қаржыландыру көлемімен 
салыстырғанда 3 есеге төмен. Бұл келесі жағдай
лардан көрініс табуда:

азаматтардың жеке төлемдері денсаулық 
сақтау саласының жалпы шығындарының 36%
ын құрайды (ЭЫДҰ елдерінде – 19,6%). Яғни, 
бұл – қарапайым халық үшін, әсіресе, оның 
осал топтары үшін медициналық қызметтер 
қымбат немесе қолжетімсіз деген сөз. Осы орай
да, саланы қаржыландырудың тиімді тетіктерін 
жетілдіру арқылы бұл көрсеткішті кезеңке
зеңмен төмендетіп, ЭЫДҰ елдері көрсеткішіне 
сәйкестендіру қажет;

бастапқы медициналық санитарлық көмек 
(әрі қарай – БМСК) мамандарының жан басы
на шаққандағы ынталандыру коэффициенті 100 
теңгені құрайды, бұл 2014 жылғы көлемде қалған;

тарификатор бойынша клиникалықдиаг
ностикалық қызметтерді өтеу жүйесі өзгермелі 
экономикалық жағдайдағы нақты шығындардың 
орташа деңгейіне сәйкес одан әрі зерделеуді және 
жетілдіруді талап етеді;

Кадрлардың тапшылығы және біліктілік 
сапасының төмендігі. Кадрлық құрылымды 
жаң ғыртуға қарамастан, оның сапасы мен аумақ
тарға үйлестіруге қатысты маңызды мәселелер 
бар.

Дәрігер мамандығының мәртебесі мен 
беделін көтеру мақсатында медицина қызмет
керлерінің әлеуметтік кепілдігі қарастырылған 
нормативтікқұқықтық құжаттың қабылдануы 
бойынша жұмыс жүргіземін.

Аймағымызда, сондайақ, елімізде аурушаң
дықтың басым бөлігі жұқпалы емес ауруларға 
байланысты (әрі қарай – ЖЕА). ЖЕА әлем 
бойынша өлімжітімнің 70% құрайды және 
мүгедектіктің негізгі себебі – созылмалы аурулар. 
Біздің елде ЭЫДҰ елдеріне қарағанда, ЖЕА бола
тын өлім инсульттен болатын өлімге қарағанда 3 
есе, созылмалы обструктивті өкпе ауруынан 5 есе 
жоғары. Мұның барлығы азаматтардың мезгілсіз 
қазасына әкелуде. Мәселені шешу жолдары 
ретінде:

 ЖЕА алдын алуда ведомствоаралық ынты
мақтастықты жақсартып, бастамаларды біріктіру;

 Арал өңірі тұрғындарының денсаулығын 
тереңдетіп зерттеу жұмыстарын жалғастыру;

 темекі, арақ өнімдерінен бюджетке түсетін 
қаржының 10%нан кем емес созылмалы аурулар
мен жүргізілетін күреске бағыттау жұмыстарын 
нормативтік құқықтық құжат ретінде қабыл
дануына жұмыс жасаймын.

COVID-19 коронавирустық инфекциясымен 
күрес бағытында:

 Еліміздегі жұқпалы ауруханалар тиісті 
деңгейде жабдықталмаған ескі ғимараттарда 
орналасқандықтан, оларды жөндеу және талапқа 
сәйкес жарақтау қажет;

 дәрідәрмектердің тапшылығын және 
тәуелділігін азайту үшін, отандық фармакология 
өндірісін дамыту;

 эпидемиологиялық қызметті қалпына 
келтіріп, дамыту қажет.

Білім саласы. Өскелең ұрпақ жанжақты 
және білімді болуы керек. Сондықтан білім са

ласы мәселелерінің жүйелі шешілуіне жұмыс 
жүргіземін. Оның ішінде, білім беру ұйым
дарының сапалы білім беруіне жағдай жасау, 
инклюзивті білім мен дуалды оқытуды дамыту, 
қашықтан оқытуға байланысты мәселелер.

«Байқоңыр» кешенін ғылыми және техно
логиялық тұрғыда бірлесе пайдалану бойынша 
жобалар қолға алынуда. Дегенмен, Байқоңыр 
қаласында халықты толғандырып, шешімін күт
кен мәселелер бар. Олардың қатарында, комму
нал дық тарифтердің жоғары болуы, пәтер лерді 
жекешелендіру, салықтық және тағы басқа 
мәселелер бар.

Кешенге байланысты мәселелер халықара
лық деңгейде құрылған комиссия шеңберінде 
қаралып келеді. Дегенмен, қордаланған мәселе
лерді жеделдетіп шешу мақсатында, Байқоңыр 
қаласы бойынша сұрақтарды жергілікті деңгей
ден орталық органдардың деңгейінде қарап шешу 
қажет деп есептеймін. Осылайша, барлық мәсе
лелер жоспарлы түрде қаралып, олар бойынша 
тиісті шешімдер қабылданып, қажетті Заңнамалар 
жетілдірілуі қажет.

ХАЛЫҚТЫҢ 
ӘЛ-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ

Қазіргі кезеңде аймағымызды индустриялан-
дыру және агроөнеркәсіптік кешенді бәсекеге 
қабілетті ету көптеген түйткілдерді шешудің 
жолы болып табылады. Себебі, бүгінгі күні 
аймағымыздағы кәсіпкерлік саласының әлсіз да
муы, мұнай қорының сарқылуы, ауыл шаруашы
лығы саласының жетілмегендігі тұрақты эконо
микалық өсімге мүмкіндік бермеуде.

Мемлекет тарапынан экономиканың нақты 
секторын қолдауға бағытталған бағдарлама лар
дың тетіктерін қолжетімді әрі тиімді етіп же-
тіл діруге үлесімді қосамын. Осылайша, эконо
микалық өсім арқылы халықтың әлауқатын, 
табысын арттыру үшін:

аймақтың экономикасын әртараптандыру, 
шикізаттық емес экспортқа бағытталған өндірісті 
дамыту;

ауыл шаруашылығына инвестициялар тар ту, 
озық технологияларды енгізу, өндірісті әрта рап
тандыру;

шағын кәсіпкерлік саласын қолдауға арнал ған 
бағдар ламалардың тиімді жүзеге асуына атсалы
сатын боламын.

Сонымен бірге, бүгінгі күні тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылықтың жайкүйі және 
баспана мәселесі көпшілікті алаңдатады. Бүгінгі 
күні аймақта электрмен жабдықтау желілерінің 
орташа тозуы – 70%, жылумен қамтамасыз ету 
– 42%, сумен жабдықтау – 30%, кәріз жүйелері 
70% құрайды. Ауылдық елді мекендердің табиғи 
газбен қамтылуы төмен, жолдардың сапасы 
жақсартылуы қажет. Облысымызда тұр ғын үй 
кезектілігінде 30 мыңнан астам адам тұр. Бұл 
мәселелер жоспарлы түрде салалық бағдар
ламалар мен бюджет қаржысын тиімді бөлу 
арқылы шешімін табуы қажет. 

Қадірлі жерлестер! Құрметті депутаттар!
Мен, «Nur Otan» партиясы мүшесі ретінде, 

еліміздің келешегі жарқын болатынына сенімім 
мол. Біз бұл мақсаттарымызға тек күш біріктіріп 
қана жете аламыз. Сондықтан халықпен бірге бо
лып, өзара бірлік пен ынтымақта нәтижелі жұмыс 
жүргізуге шақырамын.

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидат

ӘЛНАЗАРОВА АҚМАРАЛ ШӘРІПБАЙҚЫЗЫ
ӨМІРБАЯН

Мен, Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы, 1971 жылы 16 
ақпан айында Қызылорда қаласында дүниеге келдім. 19781988 
жылдар аралығында №8 П.Д.Осипенко атындағы орта мектепті 
оқып, бітірдім. 19881994 жылдары Алматы мемлекеттік меди
цина университетінде оқып, дәрігерпедиатр мамандығын алып 
шықтым. 20042006 жылдары Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетін ойдағыдай аяқтап,  экономика бака
лавры біліктілігі мен академиялық дәрежесін алдым.

Еңбек жолымды 1994 жылы Қызылорда қалалық балалар 
біріккен ауруханасында қа былдау бөлімінің дәрігері  ретінде 
бастадым. 

19972007 жылдар аралығында педиатрия және балалар 
хирургиясы ғылыми орталығының Қызылорда бөлімшесінің 

кіші ғылыми қызметкері, Қызылорда облыстық денсаулық 
сақтау басқармасының бөлім бастығы, басқарма бастығының 
орынбасары, Облыстық балалар ауруханасының бас дәрігері, 
Қызылорда облыстық денсаулық сақтау басқармасының 
бастығы, Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау 
комитетінің Қызылорда облыстық басқармасының бастығы 
қызметін атқардым.

20072020 жылдар аралығында Қызыл орда медицина 
колледжінің директоры, Қызылорда облысы әкімінің орын
басары, Қызылорда облыстық мәслихатының хатшысы, 
Қызылорда облыстық денсаулық сақтау басқармасының бас
шысы қызметін, «Nur Otan» партиясы Қызылорда облыстық 
филиалы төрағасының бірінші орынбасары лауазымында қызмет  

атқардым.
Медицина ғылымдарының докторы. Жоғары санат

ты әлеуметтік гигиенист және денсаулық сақтау саласын 
ұйымдастырушы, жоғары санатты дәрігерпедиатр.

«Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі» 
белгісімен және елеулі еңбек жетістіктері мен мінсіз мемлекеттік 
қызметі үшін «Шапағат» медалімен және «Құрмет» орденімен 
марапатталдым.

2007 жылдан бастап «Nur Otan» партиясының мүшесімін. 
Қызылорда облыс тық мәслихатының IV және V шақыры
лымдарының депутаты болып сайландым. Облыстық партия сая
си кеңесі бюросының мүшесімін.

Отбасылымын. Екі ұл, бір қыз тәрбиелеп отырмын.

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты депутаттығына кандидат Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызының сайлауалды бағдарламасы

– Ақзира Бақтыбайқызы, би ыл-
ғы оқу жылының басында бала-
лардың қашықтан оқыту жағ-
дайында білім алатыны белгілі 
болып отыр. Оқыту мәселесі 
төңірегінде айтып өтсеңіз... Жалпы 
биыл қанша оқушы мектепке бара-
ды? 

– Министрліктің шешіміне сәйкес, 
жаңа оқу жылында шағын жинақты 
мектептерді қоспағанда, барлық бала
лар қашықтан оқу форматында білім 
алады. Ал, атааналарының өтініші 
негізінде 14 сынып оқушылары 
үшін «ке зекші сыныптар» ашыла
ды. Бұл сыныптардағы сабақтар 
қатаң санитарлық шараларды сақтай 
отырып жүргізіледі. Әрбір топта 15 
оқушыдан артық оқы тыл майды.

Өңірде 293 мемлекеттік жә не 6 
жеке мектеп жұмыс жасай ды. Биыл 
осы мектептерде 168 477 оқушы 
білім алады деп күті луде. Ал аудан 
орталығынан шал ғай орналасқан 
және ша ғын жи нақталған 50 мек
тепте 4 986 бала барлық сани тар лық 
талаптарға сай дәстүрлі оқыты латын 
болады. Бұл жұмыс тар дың бәрі 
өңірдегі эпид ахуал дың көрсеткішіне 
қа рай ұйым дасты рылады.

Бүгінгі күні аудан, қала әкім
діктерімен бірлесіп, облыс тағы білім 
беру ұйымдарын жаңа оқу жылына 
дайындық жұ мыстарын бастап кеттік. 
Білім бөлімдерінің басшылары, мек
теп директорларымен бірнеше рет 
ZOOM платформасы арқылы жина
лыстар өткізіліп, шұғыл әрі қажетті 
мәселелерді шешуге барынша мән 
беріліп отыр. Әрбір мектеп басшы
сына бірінші кезек те балалардың 
қашықтан оқуға дайындығын нақ
тылап, ком пьютермен қамтамасыз 
ету мәселелері тапсырылды. 

– Қашықтан оқытылатын 
әлеуметтік жағдайы төмен от ба-
сылардың балаларына қан дай 
көмектер қарасты рылып отыр? 

– Әрбір бала оқытудан тыс 
қалмайды. Әлбетте, оның ішін
де көпбалалы және арнайы санат
тағы отбасылардың бала ларына 
жете мән беріледі. Осы орайда 
қашық тан оқытуды ұйым дастыруда 
оқушылардың элект ронды құрыл
ғылармен, интернетпен қамтылуы 
бағытында анализ жүргізілді. Оқу
шылардың қажеттілігіне қарай ком
пьютер, планшеттер берілетін болады. 
Бірінші кезекте әлеуметтік жағынан 
аз қамтамасыз етіл ген отбасылар, 
көпбалалы отба сының балаларына 
табыстаймыз. Бұл ретте басқарма та
рапы мектеп балансындағы компью
терлерді уақытша береді. Соны
мен бірге, демеушілер есе бінен 
план шеттер алып беру жұмыстары 
жүргізілуде. Маусым айында жетім 
және атаанасының қамқорлығынсыз 
қалған 100 балаға планшет берілді. 
Ал, тамыз айында үйден білім алатын 
357 балаға, интернаттық мекемелерде 
білім алатын ерекше қолдауды қажет 
ететін 100 балаға ноутбук және план
шет беру жоспарда бар.

Өзіңізге белгілі, қашықтан оқыту 

барысында педагогтарға да техни
калық құралдар қажет. Өңірде 20 259 
педагог жұмыс жасайды. Оның ішінде 
компьютері жоқ мұғалімдер саны 
анықталуда. Бұл орайда облыстық 
білім саласы кәсіподағының демеу
шілігімен 300 мұғалімге электрон
ды құрылғылар беру жоспарымыз
да бар. Сонымен қатар, қашықтан 
оқыту ісін нәтижелі іске асыру үшін 
аймақтағы 18 мың педагог 1722 та

мыз аралығында арнайы онлайн кур
стан өтеді.

– Ақзира Бақтыбайқызы, қа-
шықтан оқу форматы болса да 
оқушыларға оқулық жет кілікті 
болуы керек. Бұл мәселе бойынша 
қиындықтар жоқ па? 

– Әрине, оқушылар қандай фор
матта білім алса да оқулық арқылы 
білімді меңгереді. Сол себепті 
оқушыларға қажетті кі таптар толық 

жеткізіліп бері леді. Қазіргі таңда 
мектеп оқу лықтарын алу үшін 1,2 
млрд тең ге қарастырылған. 11 сынып 
оқулықтарына 395,7 млн теңге, 56 
сынып информатика оқу лық тарына 
50,7 млн теңге, ай рықша білімді талап 
ететін бағ дарламамен оқытылатын 
оқу шыларға 16 млн теңге қаралып 
отыр. Оқулықтарды сатып алу үшін 
771 мың данаға 14 баспамен 115 
келісімшартқа қол қойылды. Қазір 

оқулықтардың 20 пайызы жеткізілді.
Бүгінгі уақыттың талабы мен 

тәртібіне сай білім беру ұй ым дарында 
коронавирустық ин фек циясының та
ралуына жол бер меу мақсатында мек
теп кітап ханаларында оқулықтарды 
тара тудың арнайы графигі жасала
ды. Санитарлық талаптарды сақтай 
отырып, әр сыныпқа  оқулық тардың 
берілу күні мен уақыты, арнайы орны 
белгіленді.

– Биыл 1-ші сыныпқа қанша 
оқушы барады? Олар биылдан 
бас тап «Әліппе» мен «Ана тілін» 
оқиды ғой... 

– Карантин талаптарын сақ
тау үшін атааналар балаларын 1 
сыныпқа қабылдауда 2 түрлі жолмен 
құжат өткізе алды. Қағаз түріндегі 
құжаттарды мектепке тапсырады. 
Ал, онлайн жүзінде «egov.kz» порта
лы арқылы рет теледі. Біздің есебіміз 
бойынша биыл 1ші сыныпқа 19 
мыңға жуық бала барады деп жо
спарланып отыр. Қазіргі таңда 18 
мыңнан аса баланың құжаты қа
былданып қойды. Айта кетейін, биыл 
балалардың денсаулығы жөніндегі 
медициналық анықта малар уақытша 
талап етілмейді. 

Әрине, өзіңіз білесіз, министр Ас
хат Қанатұлы Аймағамбетов келесі 
оқу жылынан бастап 1 сыныптың 
ба лалары үшін «Әліппе» және «Ана 
тілі» пәндері оқытылатын болады 
деп атап өтті. Сондықтан ендігі оқу 
жы лында балалар осы оқулықтармен 
оқиды.

– Биылғы жылы жаңадан 
пай далануға берілген,  күрделі 
жөндеуден өткен мектептер жөнін-
де айтып өтсеңіз... 

– «Жұмыспен қамтудың Жол кар
тасы» бағдарламасы аясында мектеп
терде қарқынды құ рылыс жұмыстары 
қолға алынған. Дәлірек айтқанда, 
облыс та 28 ғимаратқа күрделі жөндеу, 
23 білім нысанына ағымдағы жөндеу 
жүргізілсе, 4 мектеп ғимараты қайта 
жаңғыртудан өтуде. Әрбір ауданда 
бұл жұмыстар мердігер компаниялар
мен бірге іске асырылып жатыр. 

Жаңа оқу жылына дейін мектеп 
құрылыстары толыққанды аяқталуы 
керек. Жұмыстың сапалы орында
луы басқарма тарапынан  тұрақты 
бақылауда. Жұмыс кестеме сәйкес 
аудандар ды аралауды бастадым. 
Сырдария, Жалағаш, Шиелі, Жаңа
қор ған аудандарындағы мектеп 
құрылыстарын көріп, дирек торларға 
тиісті тапсырма берілді. Енді Арал, 
Қазалы, Қармақ шы аудандарында 
мектеп құрылыс тарының барысын 
бақылайтын боламын. Негізінде биыл 
жоға рыда аталған бағдарламаның 
ая сында бірқатар мектептердің ша
тыры жөнделіп, есіктере зелері 
жаңартылып, мектеп ғима раттары 
біршама қалыпқа келті рілді. Әрине, 
бұл – білім саласы үшін ауқымды 
жұмыстың бірі деуге болады. 

– Жаңа оқу жылы сәтті болсын!

                                                                     Әңгімелескен 
Ғазиза ӘБІЛДА,

«Сыр бойы»

БІЛІМ

Қашықтан 
оқытуға 
дайындық 
қарқынды

Жаңа оқу жылы қарсаңында 
облыстық білім басқармасының 
басшысы Ақзира Қасымовамен 
кездесіп, көкейдегі сауалдары
мызды қойған едік.

