
МАҢЫЗДЫ МІНДЕТТЕР 
ЖҮКТЕЛДІ

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев Білім 
және ғылым министрі Асхат 
Аймағамбетовті қабылдады.

Министр Білім және ғылым минис
трлігінің жаңа оқу жылына дайындығы 
және бұған дейін берілген тапсырмалар
дың орындалу барысы жайында есеп 
берді.

Президент жаңа оқу жылын дұрыс 
ұйымдастырудың маңызды екенін 
ескертті. Әсіресе қашықтан оқыту кезін
де әлеуметтік аз қамтылған отбасылар
дан шыққан балаларға қолдау көрсету 
қажеттігіне баса назар аударды.

Мемлекет басшысы Білім және 
ғылым министріне педагогтардың мәр
тебесін көтеру жөніндегі жұмыс ты 
жалғастыруды, ұстаздарды негізгі қы
зметінен бөлек жұмысқа жұмылдыр
мауды және 2021 жылғы қаңтар айына 
жоспарланған мұғалімдердің жалақы
сын 25%ке арттыруды қамтамасыз 
етуді тапсырды. Сондайақ ҚасымЖо
март Тоқаев жоғары оқу орындарының 
академия лық дербестігін одан әрі кеңей
ту, жоғары білімнің сапасын арттыру 
және ЖООдағы ғылымды дамыту тура
лы тапсырма берді.

ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ 
СӨЙЛЕСТІ

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев Ливан 
Республикасының Президенті 
Мишель Аунмен телефон 
арқылы сөйлесті.

ҚасымЖомарт Тоқаев Бейрут пор
тындағы жарылыс салдарынан қаза 
тапқан адамдардың жақындары мен 
туыстарына көңіл айтып, зардап шеккен
дердің тезірек сауығып кетуіне тілекте
стік білдірді.

Жарылыс кезінде Қазақстанның 
дипломатиялық өкілдігінің ғимараты 
бүлініп, бір қызметкердің жеңіл жарақат 
алуына байланысты ҚасымЖомарт 
Тоқаев Мишель Аунға Бейрутте жүр
ген Қазақстан азаматтарының (200ден 
астам) қауіпсіздігін қамтамасыз етуді 
сұрады.

Мемлекет басшысы Ливанның 
оңтүстігінде БҰҰ Уақытша күш тері нің 
құрамында қазақстандық 120 бітімгер 
сарбаздың өз міндеттерін лайықты әрі 
жоғары деңгейде атқарып жатқанын атап 
өтті. Осы орайда ҚасымЖомарт Тоқаев 
Ливан үкіметі қазақстандық әскери қы
зметшілердің ауысуы кезінде олардың 
қауіпсіздігін сақтау үшін қажетті көмек 
көрсететініне сенім білдірді.

Әңгімелесу барысында тараптар Қа
зақстан мен Ливан арасындағы қарымқа
тынастарды одан әрі кеңейту мәселелері 
бойынша пікір алмасты. ҚасымЖомарт 
Тоқаевтың пікірінше, Ливан Қазақстан
ның Таяу Шығыс тағы маңызды серіктесі 
және екі елдің ынтымақтастығына баса 
мән беріледі.

Өз кезегінде Мишель Аун 
 ҚасымЖомарт Тоқаевқа осындай 
қиынқыстау кезеңде телефон шалып, 
қолдау көрсеткені үшін ризашылығын 
білдіріп, оның жылы лебізін Ливан 
халқына жеткізетінін айтты. Сондайақ 
Ливан билігі Қазақстан азаматтары мен 
дипломаттарының қауіпсіздігін қамтама
сыз ету үшін барлық қажетті шараларды 
қабылдайтынын жеткізді.
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Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

Тұңғыш Президент – Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан
дықтардың әлауқатының өсуі: табыс 
пен тұрмыс сапасын арттыру» атты 
Жолдауында «Қарапайым заттар эко
номикасын» дамытуға тапсырма бер
ген болатын. Елбасы тапсырмасымен 
2019 жылдан бастап «Қарапайым зат
тар экономикасын» дамыту бо йынша 
қолжетімді несие беруді шешу үшін 
600 млрд теңге бөлінді. Биылдан 
бастап қаржыландырудың жалпы со
масы көбейіп, 1 трлн теңгеге артты. 
Ал, бұл жағдай кәсіпкерлердің үлкен 
ауқымын қамтып, жаңа жұмыс орын
дары мен жаңа өндірістік қуатты 
құруға мүмкіндік береді.