Жоба

Әлеуметтік маңызы 
бар азық-түлік 

тауарларына рұқсат 
етілген шекті бөлшек 
сауда бағаларының 

мөлшерін бекіту 
туралы

«Сауда  қызметін реттеу туралы» 
Қазақстан Республика сының 2004 
жылғы 12 сәуірдегі Заңының 
8бабына, «Әлеу меттік маңызы бар 
азықтүлік тауарларына бөлшек сауда 
бағаларының шекті мәндерін және 
оларға бөлшек сауда бағаларының 
шекті рұқсат етілген мөлшерін бел
гілеу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің міндетін ат
қарушының 2015 жылғы 30 нау
рыздағы №282 бұйрығына (нор
мативтік құқықтық актілерді мем
ле кеттік тіркеу Тізілімінде 11245 
нөмірімен тіркелген) және Әлеу
меттік маңызы бар азықтүлік тауар
ларына бөлшек сауда бағала рының 
шекті рұқсат етілген мөл шерін бе
кіту жөніндегі комиссия оты ры
сының 2020 жылғы22шілдедегі 
№06/16/4034хаттамасына сәйкес Қы
зылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған әлеуметтік 
маңызы бар азықтүлік тауарларына 
рұқсат етілген шекті бөлшек сауда 
бағаларының мөлшері бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының ауыл 
шаруашылығы басқар масы» мем
лекеттік мекемесі осы қаулыдан 
туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын 
бақылау Қызылорда облысы әкімі
нің орынбасары Б.Д.Жахановқа жүк
телсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жа
рияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қызылорда 
облысының
әкімі                  Г. Әбдіқалықова

Қызылорда облысы әкімдігінің
2020 жылғы «___»___________ № 

_____ қаулысымен
бекітілген

Әлеуметтік маңызы бар азық
түлік тауарларына рұқсат етілген 
шекті бөлшек сауда бағаларының 

мөлшері

№ Әлеуметтік 
маңызы бар 
азықтүлік 
тауарының 

атауы

Өлшем 
бірлігі

Мөл
шері

Мер
зімі

1 Қарақұмық 
жармасы 

(дән, 
өлшеніп 

салынатын)

1 кило
грамм

313 
теңге

90 күн

Қазақстан Респуб
ликасы Парламенті 
Сенатының депута
ты Мұрат Бақтиярұлы 
жұмыс сапарымен 
Жалағаш, Сырдария және 
Қармақшы аудандарында 
болды.

Жалағаш ауданының әкімі Асыл
бек Шәменов сенаторды «Жұмыспен 
қамтудың жол картасы» аясында ау
данда жүргізіліп жатқан жұмыстармен 
таныстырды. Мұрат Бақтиярұлы ал
дымен аталған бағдарлама аясын
да Мақпалкөл ауылдық округіндегі 
№117 орта мектепке жүргізіліп жатқан 
күрделі жөндеу жұмыстарын көрді. 
Ауылдық округтегі «Құрманбай ата» 
шаруа қожалығының алма бағында, 
«ЕрӘлі» шаруа қожалығының күріш 
алқабында болды. Егін жұмыста
ры ның жайжапсарын біліп, бүгінгі 
таң да аяқсуға қатысты мәселенің ел
ді алаңдатып отырғанын аңғарды. 
Бұдан соң М.Шәменов ауылында жа
ңадан салынған 140 орындық мек
тептің құрылысына барды. Мектеп 
құрылысы аяқталуға жақын, жаңа оқу 
жылына дейін пайдалануға беріледі 
деп жоспарланып отыр. 

Сонымен бірге, жоғарыда аталған 
бағдарлама аясында А.Бисенов көше
сіне жүргізіліп жатқан орташа жөндеу, 
ескі емхана ғимаратын балабақша етіп 
реконструкциялау, Мәдениет және 
өнерді дамыту орталығы ғимаратына 
және орталық алаңға жүргізіліп жат
қан жөндеу жұмыстарының жайы 
назарға ұсынылды. 

Аудандық аурухана құрылысының 
басында мобильді топ мүшелерімен, 
медицина қызметкерлерімен кездесіп, 
қатерлі індеттен сақтану шаралары 
жайында пікір алысты. 

«Жұмыспен қамтудың жол карта
сы» бағдарламасы аясында Сырдария 
ауданында да ауқымды жұмыстар 
атқарылуда. Бұл туралы аудан әкімі 
Руслан Рүстемов баяндады.

Халық қалаулысы алдымен Қал
жан ахун ауылындағы №126 мек
тептің су құбыры және кәріз жүйе
сінің ішкі және сыртқы желілерін 
күрделі жөндеу жұмыстарын көр
ді. Құ рылысты мердігер мекеме 

«Угле сбыт» ЖШС жүргізіп жатыр. 
Бағдарлама шеңберінде 2 адам жұ
мыспен қамтылған. Сенат депута
ты асар әдісімен салынған мектепке 
жөндеу жұмыстары барынша сапалы 
жүр гізілу керектігін айтты. Сондай
ақ мектептердің жаңа оқу жылына 
дайындық барысы туралы ойпікірін 
ортаға салып, бірқатар сауалдарына 
жауап алды. Мұнан соң Тереңөзек 
кентіндегі 90 орынға бейімделген 
клубтың ағымдағы жөндеу жұмыста
рымен танысты. Қазіргі таңда жөндеу 
жұмысы аяқталуға жақын. 

Сапар барысында сенатор кенттегі 
іргетасы қаланған 42 пәтерлі №1 және 
№2 көпқабатты тұрғын үйдің құрылыс 
алаңына да барды. Құрылысқа 466,2 
млн теңге бөлінген. 

– «Жұмыспен қамтудың жол карта
сы» бағдарламасымен облысқа 36 млрд 
теңге бөлінген. Сол жұмыс тардың са
палы жүргізілуін, бөлінген қаржының 
жұмсалуын ба қылау мақсатында ау
дандардағы бір қатар нысанды ара
лап көрдік. Құ ры лыс жұмыстары өз 
дәрежесінде жүр гізілуде. Бағдарлама 
аясында жер гілікті тұрғындар жұ
мыспен қам тылып жатыр екен. Атал
ған бағ дар лама жалпы республикада 
тиім ді лігін көрсетуде, – дейді Мұрат 
Бақтияр ұлы.

Сапар барысында Қармақшы ау
даны ІІІ Интернационал ауылдық 
округінде болған  сенатор ауылдық 
округтегі «Достық Жер МК» ЖШС, 
«Абай Дәулет» шаруашылықтарының 
басшысы Мұрат Сәрсенбаевпен кез
десті. Шаруашылық басшысы жұмыс 
орны жаңа техникалармен толықтай 
жабдықталғанын айта келіп, алдағы 
жоспарларымен бөлісті. Айта кетейік, 
бүгінгі күні шаруашылықта күріш 
өсіруге басымдық берілген. 

Бұдан соң Мұрат Бақтиярұлы ауыл
дың негізін қалаған Социалистік Еңбек 
Ері Цай Ден Хактың мұражайында 
және Арифов Милиярдың отбасында 
болды. 

Сенатор кездесуде айтылған өзекті 
мәселелер бақылауда болатынын ай
тып, ауыл өміріне қатысты маңызды 
тақырыптар Парламент Сенатында 
тал қыланатынын жеткізді.

«СБ» ақпарат

Мақсат – елдің 
әлеуетін көтеру

ҚР Парламенті Сенатының депутаттығына кандидат Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызының тапсырысымен басылды. Қаржысы республикалық бюджет есебінен төленді.
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«Жарық дүниеге келген пенде
нің арман қумауы қандай мүмкін 
болмаса, сол арманға жетуі де мүм
кін емес» депті ұлы бабаларымыз. 
Кешегі астаңкестең болған дүниеде 
жас кезімізден жұбымыз жазылмай, 
достық деген нәзік сезімге өмірінің 
соңына дейін адал болған досым 
Үсеннен қапелімде айырылғанда 
әлгі сөздердің жадыма орала кеткені 
бар. Мына қатерлі індет қоштасуға 
келтірмеді. Не болғанын түсінбей 
жары Гүлназия, балалары – Нұрсұлу, 
Бота, Ербол, Нұрбол, сүйікті апа
сы  Ырыскүл, бауырлары, ағайын
туысы аңырап қала берді. 

Досым алғыр, талғампаз еді, 
жақынжуығына, әріптестеріне, дос
жарандарына адал болып өмірден 
озды. Жүрегі құрғыр сыздап, жанын 
қоярға жер таппай мазасын алса да, 
сырт көзге сездірмейтін. Арманшыл 
дегеннен шығадыау, Гүлназияны 

90нан асып, өмірден озған Тәжібай 
әкесін меңзеп «ешқандай абыржы
ма, әкемнің жасына келемін» деп 
жұбататын. Өткен жылдың соңғы 
күндерінде алғашқы зейнетақысын 
алып, отбасымен арнайы тойлаған. 
Бұл оның «осы күнге де жеттімау» 
деген үлкен қанағат сезімінен туған 
өмірге деген құштарлығы еді. 