Шілде айында Мемлекет басшы
сы ҚасымЖомарт Тоқаев Үкіметтің 
кеңейтілген отырысында «Қарапа
йым заттар экономикасы» бағдарла
масының жүзеге асырылу барысын 
сынға алған еді.

– Аталған бағдарлама импортты 
алмастыру және жұмыспен қамту 

үшін маңызды бастама ретінде қолға 
алынған. Бірақ 1 жарым жыл ішін
де бұл бағдарламаның шарттары 6 
рет қаралды. Ал, жалпы бөлінген 
200 миллиард теңгеден сәл ғана аса
тын қаржының тек бестен бірі ғана 
игерілген. Өңдеу өнеркәсібіндегі 
субъектілердің саны және халық 
тұтынатын тауарлар импортының 
үлесі бұрынғы деңгейде қалып отыр. 
Яғни, нақты мақсаттар мен міндет
темелерді айқындап алмай, ақша 
бөлеміз. Басқаша айтқанда, атау
лары жақсы басқа бағдарламалар 
сияқты «қарапайым заттар эконо
микасының» да сәтсіздікке ұшырау 
қаупі туындады. Осыдан қорытынды 
шығару керек, – деді Мемлекет бас
шысы.

Бүгінде қаржыландырудың 1 
трлн теңгеге дейін артуы ескеріліп, 
қайта бөлу жүргізілген. Өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте облыстық индустрия лық
инновациялық даму басқармасының 

басшысы Ринат Сұлтангереев өңдеу 
өнеркәсібі мен қызмет көрсетуде 
– 300 млрд теңге, агроөнеркәсіп ке
шені саласында қайта өңдеуде – 200 
млрд теңге, агроөнеркәсіп кешені 
өндірісінде 500 млрд теңге бөлін
генін атап өткен болатын. Соның 

ішінде 100 млрд теңге көктемгі дала 
жұмыстарына жұмсалады. 

– Мұндай бөлу АӨК саласы мен 
тамақ өнеркәсібінің импортқа тәуел
ді еместігімен түсіндіріледі. Бұдан 
бөлек, ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаттары атап өткендей, агро

өнеркәсіп кешеніне, әсіресе төтен
ше жағдай кезінде баса назар аудару 
маңызды. АӨК саласы «пандемиядан 
кейінгі кезеңде» ұлттық экономиканы 
қалпына келтіруде жақсы серпін бе
руі керек. 

ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ:
кәсіпкерлікті дамытуға жаңаша серпін

Осыдан екі жылға жуық уақыт бұрын Үкімет қаулысымен 
басым жобаларды жеңілдетілген несиелендіру бағдарламасы 
қабылданды. Негізгі мақсат – экономиканың нақты секторын 
қаржыландыру, отандық өнімді дамыту, импорттық 
әлеуметтік маңызды азық-түлік тауарларын жергілікті 
өнімдермен алмастыру. Бұл бағдарлама «Қарапайым заттар 
экономикасы» деп аталды.

Жуырда Президент Қасым Жомарт 
Тоқаев Үкіметке «51020» бағдарла
масын жүзеге асыруды бастау жөнінде 
тапсырма берген болатын. Қаржының 
негізі «Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» арқылы игерілетін болады. 
Банк басшысы Ләззат Ибрагимова 
алдағы күндері банк 1990 жылдар
дан бастап 2009 жылға дейінгі ара
лықта әкімдіктердің кезегінде тұрған 
алғашқы 20 мың адамға шақырту жі
беретінін, олардың 6 мыңға жуығы 
қазіргі таңда банк салымшысы екенін 
мәлімдеді. Ал әкімдік кезегіндегі 
қалған 14 мың азаматтың байланыс 
ақпаратын анықтау үшін олар бойын
ша тиісті жұмыстар жүргізілетін бола
ды. 

Бағдарламаның негізгі шарттары 
бойынша азаматтың жеке баспана
сы болмауы және баспана кезегінде 
тұруы тиіс. Сонымен бірге «Тұрғын 
үй жинақ банкіндегі» депозитінде 
пәтер құнының 10 проценті көлемін
дегі жинағы болуы керек. Несие 20 
жыл мерзімге 5 проценттік үстемемен 
беріледі. 

Осылайша, Қазақстанда тағы бір 
бағдарлама жүзеге асырыла бастады. 
Бірақ, бағдарлама өте күрделі, бүгінгі 
халық тұрмысының деңгейін 
сараптайтын болсақ, ол бірша
ма ойларға жетелейді. Деген
мен, біз бұл мәселенің шешімін 
кейінге қалдыра отырып, бү
гінгі тұрғын үй нарығындағы 
сұраныс қандай деген сауал
дың жауабын іздестіріп көре
йік.  Ең алдымен сұраныс пен 
ұсыныс арасындағы қатынас 
үйлесім тапты ма? Біз осы 
сауалдарға жауап беру үшін 
жалпы Қазақстандағы, оның 
ішінде Қызылордадағы тұты
ну нарығына біршама талдау 
жүргіздік. Үстіміздегі жылдың 
6 айы ішінде елімізде 6 млн 
100 мың шаршы метр тұрғын 
үй пайдалануға берілді. Ресми 

мәліметке жүгінсек, көрсеткіш өткен 
жылмен салыстырғанда 7 процент
ке жоғары. Статистика комитетінің 
мәліметі бойынша Қазақстандағы бар
лық 15 аймақта тұрғын үй бағасының 
өсімі байқалады. Жаңа үйді пайдалану 
көрсеткіші НұрСұлтанда – 34, Алма
ты облысында – 31, Шымкентте 22 
процентке артқан. 

Салыстырмалы түрде Қазақстан 
бойынша екі бөлмелі пәтерлер Ақтө
бе қаласында біршама арзан. Мұнда 
ауданы 50 шаршы метр болатын пә
терді 8 млн теңгеге алуға болады. Ал 
Қос танайда дәл осындай баспананы 
8,5 млн теңгеге табуға болады. Ақ
мола облысының орталығындағы пә
тер – 12 млн, Шымкентте – 12,5 млн, 
Өскеменде 13 млн теңге шамасында. 
Елордада пәтер бағасы Ақтөбемен са
лыстырғанда екі есе жоғары. 

Соңғы уақытта халықтың коммер
циялық баспанаға, сондайақ екінші 
нарықтағы үйлерге деген сұранысы 
артты. Бұл орайда біз Қызылордадағы 
жағдайды салыстыру үшін талпыныс 
жасадық. Сырдария өзенінің сол жаға
лауында мемлекеттік бағдарлама бой
ынша тұрғын үй құрылысы қарқынды 
жүргізілуде. Олар мемлекет белгіле

ген белгілі бір шарттар бойынша са
тылады, яғни несиеге беріледі. Кезек 
көп. «Тұрғын үй жинақ банкі» бо
йынша құжаттарын рәсімдеп жатқан
дар санының көптігін де байқадық. 
Бірліжарым коммерциялық үйлер де 
саудаға түсуде. Айталық, «ЕрАру» 
компаниясының сату бөлімінен ха
бардар болғанымыздай, мұз айдыны 
маңындағы пәтердің шаршы метрі 200 
мың теңге. Осыдан бірнеше ай бұрын 
құрылысы басталған үйдің пәтерлері 
негізінен сұраныс тауыпты. Сұраныс 
таппағандары – 45 қабаттағы пәтер
лер. Егер оларды сатып алғыңыз кел
се, алдын ала 1 млн теңге кепілдік 
жарна төлейсіз. Бұл кепілдікке алған 
пәтеріңіз басқа адамға сатылмайды 
деген ұғымды білдіреді. Сауда бары
сынан аңғарғанымыз, коммерциялық, 
салыстырмалы түрде қымбат деген 
үйлердің өзі алдын ала иесін тапқанға 
ұқсайды. 