Саналы ғұмыры тұтастай 
облыстық автомобильдер жолдары 
саласында өтті. Білікті маман бол
ды, біліктілігі, көпшілдігі, ізеттілігі 
үшін әріптестері ұдайы құрметтеді. 
Басшылары сенім артты, орта ар
наулы білімімен үлкен мекемені 
басқарды. Өмірдің шыжбыжы тау
сылған ба?! Қиындықтар да болды. 
Абыржымады, іштей алаң болса 
да, сыртқа сыр білдірмеді. Ұжымға 
арналған отырыстардың жайнаған 
гүлі болды. Өз басым досымның 
адамгершілігімен бірге, тарихтан, 
әдебиеттен, саясаттан өз бетінше 
ізденіп, алған біліміне тәнті болушы 
едім. Кітапты, газетті іздеп жүріп 
оқитын.

«Жақсы дос иіс су сататын 
адам секілді, қасында тұрудың өзі 
ғанибет» депті ертеректе бір ойшыл. 
Тағдырдың жазуы десең де тұла бой
ына азаматтықтың бүкіл болмыс
бітімін гауһар тас тай жия білген 
осындай ғажайып жанның жоқ 
екеніне әлі сенгің келмейді.  

Қайран Үсекең...

Жолдасбек-Қалымша

Болмысың ерекше еді-ау, 
қайран досым!

Парасатпайымы жоғары, 
ақылойы асқақ, білімі терең, таби
ға ты та за, талапшылдық, еңбек
қор лық, қанағатшылдық сияқ ты 
асыл қасиеттерді бойына сіңір ген 
азамат, қызметтес болған Қо жабек 
Қазыбекұлы Тоғызбаев осы жылдың 
1 шілдесінде мәңгілік мекеніне 
аттанған еді.

Қожабек ініміз экономика са
ласын дамытудың қырсырын 
жетік меңгерген, өзінің білімі мен 
біліктілігінің арқасында үнемі алғы 
шепте көзге түсіп, қызмет бабының 
төменгі сатысынан мекеменің бі
рінші басшылығына дейін көтері
луінің сыры да осында болса ке
рек. Адам өмірінің екі өлшемі бар 
болса, біріншісі – жасаған жасы
мен, екіншісі сол өмірдегі қоғамда 

бітірген ісімен, қалдырған ізімен 
өлшенеді екен. Қожабектің өмірі 
қысқа болғанымен, тындырған 
жасампаздық ісі, қалдырған өш
пес ізі, адами қасиеті біздің көз 
алдымызда. Еңбек жолын дағы ең 
жоғары баға – халықтың құрме тіне, 
елдің ыстық ықыласына, ағайынның 
алғысына бөлене білді.

Таудан аққан тас бұлақ
Құймай қоймас теңізге,
Жақсы әкеден туған ұл
Тартпай қоймас тегіне,– деген

дей, адам баласы ұрпағымен мың 
жасайды. Қожекең зайыбы Айсара
мен бір шаңырақ астында мағыналы 
ғұмыр кешіп, дүниеге екі ұл, екі қыз 
әкеліп, текті тәрбиесін беріп, не
мере сүйген  бақытты отағасы еді. 
Ұлқыздарына өркен жайған алып 
бәйтеректей ақылшы тірек болды.  

Бір адал досы бар адам ба
қытты  дегендей, Қожабек те дос
тары да, сыйлас, қимас ағалары 
да, шәкірттері де көп, төңірегі тү
гел, іргесі бүтін азамат еді. Тау 
алыстаған сайын биіктей береді 
демекші, Қожекеңнің жарқын бей
несі еліне, халқына, ағайынға жаса
ған еңбектерінің арқасында еш 
ұмытылмайды. Ардақты жан ның 
жатқан жері жайлы, иманы жол
дас болсын дейміз. Оқылған құран 
аяттары қабірін нұрландырып, ор
ны жаннаттың төрінен бұйырсын 
дейміз.

Еске алушы: 
қызметтес ағалары.

Жаныңыз болсын жұмақта

Қызылорда облысы әкімінің аппараты, облыстық мәслихат 
депутаттары және аппарат қызметкерлері  облыстық мәслихат 
аппаратының басшысы Ідірісов Бақытжан Жеткерұлына әкесі     

Жеткер Ідірісовтің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

***
«Қамқоршы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұжымы 

серіктестік директоры Әріп Битілеуұлы Хожбановқа інісі, «Оты
рар сазы» фольклорлық академиялық оркестрінің артисі, Қазақстан 
Білім беру саласының үздігі                  

Талғат Хожбановтың
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қай ғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.  

***
«Азамат» жауапкершілігі шектеулі серік тестігінің ұжымы 

серіктестік құрылтайшысы Әріп Битілеуұлы Хожбановқа інісі, 
«Отырар сазы» фольклорлық академиялық оркестрінің артисі, 
Қазақстан Білім беру саласының үздігі 

Талғат Хожбановтың
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғы сына ортақтасып, көңіл 
айтады.  

***
«Қызылорда азтонналық мұнай өңдеу зауыты» ЖШС ұжымы 

Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген энергетик, еңбек ардагері 
Наурызбаев Өскенбай Құдабайұлының 

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұм ның отбасы мен 
туғантуыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

Облысқа белгілі азамат, Қа
зақстан Республикасына еңбегі 
сіңген энергетик, еңбек ардагері 
Наурызбаев Өскенбай Құдабайұлы 
өмірден озды.

Өскенбай Құдабайұлы 1956 жы
лы 29 қаңтарда Қызылорда облы
сының Жаңақорған ауданы Тө мен
арық ауылында дүниеге келген. 1973 
жылы В.И.Ленин атын дағы Қазақ 
политехникалық институтына энер
гетика бөліміне тү сіп, өндірістен 
үзіліссіз Алматы энергетикалық 
инс титутын инженерэлектрик ма
мандығы бойынша бітірген. Еңбек 
жолын 1977 жылы «Запорожсталь» 
Запорожье металлургиялық зауытын
да элект роқондырғыларды жөндеу 
бойынша 4разрядты электрик бо
лып бастады. 19781979 жылдары 
Қызылорда қаласының «Госкомсель
хозтехника» жөндеумеханикалық 
зауытына электроцех шебері, 

19791982 жылдары «Госкомсель
хозтехника» жөндеумеханикалық 
зауытының электр қондырғылардың 
аға инже нері, зауыттың бас 
энергетигі, 19821988 жылдары Қы
зылорда об лыстық «Сельхозэнерго» 
бірлес ті гінде технологиялық жи нау 
цехы ның бастығы, 19882012 жылда
ры «Агропромэнерго» бірлестігінде 
бас директордың орынбасары, «Аг 
ро пром энерго» бір лестігі жа нын   дағы 
«АгропромЭнер гокомплект» ша руа
шылық кә сіп  орнының ди  рек торы, 
«Агропром энерго» бірлес тігінің бас 
инженері, «Сель хозэнерго» АҚ пре
зиденті, «Энергосервис» ЖШС ди
ректоры, «Қызылорда энер гетикалық 
орталығы» РМҚК сату бөлімі 
бас тығының орынбасары, «Сыр
Энерго» ЖАҚ президенті, «Рустем и 
К» ЖШС директоры, 20122019 жыл
дары «Қызылорда азтонналық мұнай 
өңдеу зауыты» ЖШСда бас энерге
тик болып қызмет атқарды.

Өскенбай Құдабайұлы ұжым да 
кәсіби шеберлігін, ұйым дасты ру
шылық және іскерлік қа сиеттерін 
өзінен кейінгі жастарға үй ретуден 
жалықпады. Жарты ға сыр ға жуық 
еңбек қызметі барысында облы
ста бірқатар энергетиктер ұрпағын 
тәрбиелеп, өңірдің энергетика сала
сын дамытуға үлкен үлес қосты.

Бақұл бол, ардақты аға. Сіздің 
жарқын бейнеңіз біздің жүрегімізде 
сақталады.

«Қызылорда азтонналық 
мұнай өңдеу зауыты» 

ЖШС ұжымы.

Бақұл бол, ардақты аға

Осыған орай, 2020 жылдың 
ақпан айынан бастап облыс әкім
дігінде Азаматтардың өті ніш тері
мен жұмыс жасау бө лімі құрылып, 
жұмыс жасау да. 

Аталған бөлім облыс әкі мі не 
жазылған жеке және заңды тұл ға
лардың өтініш терін тіркеу, қабыл
дау, талаптілектердің мазмұнымен 
же  те танысу жұмыстарын үй лес
тіреді және жергілікті ат қарушы 
органдардағы өтініш тердің сапа
лы әрі мерзімінде қаралуына ба
қылауды қам тамасыз етеді. Бұған 
қоса, биылғы жылдың шілде 
айы нан өңірлік деңгейде азамат
тарды қабылдайтын фронтофис 
жұмысын бастады. Фронтофисте 
азаматтардың қо йылған мәселе
леріне сәйкес түсіндірме беру 
жұмыстары, өтініштерді қабылдау 
және облыс әкімдігі басшылығының 
жеке қабылдауына жазылу шаралары 

жүргізілуде. Сонымен қатар, 
Қызылорда қаласы әкімдігі жа
нында «Құқықтық қызмет көрсету 
орталығы» жұмыс жасауда. Осы 
жерде қызылордалықтар проку
ратура, ішкі істер, әділет органда
ры, кірістер департаменті, әкімдік 
қызметкерлерінен, қор ғаушылар 
мен медиаторлардан кеңес ала ала
ды (карантин шараларының бо
луына байланысты азаматтарды 
қабылдауға уақытша шектеу қойыл
ған).

Орталықта 2020 жылдың 1жар
тыжылдығында 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» 
жобалары жұмыс жасайды.