Бұл көріністі сол жағалау дағы 
«Астана сервис» компаниясы  салып 
жатқан үйдің жайкүйінен байқадық. 
Бір қызығы, барлығы сатылып кеткен, 
қалғаны – 5ші қабат. Осы көріністің 
куәсі болған біз тұрғын үйге деген 
сұраныстың әлі жоғары екенін бай
қадық. Бірақ бұл, біздіңше, халықтың 
тұрмыс деңгейі жоғары деген ұғымды 
білдірмейді. Негізінен сауда мемле
кеттік бағдарлама бойынша жүргізілу
де. Ал коммерциялық баспана иелері 
жоғары жалақысы немесе басқа табыс 
көздері бар азаматтар санатынан. Де
мек, бізде шамалы қымбат болса да, 
азаматтардың артық табысын жылжы
майтын мүлікке шығындап жатқаны 

байқалады. 
Жалпы пәтерлерге деген 

сұраныс әлі жоғары. Әсіре
се пәтер жалдаушылардың 
азаймай отырғанын байқа
дық. Бұл ішкі миграцияның 
біршама белең алғанын, жұ
мыс көзін табу үшін елден 
отбасыларымен бірге көшіп 
келіп жатқандардың легі өсе 
түскенін білдіреді. Олардың 
көпшілігінің мемлекет
тік бағдарлама бойынша 
тұрғын үй несиесін алуға 
материалдық жағдайы көте
ре бермейді. Әзірге, тұрғын 
үй нарығындағы жағдайдың 
көрінісі осындай.

ТҰРҒЫН ҮЙ НАРЫҒЫ: 
сұраныс пен ұсыныс үйлесім тапты ма?

Халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету қай дәуірде 
болмасын мемлекеттің өзекті мәселесінің бірі болды. Соңғы 
жылдары Қазақстанда бұл бағытта ауқымды жобалар жүзеге 
асырылуда. 

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»Sb

2-бет

Тілеуі бірдің бағы таймасІрі жоба – 
іргелі еңбек көзі

«Таңдауыма 
өкінген емеспін»

Қашықтан жұмыс істеу
пандемиядан кейін жалғаса ма?

– Біз бір сағат ішінде қан
дағы антиденелердің баржоғын 
анықтауға болатын тест сына
маларын сатып алдық. Азамат
тар бізге хабарласып, кез келген 
уақытта қан тапсыра алады. Қы
змет ақылы, – деп атап өтті меке
ме басшысы Серік Игембаев.

Сондайақ, COVID19ға 
қарсы иммунитеті қалыптасқан 
адамдар ақылы негізде иммун
дық плазмасын сақтауға тапсы
ра алады. Болашақта  вирусты 
қайта жұқтырған жағдайда, олар 
оны қайта пайдалана алады. 
Плазманы сақтау мерзімі – үш 
жыл. Бұған дейін біз орталық 
мамандарының коронавируспен 
ауырған адамдардың қанынан 
алатын иммундық плазманы да

йындау жұмыстарын бастағанын 
хабарлаған едік. Қазір мұнда күн 
сайын осы компонент дайында
лады, қажетті қор жасақталған 
екен. 

– Иммундық плазманы дайын
дау барысында біз COVID19бен 
орташа және ауыр дәрежеде ауы
рып, ауруханада ем қабылдаған 
адамдардың қанын қолданамыз. 
Олар толық тексеруден өтеді, 
егер қан қолайлы болса, антиде
нелердің қажетті мөлшерімен им
мундық плазманы дайындаймыз. 
Содан кейін бұл компонент ауыр 
дәрежедегі науқастарға қолда
нылады. Антиденеге бай плазма 
тезірек аяққа тұруға сеп, – дейді 
мекеме басшысы.

Айта кету керек, бұл әдіс 
көптеген елдерде кеңінен қолда
нысқа енуде және өзінің тиімділі
гін дәлелдеді. Бүгінгі таңда біздің 
өңірде де COVID19ға шыл
дыққан 5 науқасқа иммундық 
плазма құйылған. Қан орталығы
ның мамандары қалыптасқан 
эпидемиологиялық жағдайға 
байланысты донорлар саны азай
ғанын алға тартып отыр. Сон
дықтан тұрғындардың бейжай 
қалмауын, орталыққа келіп, қан 
тапсыруды сұрайды. Себебі, қан 
мен оның компоненттерін үнемі 
құюды қажет ететін науқас көп, 
оларға өмір сыйлау маңызды.

Иммундық 
плазма дайындау 
жұмыстары жүруде

Ағзада вирус бар ма әлде жоқ па, бұл туралы қалай 
білуге болады? Егер де осы сұрақ мазаласа, кез келген 
қызылордалық облыстық қан орталығына барып, тест 
тапсыру арқылы оған жауап ала алады. Мекемеге жақын-
да жүзге жуық тест сынамалары жеткізіліпті, енді оның 
көмегімен антидененің бар-жоғын анықтауға мүмкіндік 
мол.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

ЭКОНОМИКА

10 ТАМЫЗ – АБАЙ КҮНІ 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

Қаулысымен 10 тамыз Абай күні болып 
белгіленді.

«Қазақстан Республикасындағы ме
рекелік күндердің тізбесін бекіту тура
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 31 қазандағы №689 қаулысы
на толықтыру енгізу туралы «Қазақстан 
Рес публикасындағы мерекелер туралы» 
2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 4бабына сәй
кес Қазақстан Республикасының Үкіметі 
 ҚАУ ЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Қазақстан Республикасындағы ме
рекелік күндердің тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 
жылғы 31 қазандағы №689 қаулысына 
(Қазақстан Рес публикасының ПҮАЖы, 
2017 ж., №53, 343құжат) мынадай то
лықтыру енгізілсін: көрсетілген қаулымен 
бекітілген Қазақстан Республикасындағы 
мерекелік күндердің тізбесі: мынадай 
мазмұндағы 221тармақпен толықтырыл
сын: «221. Абай күні – 10 тамыз».

2. Осы қаулы алғашқы ресми жария
ланған күнінен кейін қолданысқа ен
гізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі А.МАМИН
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Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықованың 
төрағалығымен 
төтенше жағдайлардың 
алдын алу және 
оларды жою 
жөніндегі облыстық 
комиссияның отырысы 
өтті деп хабарлайды 
облыс әкімінің баспасөз 
қызметі.

Өңір басшысына облыстық 
жұмылдыру дайындығы басқар
масының басшысы Медет Усаин 
мен «Қазсушар» кәсіпорны Қы 
зылорда филиалының дирек
торы Хамит Бейімбетов, Арал 
ауданының әкімі Мұхтар Ораз
баев, Қазалы ауданының әкімі 
Мұ рат Ергешбаев және Қармақ
шы ауданының әкімі Мұса Қал
дарбеков атқарылып жатқан жұ
мыстар жайында есеп берді. 

Былтыр қараша айының 
соңында Сырдария өзені ар
насында ұстасқан мұз Арал, 
Қазалы аудандарынан басталып, 
ҚармақшыЖалағаш аудан да
рының шекарасына дейін жет
кен болатын. Ал Қызылорда 
қа ласы мен өзге аудандарда 
өзен нің кей жерлерінде ғана мұз 
қат ты. 

– Биыл облыс аумағында су 
тасқыны кезеңі шығынсыз өтті. 
Дегенмен, «От пен су тілсіз 
жау» демекші, алдағы уақытта  
су тасқынына жол бермеуіміз 
қажет», – деді облыс әкімі.