Осы жылдың 6 айында об
лыс әкімдігіне 1587 өтініш түсіп, 
қолданыстағы заңнама талаптары
на сәйкес қаралған. Өтініш білді
рушілердің кө теріп отырған мәсе
лелерінің басым бөлігі тұрғын үй 
және жер телімін сұрау, әлеуметтік 
көмек көрсету салалары болып отыр. 
Бұл салалар бойынша келіп түскен 
өтініштер, жалпы 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.  

20192020 жылдары халық тың 
әлеуметтік әлсіз топтарына жататын 

азамат тарға 640 пәтер табысталды. 
Сонымен бірге, ҚР Президентінің 
көмекшісіҚР Президенті Әкім
шілігінің Өтініштерді қа рауды ба
қылау бөлімінің мең герушісі Т.Дүй
сенованың тапсырмаларын орындау 
мақ сатында облыстық ісшаралар 
жоспары бекітілді.

Ісшараның негізгі міндеті – 
билік органдарының аза маттардың 
нақты әлеуметтік проблемала
рын шеше отырып, тұрғындармен 
тікелей диалог орнату.

Осы хаттамалық тапсыр ма
ға сәйкес, облыс әкімінің орынба
сарлары мен Қызыл орда қаласы 
және аудан әкімдері, олардың 
орын басар ла рының бірыңғай он
лайнқабылдауын әр жұма сайын 
жүргізу жоспарланып отыр. (Об
лыс әкімдігінің құқық тық актісімен 
бекітілген жетек шілік ететін 
мәселелері бойынша облыс әкімінің 
орынбасарлары: С.Ж.Сүлейменов – 
энергетика,  газбен қам та масыз ету, 
тұрғын үйком му налдық шаруа
шы лық, ау ызсу, құрылыс, жол 
мә се лелері, Төретам және Ақай 
елді мекендерін дамыту 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 меттікэкономикалық да му, 
бюджеттік жоспар лау, салықтар 
мен төлемдер, ин дустриялық
инно вация лық салалар бойынша, 
кәсіп  керлікті дамыту мәселелері. 
Н.С.Байқадамов – білім, ден саулық, 
санитарлықэпи де миологиялық 
жағ дай, жұ мыспен қамту, әлеуметтік 
қорғау, еңбек қауіпсіздігі мен 
еңбекті қорғау талаптары туралы. 
Б.Д.Жаханов – ауыл шаруашылығы, 
жер және су қатынастары, қоршаған 
ортаны қорғау, табиғат ресурс тарын 
пайдалану, азықтүлік қауіпсіздігі, 
мемлекеттік сатып алу мәселелері 
туралы).  

Оған қоса, тамыз айынан бастап 
барлық деңгейдегі әкімдердің ресми 
сайттарында өтініштерді қабылдау, 
жеке қабылдауға жазылу, сондайақ 
жиі қойылатын сұрақтар бо йынша 
парақшалары ашылып, таңдау сұ
рақтары енгізіліп жұмыс жасайтын 
болады.

Облыс әкімдігі басшылы ғы ның 
онлайнқабылдау кес  тесі Қы зыл
орда облысы әкім  дігінің ресми сай
тында жа рияланатын болады.

Қызылорда облысы әкімінің 
аппараты

Азаматтардың өтініштерімен жұмыс – 
мемлекеттік органның басты міндеттерінің бірі

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 
қарым-қатынас жасауға бағытталған жаңа фор-
матын жандандыру мәселесі өзекті екенін атап 
көрсетті. 

Стационарға науқас тәуліктің 
қай мезгілінде келіп түссе де, ең 
бірінші өкпесі рентген құрылғысы 
арқылы тексеріледі. Алдымен ең 
төменгі қабаттағы фильтрге ор
наластырылып, коронавирус ин
фекциясы баржоғын анықтайтын 
тест алынады. Егер сырқаттың 
талдамасы теріс болған жағдайда, 
стационарда қалдырылып, жоғар
ғы қабаттағы палаталардың бі ріне 
орналасады. Талдама оң нә тиже 
көрсетсе, науқас қала бо йынша 
екі үлкен инфекциялық ста цио
нардың біріне жеткізіледі.

– Осында ем жүргізген бар
лық дәрігер мен медициналық 
қыз меткерлер жатақхананың 
бесінші қабатында орналасты. 
Үйіне бар май, арнайы соңғы 
қабатта да йын далған демалыс ор
нында ты нықты. Талапқа сәйкес, 
медицина қызметкерлерінің 
сыртқа шығуына болмайды. 
Олардың жа тын орны, үш мезгіл 
тамақ беру мәселесі шешілген. 
Сондайақ, кәсіпкерлер мен во
лонтерлар, қала тұрғындары 
дәрігерлердің иммунитетін көтеру 
мақсатында  ассумен қамтып, 
барлық керектіні жеткізіп тұрды. 
Оларға барлық әріптестер атынан 
мың алғыс. Шілденің 1і мен 16
сы аралығында бірінші бригада 
жұмыс істеген еді. 7 дәрігер, 90 
медбике мен санитарлық қыз
меткерлер тапжылмай науқас
тар ға қызмет қылды. Шыны 
керек, олар қатты шаршаса да, 
ем делушілерге шын жаны ашы
ған дықтан өз міндетпарызын 
адал атқарды десек әбден болады, 
– деді Ә.Медетбаев.

Медетбаев мақтан еткен ме
дицина қызметкерлері шыны мен 
ерлепті. Қаршадай жас мейір
бекелер ауыр оттегі толтырылған 
баллонды жоғары қабатқа өздері 
көтеріп шыққан. Адам жанына 
араша болған дәрігерлер ауысым 
кезінде демалыс орнына талықсып 
жететін дейді мұндағылар.

– Провизорлық стационар
да орталықтандырылған оттегі 
бол мағандықтан, бастапқы кез
де бал лон пай даландық. Негі зі 
бұл қауіпті нәрсе. Лифт бол ма
ған дықтан, оттегіні 45 қабат қа 
көтеру қиындық тудыра тын. Қыз
дарымыз жігіттермен бірлесіп, 
алғашқы қиын күндері өздері 
көтерісетін. Соңғы келген жаңа ап
параттар қолдануға өте қолайлы. 
Салмағы 17 килограмм. Әрібері 
ауыстыру да қиындық тудырмай
ды. Бір мезетте екі науқасқа оттегі 
береді, – деді Әділбай Медетбаев 
ендігі сөзінде.

Бұл емдеу орнында замана
уи рентген құрылғысы, сондай
ақ, коронавирус инфекциясына 
талдама алатын лаборатория 
бар. Алғашқы уақытта ПТР тест 
қорытындысы 34 күнде кел
се, кейінгі күндері бір тәулікке 
жетпейтін уақытта нәтижесін көре 
алады. Тіпті, азанда тапсырған сы
нама қорытындысы кешке дейін 
дайын болады. Провизорлық ста
ционар тек қала тұрғындарын ғана 
емес, аймақ бойынша науқастарды 
да қабылдапты.

Олар шынымен 
қорықты
Орталықта ең көп науқас 

түскен уақыт сол біз айтқан 
шілденің басы екен. Бас дәрігердің 
айтуынша, бір күнде 320 нау қасқа 
дейін ем қабылдапты. Жазыл
ғандардың орнына жылдам келесі 
науқас ауыстырылған. 

– Бұл бір жиырма минут жаң
быр жауып, селдетіп, жанжа
ғын бүлдіретін уақыт мезгілі 
сияқты еді. 20 шілдеге дейін 
осылай қиындық өтті, аурумен 
алысқандар саны күрт көтерілді. 
Кейінгі он күндікте науқастар 
саны біртіндеп азая бастады. 
Бұған басты себеп – халық өзөзін 
қымтап ұстап, мұның оңай жау 
еместігін түсінгені болды. Олар 
шынымен қорықты. Өйткені, 
көп адам арасында вирусты же
ңе алмай кеткендер де бар еді. 
Шы ны керек, біз әлі де карантин 
шек теулерін алмай, сақтық шара
ларын ұмытпаумыз керек. Бұны 
осылай жеңеміз, – деп және бір 
нақтылады дәрігер.

Айтпақшы, жедел жәрдем кө
ліктеріне қосымша қала әкімдігіне 
қарасты барлық мемлекеттік қыз
мет машиналары көмекке келіпті. 
Орталықтағылар бұған да алғыс 
айтып үлгерді.

– Бір айға жуық уақытта 800
ден астам адам қабылдаппыз. 
Олардың өкпе қабынудан бөлек, 
қант диабеті, қан қысымының 
тұрақсыздығы сияқты қосымша 
аурулары да болды. Ең жаманы – 
көкірек көзің сайрап, миың жұмыс 
істеп тұрғанда ауа жетпей қиналу. 
Бастысы, аурумен күресуде жазы
лам деген сенім керек. Бұл өзіне 
де, бізге де көмектеседі. Біздегілер 
осылай ауырғандар тамырына 
дәрісін құйып қана қоймай, са
насына жылы сөзін арнап, күліп 
жүріп қызмет етті. Өкінішке орай, 
үш адамнан айырылып қалдық. 
Оның біреуі орта жастан асқан 
болса, екеуі үлкен кісі, – деп 
толықтырды бас дәрігер.

30 жылдан бері дәрігерлік 
сапта жүрген Әділбай ағаның 

бар тілегі жұрт сақтықты әлі де 
ұмытпауы керек. Дендеген дерттің 
аптығы басылса да, денсаулық 
сақшысы осылай дейді.

Үміт қайта оянды
Бізге провизорлық орталықтың 

ішкі жұмыстарын жауапты 
дәрігер Болат пен бас мейірбике 
Ақмарал таныстырды. Онда да 
арнайы қорғаныш киімін киіп, 
он минуттан әрі бірінші қабатты 
ғана көрсетуге рұқсат алдық. Бар
лығын аралауға болмайды. 

– Мен келгелі үш күн. Емдейтін 
дәрігеріңнің қабағының өзі түзу 
болса, аттай шауып кетесің. Ай
налайын, бұған дейін аурухана 
есігін аттап жүрміз ғой. Әуелде 
қорықтық. Аурухана жайлы жа
ман пікір айтуға болмайды. Бас
та бәріміз солай жұрттан есіткен 
сөзге сеніп, «өлсем үйде өлейін» 
дегенмін. Балалар үйде жатуы
ма қарсы болып, осында келдім. 
Әрі немерелерім, жүкті келінімді 
ойлап баруға келіскенмін. Пнев
мония болыппын. Ем жүргізді. 
Емнен бөлек, адам өзі кеуілге 
де семіреді демей ме?! Мұндағы 
тамақтандыратын адамы мен 
тазалықшысына дейін қасқабаққа 
қарап күткенде, өзің де ауыр
дым деуге ұяласың. Алла абырой 
берсін бұларға. Күндізтүні батам
ды беріп, рахметімді айтып оты
рамын, – дейді 64 жастағы Батыпа 
апа.

Әу баста орталыққа жастар 
мен орта буындағы аурулар түсе 
бастаған. Үлкендер мұнда кел
меген. Мүмкін, қазақы түсінік 
пе, «жасарымды жасадым» деген 
ниетпен дерттің меңдеуіне үнсіз 

көндіккендердің үйде жат қанын 
да есіттік. Ал енді осы орта лық
тың қызметін жазылғандар дан 
естіген қартаң кісілер де осын да 
келген. 

– Ем ұзақтығы 56 күн.  Әр 
қабатта бір дәрігерден бар. Адам 
көп кезде екі дәрігер қызмет 
етті. Дәрідәрмек жеткілікті бол
ды. Әсіресе, соңғы келген за
манауи оттегі аппараттарының 
көп көмегі тиді. Одан бөлек дем 
алу жаттығуларын үзбей жасап, 
барлық талаптарды сақтауға үгіт
насихат та жүргізіп отырдық, 
– дейді стационардағы жауапты 
дәрігер Болат Мырзахметов.

Баржоғы он екі минут ішін
де тұтас жабық қорғаныш киімі 
біздің тынысымызды тарылт ты. 
Шылқыған тер бастан бақай
шаққа дейін барғанын білем. 
Апырай дестік. Он екі минут 
киюге шыдамаған жабық киім
ді мұндағылар он екі сағат киіп 
жүруге мәжбүр. Әрине, оларға 
да сақтық керек. Иә, олар тұмша
ланып жүріп таза ауадан тарықса 
да, науқастарға дем жеткізіп, дерт
ті жеңу жолында жанығып жүр.

Сенім сыйлай 
білдік
– Аурулар көп болды. Ашыл

ған күннен бастап 3 шілдеге де
йін біз төрт қабатқа да толық 
науқас қабылдап болдық. Жан
жақтан төсекжабдық келді. Үш 
жүзден әрі емделуші күнделікті 
болды. Бірі жазылса, бірі түседі. 
Сізге айтайын, 22 шілде күні ғана 
бізде 136 науқас қалды. Қатты 
қиналғанымыз, кислородтық бал
лондардың жетіспеушілігі. Бос 
бал лон салмағының өзі тым ауыр. 
Соны біздің қыздар кә дімгідей 
жоғарыға бірлесіп, кө теріп шы
ғатын. Бір күнде әрі кетсе, 20 
адамнан анализ алып жүрсек, 
осы дерт күшейген күндері 70ке 
жуық адамнан анализ алынды, – 
дейді бас мейірбике Ақмарал Ма
ханбетжанова.

Оның айтуынша, дәрі герлер
дің таңғы ас пен түскі ас ты ішуге 
уақыты да болмаған. Ар найы 
ыдыстағы тамақ қалай келді, со
лай қайтатын. Тек кешкі асты 
ғана талғажау еткен. Онда да 
шар шаңқы күйде. Тәжірибесі аз, 
кеше келген жас маманмейір би
ке лердің жылаған күндері аз бол
маған.

Адам көптігі соншалық, ине 
егуге үлгірмейтін кездер де бол
ды. Сондай уақытта медбикелер 
науқастар көңілін аулап, тіпті әзіл 
де айтып, көңілін көтеруге тыры
сыпты. Бастысы, оларға ауруды 
жеңуге сенім сыйлай білдік дейді 
орталықтағы медбикелер.

– Мұнда науқастардан шағым 
болмауы тиіс. Уақыт тығыз. 
Абдырауға жол жоқ. Бәрі бірдей. 
Бірі үлгірмеген уколды бірі сал
ды. Бойына қорқыныш ұялаған 
барлық келушілерді жылы сөзбен 
жұбаттық, олар да бізге сенім 
артты. Дәрігерлердің арқасында 
олар өз отбасына оралып, тіпті, 
әлі күнге дейін рахметін айтып, 
қоңырау шалатындар жетерлік, 
– деп жылы жымиды  мейірбике 
Гүлмира Абдрасулова.

«Вызов»
Осы мақаланы теріп отырып, 

есіме елдегі шешем түсті. Кеше 
ғана зейнетке шыққан ол 40 жыл 
ғұмырын медицина саласына ар
нады. Жақында ғана барғанымда 
көз алдымда өткен мына бір оқиға 
– мен үшін мақтаныш.   

Кешкілік уақытта үй телефоны 
шырылдайды. Маған емес. Көбіне
көп шешемізге қоңыраулатады. 
Оны бәріміз білеміз. Үндемей, 
жасыл түймесін басқан бойда, 
Ұлекеңнің қолына ұстата қоясың.

– Әләу... 
Ар жақтан ауырған адамның 

өзі не сол үйдің бір пен десінің 
даусы шығады. Біз жақтан 
Ұлекеңнің (шешем) үйрен шікті 
жауабы естіледі.

– Қай жері дейсің? Делсал 
болып... Айтатыны жоқ, бұл ауру 
иектеп алды алаңсыз. Иә. Иә, ба
рам ғой. Тамағың қалай?..

Сәлден соң шешемнің ауырған 
адамның үйіне жаяулай тар
тып бара жатқанын үйдегі кәрі 
мысыққа дейін байқар еді.

Елде тұмаумен күресіп жат
қан дар жетерлік. Укол алушы 
көп деп оралады. Тіпті, туған 
інісі ауырып, өзі басқа аурудың 
шақыртуына кеткен уақыт та 
болған. Екі ортада өкпе артып, 
«менен пәленше жақын ба еді, 
неге бірінші маған келмейсің?!» 
деген туған бауырына ашуланып, 
«шырағым, енді ауруды ағайынға 
бөліп қарайтыным жоқ» деп келте 
қайырғаны бар.

Міне, «доғдыр» Ұлдай зейнет
ке шықты.  Енді пенсияға шықтым 
деп, қол қусырып отыра ма?! Әй, 
қайдам?!  Науқастан «вызов» 
түссе, мен білетін шешем білек 
түріп, бара береді. 

Зейнетке шығатыннан бір күн 
бұрын жұмыстан қуанып келгені. 
Сондағы айтқаны: «укол алушы
лар азайыпты...» 

Сақтансақ қана 
бәрін сақтаймыз
Иә, солай. Сақтықты ұмытпау 

керек. Абзалы, тойжиынға 
бармаңыз, өзіңізді оқшаулаңыз. 
«Ауырмайтын жол іздеген 
дұрыс». Алдажалда дертті болып 
ем іздей қалсаңыз, дәрігерлердің 
қарап қалмасы белгілі. Айтпақшы, 
біздегі мәлімет бойынша, облыс 
аумағында коронавирус инфек
циясымен ауырған және қарым
қатынаста болғандарды бақылау 
мақсатында барлығы 2405 төсек
орын ұйымдастырылыпты. Оның 
ішінде 645і инфекциялық болса, 
провизорлық төсекорын – 1760. 
Қазір барлық стационарларда 
орын тапшылығы жоқ дейді ма
мандар. 

Солай. Дәрігерлердің жұмысы 
әлі де қауырт. Ауру меңдеген жан
ға араша болам деп арпалысады. 
Антына беріктік, мамандығына 
махаббаты оларды осы жолға 
алып келді.

Бұл – ел саулығының жолы!

ЖАН мен АРАША

1-бет. 



Шара қатерлі індетке қар-
сы тұрып, мыңдаған адамның 
өмірін сақтап қалған медицина 
мамандарына деген елдің рия-
сыз алғысын білдірді. Бірнеше 
ай бойы үйге бармай, Отанның, 
отбасының саулығын ойлаған 
дәрігерлерге деген қазіргі құр-

мет пен алғыс айрықша бөлек. 
Акцияға кәсіпкерлер мен эт-
номәдени бірлестік өкілдері де-
меушілік жасаса, волонтерлар 
әр отбасыға жеткізілуіне жауап-
ты болды.