Өткен жылы «Қазсушар» 
мекемесіне тиесілі Сырдария ау
данында орналасқан «Әйтек» су 
торабының  төменгі ағысында 
су шаюдың салдарынан бе
тон қабырғалары опырылып, 
ұзындығы шамамен 17 метрдей 
аумақ зақымдалған болатын. 
Жиын барысында облыс әкімі 
«Қазсушар» мекемесінің басшы

сына су торабының стратегиялық 
маңыздылығын ескере отырып, 
жөндеу жұмыстарын уақытылы 
аяқтап, қыс мезгілінде қажетті 
материалдықтехникалық қор
ларды қалыптастыру жөнінде 
тапсырма берді. 

– Нысанды қалпына келтіру 
бойынша қажетті қаржысы бө
лінген. Алдағы мұз жүру кезеңіне 
дейін су торабынан төмен 
орналасқан Сырдария, Жалағаш 
аудандарының елді мекендерін, 
ондағы егін алқаптарын су басу
дан қорғау үшін қалпына келтіру 
жұмыстары уақытылы аяқталуы 
тиіс, – деді өңір басшысы.

20202021 жылдарда ықтимал 
су тасқынына дайындық шара
ларын ұйымдастыру мақсатында 
жұмыс тобы құрылып, Сырда
рия өзені бойындағы көктемгі 
мұз жүру кезінде зақымдалған 
қорғаныс бөгеттері мен су 
шаруашылығы нысандарының 
жағдайы зерттелді. Нәтижесінде 
облыс бойынша қалпына кел
тіруді қажет ететін барлығы 11 

нысан анықталды. Қызылорда 
қаласы бойынша – 1, Арал ау
данында – 2, Қазалыда – 1, Қар
мақшыда  – 4, Жалағашта – 1, 
Сырдарияда – 1, Шиеліде 1 ны
сан жөндеуді қажет етеді.  

– Ертеңгі күні қапы қалмас 
үшін барлық мүмкіндікті пай
даланып, тасқын су кезеңіне 
дайындықты күшейтуіміз керек. 
Осы ретте, Қызылорда қаласы 
және аудан әкімдеріне ағымдағы 
жылғы 1ші қазанға дейін қажетті 
резервтегі қаржы көлемдері, 
жанаржағармай, қап қорлары, 
су басу аймақтарындағы қауіпті 
учаскелерге бекітілген меке ме
лер, олардағы техника мен адам 
саны, эвакуациялық жи нақтау 
және қабылдау пункт тері, мате
риалдықтехника лық қор ла рын 
толықтай қалып тас тырып, аяқ
тау ды тапсырамын, – деп атап 
өтті облыс әкімі. 

Сондайақ, Сырдария өзені
нің бойындағы әрбір қауіпті 
учаскелерге бекітілген ар
найы техникалары бар жауап

ты мекемелердің дария бойы 
кезекшілігін ұйымдастыру 
жә не су басу қаупі бар аумақ
тар дағы тұрғындарға дер ке
зінде хабарлама беру, малмү
ліктерін қауіпсіз жерлерге 
кө шіру дайындықтары бойын ша 
жұмысты пысықтау жүк телді.   

Осы ретте өңір басшысы 
облыстық төтенше жағдайлар 
департаментіне төтенше жағ
дай лардың алдын алу мен оны 
жоюға тартылатын күштер мен 
құралдардың, апаттыққұт қару 
қызметтерінің су тасқыны
ның алдын алу кезеңіне да
йын болуды, «Қазгидромет» 
респуб ликалық мемлекеттік ме
кемесінің Қызылорда филиал
ына 15 қа заннан бастап ауа 
райы болжамы және облыс ше
карасындағы су бекетінен өтіп 
жатқан су көлемі жөнінде нақты 
мәлімет беріп отыруды да тап
сырды. 

«СБ» ақпарат

Әлеуметтікэкономикалық 
даму жоспары жалпы құны 
219,7 млрд теңге болатын 119 
ісшараны қамтиды. Оның 
ішінде республикалық бюджет
тен 156,7 млрд теңге, жергілікті 
бюджеттен 50,6 млрд теңге 
және басқа көздерден 12,4 млрд 
теңге қаралды.