Бастамаға алғашқы болып үн 
қатқан «Абай-Дәулет» ЖШС 1 

тонна күріштің тегін таратылуы-
на үлес қосты. Сондай-ақ, жал-
пы шара барысында «Жан-Арай 
Жем» ЖШС тарапынан 1700 ме-
дицина қыз меткеріне ыстық та-
мақ, «Жомарт» қайырымдылық 
қорының қолдауымен қалалық 
және темір жол ауруханасының 
қыз меткерлеріне азық-түліктей 
көмек берілді. Алғысқа толы ак-
циядан «Ажар city» сауда үйі де 
қалыс қалмады. Ал этномәдени 
бірлестік өкілдері тарапынан 
арнайы құрбандыққа шалынған 
малдың еті таратылды. Сон-
дай-ақ, медицина қызметкер-
леріне елеулі еңбектері үшін 
облыстық Қазақстан халқы ас-
самблеясы атынан ашық хаттар 
табысталды.

Облыстық Қазақстан халқы 
ассамблеясы және «Сыр волон-
терлары» орталығының ұйым-
дастыруымен өткен акция-
ға автоволонтерлармен қатар 
«Жаңғыру жолы» қоғамдық 
қозғалысының 20 ерікті жасы 
да қатысты. Олар карантин та-
лабына сәйкес  өз көліктерімен 
азық-түлікке толы қораптарды 
үй-үйге таратты.

Пейілі кең, жақсылыққа жақ-
сылық жасауды парыз санайтын 
жұртшылық ұсынысты қызу 
қолдап, бұл күні аудандарда да 
медицина мамандарына құрмет 
көрсетілді.

Құрбан айт мерекесінің алғашқы күнінде 60 
медицина қызметкерінің отбасына азық-түлікке 
толы мерекелік сый тарту етілді. «Мың алғыс!» атты 
бұл жалпыреспубликалық акция Қазақстан халқы 
Ассамблеясының бастамасымен ұйымдастырылды. 
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– Эпидемиологиялық ахуалға 
байланыс ты енгізілген өзгерістер-
ге сәйкес биылғы мейрам өзгеше 
өтті. ҚМДБ төрағасы, бас мүфти 
Наурыз бай қажы Тағанұлының 
бастамасымен www.qurban2020.
kz сайты іске қосылып, құрбан 
шалу рәсімін қашықтан өткізу 
қолға алынды. Осы орайда, Сыр 
өңірі мешіттері де бастамаға қол-
дау білдіріп, аймақ тұрғындары-
ның құрбан шалу ние тін онлайн 
форматта жүзеге асырдық. Қаси-
етті мерекенің алғашқы күнінен 
облыс бойынша арнайы штаб ма-
мандары алдын ала белгіленген 
қасапханада құрбан шалу рәсімін 
өткізіп, сайтқа өтініш берген 
мұқтаж жандардың мекен-жай-
ларына тегін жеткізді, – дейді 
ҚМДБ-ның облыстағы бас имамы 
Болатбек Ұласқанұлы.

Өңірде қашықтан құрбан 
шалу рәсімі жоғары деңгейде 
өтті. Үш күнгі шарада 36 тоннаға 
жуық ет таратылыпты. Облыс 
бойынша 4 түйе, 124 ірі қара, 714 
қой, 95 тоқты құрбандыққа ша-
лынып, 7261 отбасыға, «Атаме-
кен» отбасылық үлгідегі балалар 
ауылы, Қарттар үйі және «Зағип-
тар» қоғамының 111 мүшесіне 

құрбан еті үлестірілді. Мұның 
ішінде өз үйінен құрбан шалып, 
мұқтаждарға таратып беруді ама-
наттаған жерлестер де жетерлік.

Бұдан бөлек, қасиетті мере-
кенің құрметіне орай әлеуметтік 
жағдайы аз қамтылған 226 от-
басыға азық-түлік қоржындары 

беріліп, 4 ауруханада ем алып 
жатқан 1650 адамға құрбан етінен 
дәмді тамақ дайындалған. Сон-
дай-ақ, сойылған малдың бас мү-
шелері үйітіліп, ішек-қарындары 
тазаланып, етпен бірге таратыл-
са, терілері санитарлық талаптар 
сақ тала отырып арнайы орын-
дарға көмілген.

Айта кету керек, «QURBAN 
2020» жобасы аясында 
қашықтықтан құрбан шалу 
рәсімінің талаптарға сай атқа-
рылуына барлық аймақ мешіт-
терінің имамдарынан бөлек, 500-
ден астам ерікті үлес қосыпты. 
200-ге жуық автокөлік жұмылды-
рылып, барлық малдың еті бұзыл-
май, уақытылы таратылған.

– Қала ішінде, қала сыр-
тындағы ауылдардағы жағдайы 
төмен, көпбалалы отбасыларға 
ет тарату мақсатында көмекке 
келдім. Өз көлігіммен, ерікті жі-
гіттермен бірлесіп, арнайы ме-
кен-жайларға жеткіземіз. Барлық 
көлікке кететін шығын, жанармай 
пұлы өз қаражатымыздан. Мұн-
дағы келген ерікті жігіттердің 

мақсаты – құрбан етінің ысырап 
болмай, қажетті жандарға уақы-
тылы жетуіне көмектесу, – дей-
ді айттың алғашқы күні бізбен 
тілдес кен ерікті Досбол Жолды-
бай.

Суреттерді түсірген 
Н.НҰРЖАУБАЙ

Еріктілер 
еңбегі

АКЦИЯ

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

Медицина мамандарына 
мың алғыс

Кеше ғана өткен қасиетті Құрбан айт 
мерекесін бұрынғыдай халық болып тойлай 
алмадық. Басты себебі түсінікті. Карантин 
күндеріне сәйкес келген айт мейрамында 
бірқатар діни шара онлайн өтті.

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»Sb

1693 – француз мо-
нахы Дом Периньон шам-
пан ішімдігін жа сау дың 
құпиясын ашты.

1900 – пейзаждың ұлы ше-
бері, орыс суретшісі  Исаак 
Ильич Левитан қайтыс бол-
ды. Ұлты еврей болғандығына 
байланысты көп қысымшылық 
көрген.

1914 – Ұлыбритания Германияға соғыс жария-
лап, өзінің әскери кемелерін Солтүстік теңізге, Ла-
Манш бұғазына және Жерорта теңізіне жөнелтті. 
Мақсат – Орталық Еуропа мемлекеттеріне теңіз 
бетінде құрсау қою.

1916 – Түркия өзінің әскерлерін Египеттен 
алып кете бастады. Операция келесі жылдың 9 
қаңтарына дейін созылды. 

1918 – қазақтың танымал қа-
ламгері, майталман аудармашы 
Ісләм Жарылғапов дүниеге 
келді. Қазақ тілін «оқырман», 
«көрермен», «саяжай», «бал-
мұздақ», «жа ғажай», «аялдама», 
«перзентхана», «теледидар», 
«ғарыш» сияқ ты көптеген сәт-
ті балама сөздермен ба йытқан.  

«Күнтізбе» (календарь) сөзі де –  І.Жарылғапов 
өнериетінің бір үлгісі.

1940 – Италия әскерлері Эфиопия жеріне ба-
сып кірді. Эфиопия ол кезде Бриятанияға қарай-
тын.

1943 – Шығыс майданда совет әскерлері Орел 
қаласын азат етті.

1968 – Израиль авиациясы палестиналық пар-
тизандардың Иорданиядағы базаларын бомбыла-
ды.

Деректер 
«Адамзат күнтізбесі» кітабынан алынды

2020 жылдың 6 шіл-
десінен бастап «Бастау 
Бизнес» жобасы аясында 
кәсіпкерлік жүргізу негіз-
деріне арналған оқытудың 
3-легінің оқу курсы баста-
лады. 

Биылғы жылы қабыл-
данған карантиндік ша-
раларды ескере отырып, 
«Atameken Academy» он-
лайн платформасы арқылы 
қашықтықтан онлайн-оқы-
ту қарастырылған.

Халықты жұмыспен 
қамту орталықтарында (әрі 
қарай – Орталық) тіркел-
ген-тіркелмегеніне қара-
мастан жұмыссыз адамдар, 
ҚР Үкіметі айқындайтын 
жұмыспен қамтылған 
адамдардың жекелеген са-
наттары оқыту қатысушы-
лары болып табылады, 
оның ішінде:

- ауылдық елді мекен-
дерде, қалаларда, оның 
ішінде моно және кіші қа-
лаларда тұратын адамдар;

- мүгедектер, егер ме-
дициналық қорытынды 
бойынша денсау лығы ең-
бек міндеттерін орындау ға 
кедергі келтірмесе не олар-
дың денсаулығына және 
(немесе) басқа адамдардың 
еңбек қауіпсіздігіне зиян 
келтірмесе;

- зейнеткерлік жасқа 
жетпеген елу жастан асқан 
адамдар;

- сондай-ақ NEET сана-
тындағы жастар;

- табысы аз және/неме-
се көпбалалы отбасылар-
дың мүшелері;

- ауыл шаруашылығы 
кооперативтері және олар-
дың «ҚР зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» 
ҚР Заңының 11-бабының 
1-тармағында белгіленген 
зейнеткерлік жасқа жетпе-
ген мүшелері;

- қоныс аударушылар 
және оралмандар.

Оқу мерзімі 21 күннен 
аспайды. Бағдарлама қаты-
сушыларына сертификат 
беріледі.

Жоба шеңберінде он-
лайн-оқыту үшін қаты-
сушылар орталыққа жеке 
басын куәландыратын құ-

жаттың көшірмесін қоса 
бере отырып, оқудан өту 
туралы өтінішпен жүгінуі 
тиіс. Орталықтар үміт-
кердің мәртебесін жобаның 
нысаналы тобына сәй-
кестігі расталған жағдайда 
оқуға жолдама береді.

Өтініш беруші «Ата-
мекен» ӨКП-ға немесе 
оның аудандық және қа-
лалық филиалдарына оны 
оқудан өту үшін топқа қа-
былдауды өтінеді.

Сонымен қатар, үміт-
кер өз бетінше сілтеме 
бойынша онлайн-өтінімді 
қалыптастыра алады 
h t tps : / / a tameken .co / ru /
course-bastau жеке басын 
куәлан дыратын құжаттың 
көшірмесін және орталық 
жолдамасын жүктеумен.

Толық ақпарат алу 
үшін: 

Кәсіпкерлерге қыз-
мет көрсету орталығы: 
Қызылорда қ., Желтоқ-
сан көшесі, 12, телефон: 
8/7242/400874,  сайт: www.
atameken.kz.

Кәсіпкерлерді қол-
дау орталықтарының ме-
кен-жайлары:

Арал ауданы – Арал қ., 
Бақтыбай батыр к-сі, 46 үй, 
тел.:8/72433/79199;

Қазалы ауданы – Әйте-
ке би кенті – Әйтеке би к-сі,  
9 үй, тел.:8/72438/79243;

Қармақшы  ауданы 
–  Жосалы кенті, Кө-
шербаев к-сі, 36 үй, 
тел.:8/72437/79120;

Байқоңыр қаласы – Бай-
қоңыр қаласы, Абай көшесі 
16 үй, тел.: 8/336/222735;

Жалағаш ауданы 
– Жалағаш кенті, Үр-
кімбаев к-сі, 33 «а» үй, 
тел.:8/72431/79199;

Сырдария  ауданы 
– Тереңөзек кенті, Қо-
наев к-сі, 12 «а» үй, 
тел.:8/72436/79179;

Шиелі ауданы –  Шиелі 
кенті, Рысқұлов к-сі, 5 үй, 
тел.:8/72432/79255;

Жаңақорған  ауданы 
–  Жаңа қорған кенті, 
А.Иманова к-сі, 140 үй, 
тел.:8/72435/79120.

Анықтама телефонда-
ры:  40-02-02, 40-09-81.

«Бастау Бизнес» жобасы бойынша 
оқудың басталуы туралы

Шешеннің тілі, 
семсердің жүзі
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«Оқшы ата» қорымы – сырт қа-
рағанда шағын аумақты алып жатқа-
нымен, Орта Азиядағы аса қасиетті 
орындардың бірі. Кезінде қорымның 
айналасындағы құрылыстардың ізі 
мен күйдірілген кірпіштердің қал-
дықтарына шыны салып қараған 
шығыстанушы-археолог Каллаур 
бұл жерді үлкен қаланың орны деп 
болжам жасаған.

Ал, түрколог-ғалым Ә.Қоңы-
рат баев «Оқшы атаның» Қожа Ах-
мет Ясауи мовзолейінен бұрын са-
лынған пантеон екенін, көптеген 
хандар мен батырлардың осы жерге 
қойылғанын айтады. Жердің қырты-
сымен сөйлесетін ғалым болжамы 
зерттеушілерді он ғасыр кейін ше-
гінуге шақырады. Шынында да, бұл 
жер өткен өрке ниеттен сыр шертетін 
қазынаны кеудесіне көміп жатқан 
шығар, оны рухани жаңғыру жолы-
на түскен білімді ұрпақ дәлелдей-
тініне сенім мол. 

«Оқшы ата» қорымында халқы-
мыздың жүрегінен орын алған талай 
әулие кісілердің зираты жатыр. Асан 
ата, Ғайып ата, Кітап ата, Қабыл 
ата, Қыш ата, Есабыз әулие, Бала 
би, Дос бол би – есімдері ел жадына 
өшпес тей болып жазылған бір-бір 
тұлға.  

Досбол Қорлыбайұлының та-
рихы өте күрделі. Әкесі Қорлы-
бай жас кезінде тағдыр тәлкегімен 
Арқаға барып тұрақтаған, Досбол 
сол жақта шамамен 1815 жылдары 
өмірге келген.

Би жайындағы бір деректерде  
оны Қостанай атырабындағы Орта 
жүздің Момын деген атасынан, енді 
бірде Сыр бойындағы қыпшақтар 
арасынан шыққан деген мәліметтер 
беріледі. Дұрысы, Досболдың атала-
ры сырбойылық, өзі Арқада туған, 
атақты Ыбырай Алтынсариннің 
атасы Балқожа биден ат мініп, бата 
алған.  Кейін ер жеткен соң атажұр-
тына оралған. 

Досболды кейде «Досбол би» 
десе, кейде «Досбол шешен» дейді. 

Шешен дегенде бұл ұғым бізге 
алқалы жиындарда ағыл-тегіл сөй-
леп, барша тыңдаушысын мүлгітіп 
тұрған сөзуар түсінігін елестетеді, 
би ұғымы болса заңдық, билік күші 
бар адам тұлғасы арқылы көрінеді. 
Осы екі ұғымды біріктіретін, екі 
болмысты жақындастыратын қалып 
– шешендік өнері.

Шын мәнінде Досбол – билік 
еткен кісі, 1808-1864 жылдары Сыр 
бойына әмірін жүргізген Қоқан хан-
дығының жергілікті жерден сай-
ланған датқаларының бірі. Датқа-
лық құрамында әрқайсысында үш 
мыңнан көп адам тұратын 40-45 
ауыл болған. Осының өзі де Досбол-
дың қолында қаншалық билік құ-
зыры болғанын көрсетеді. Алайда, 
Досбол датқа көбіне хандықтың бек-

теріне бойұсына бермеген, олардың 
алым-салық заңдарын орындамаған, 
шешендік тілмен уәж айтып, бетін 
қайырып отырған. Мұндай оқиға-
ларды ел аузында сақталған әңгіме-
лер сайрап айтып береді.

Досбол би ердің құнын екі 
ауыз сөзбен шешкен, ел мен 
елді бітістіріп, әділдігімен, тап-
қырлығымен, шешендігімен халық 
арасында зор беделге ие болған 
адам. «Бәрінен сөз бастау қиын, та-
уып айтсаң – мереке қылады, таппай 
айтсаң – келеке қылады» деген аталы 
сөзді берік ұстанған. Ешқашан сөз 
қадірін түсірмей, ағайынның сөзге 
тоқтау керектігін, бірліктің, берекелі 
тірліктің  бастауы тілде жатқанын 
насихаттап кеткен. Осыны өзінің 
өмірінде де талай көрсеткен.

«Назбедеу мен қазанат,
Шабына түртсең теппейді.
Нәсілі жақсы азамат,
Шамдандырсаң сөкпейді.
Негізгі жаман арамза,
Сен дегенді кектейді.
Іс түскенде басыңа,
Тумаң қалар қасыңда,
Туысқанға ешкім жетпейді», – 

деп Әжібай би мен Торғай датқаны-
бір ауыз өлеңмен татуластыруы Дос-
болдың шешендік қуатын, ақындық 
дарынын анық аңғартады. Осындай 
дарынын, дара болмысын елдің ын-
тымағы мен кемел келешегі үшін 
сарп еткен тұлғаның ғұмырдариясы 
аз сөзге сыятын дүние емес, әрине.

Халқымыз шешен-билерді аса 
құрмет тұтып, оларды өміріне өнеге 
еткен. «Бас кеспек болса да, тіл кес-
пек жоқ» деп дәріптеген. «Би бол, 
би болмасаң, би түсетін үй бол» деп 
дәрежелеген. «Би болмас белін жал-
пақ буғанменен, ағармас асылы арам 
жуғанменен» деп үлгілеген.

Ен даланы емін-еркін жайлаған 
қазақтың басына талай зұлмат-
ты төндіріп, ұлт тамырын біржола 
қиып тастағысы келген үстем саясат 
ата-баба аманатын көз қарашығын-
дай сақтаған Алаш жұртының асқақ 
рухын төмендете алмады. Коммуни-
стік, атеистік өктемдікке қарамастан 
өткен ғасырдың 60-жылдарында діні 
мен ділін мансұқ етпеген зиялы аза-
маттар әулиелерге кірпіштен кесене 
орнатты. Қамкесегі мүжілген кей-
бірін қайта жаңалады. Ата-баба ару-
ағына деген халық құрметі еліміздің 
тәуелсіздік алуымен бірге қайта өр-
леді. 1997 жылы «Оқшы ата» қоры-
мында әулие лер рухына арналып 20 
мың адам қатысқан ас берілді. Ал 
2017 жылы Досбол датқа кесенесі 
қайта жаңғыртылды.

Досбол Қорлыбайұлының өмірі 
би, шешен деген атпен танылып, ғұ-
мыры ұрпаққа мирас болған өшпес 
өнегесі арқылы ғасырдан ғасырға 
жалғаса бермек.

Р.ДҮЙСЕНҰЛЫ

Шиелі өңіріндегі көне дәуір-
лердің алтын қазығындай болған 

«Оқшы ата» әулиелер кешені кеше 
мен бүгіннің арасындағы асқақ 

тұлғасын аласартпай бағзы замандар-
дың үнін құлаққа жеткізіп тұр.