2020 жылға Кешенді жос
парды іске асыруға барлығы 
69,4 млрд теңге көздел ген, 
оның ішінде республикалық 
бюджеттен – 52,1 млрд теңге, 
жергілікті бюджеттен 13,8 
млрд теңге, басқа көздерден – 
3,5 млрд теңге. 

Жүргізілген жұмыстар 
нәтижесінде биыл 15,6 млрд 
теңге болатын 42 ісшара 
қолдау тапты. Оның ішінде 
Кешенді жоспар шеңберінде 
1,4 млрд теңгенің 11 ісша
расына қолдау көрсетілді. 
Қалған ісшаралар 20212023 
жылдарға арналған бюджет 
шеңберінде кезеңкезеңімен 
жү  зе ге асырылмақ.

Облыс әкімі әлеуметтік
экономикалық жоспар эко
номиканы дамытумен қатар 
тұр ғын үймен қамтамасыз 
ету, газ, энергия, жылу, сумен 
жаб дықтау, жолдарды жөндеу 

және басқа да мәселелерді 
шешуі қажеттігін атап өтті. 

Биыл кешенді жоспар 
шең берінде жаңа мұнай кен 
орындарын одан әрі игеру 
мақсатында «ШуСарысу» 
шөгінді бассейнін зерттеу 
жұмыстары басталады. Со
нымен бірге агроөнеркәсіп 
кешенінде Қызылорда қала
сын дағы ет комбинаты мен 
Қар мақшыдағы құс фабри
касын салу жұмыстары жүргі
зіліп, оларда 80ге жуық жұ мыс 
орны ашылады. Ет өнім дерінің 
үлесі артып, ішкі на рықты 
қамту көзделеді. 

Жиында кешенді жос пар
да көзделген тұрғын үйком
муналдық шаруашылық саласы 
бағытында қолға алынатын мә
селелер қаралды. Биыл Арал, 
Қазалы, Қы зылорда қаласында 
43,6 шақырым су құбыры же
лілерін салу көзделуде. Осы
лайша, өңірде 4 мыңнан астам 
адам сапалы ауыз суға қол 
жеткізе алады. Сонымен қатар, 
Тереңөзек, Жосалы және Арал 
ауданындағы Жақсықылыш 
кенттерін газдандыру жұмыс
тары аяқталады. Нәтиже сінде 
37 мыңға жуық адам табиғи 
газды пайдаланып, игілігін кө

реді.
Даму жоспарында инфра

құрылым мә се лелері жан
жақты қаралған. Облыс тағы 
барлық аудандарда 136 ша
қырым жол жөндеу жұ мыс тары 
жүргізіледі. Бұл жергілікті 
жол дардың үлесін 69 процент
ке дейін көтеруге мүмкіндік бе
реді.

Аяқсумен қамтамасыз ету 
бағытында да мәселелер ше
шімін таппақ. Биыл «Көк арал» 
бөгетін және Сырдария өзенінің 
арнасын қалпына келтіру, 
сондайақ, «Кү міскеткен» жә
не «Қараөзек» су қой мала рын 
жаңғырту бойынша жоба
лаусметалық құжаттама 
әзірленуде. Атал ған нысандар
да құрылыс жұмыстары рес
пуб ликалық бюджет есебінен 
2021 жылы бастау алады. 

Кешенді жоспарды орын
дау нәтиже сінде тұрғын үй 
құ рылысы бағытында жаңа 
пә терлер табысталады. Осы 
жылы 815 пәтерлік жалға 
берілетін тұрғын үйдің құры
лысы жүргізілуде. Оның ішінде 
көпбалалы отбасылар мен 
халықтың әлеуметтік осал топ
тары үшін облыс көлемінде 
698 пәтерлік 15 тұрғын үй 
пайдалануға беріледі.

Жиында облыс әкімі ке
шенді жоспарда көзделген 
мә се лелердің уақытылы іске 
асып, атқарылған жұмыстар 
нәтижесі өңірдің әлеуметтік
эко номикалық дамуына оң сер
пін беруі керектігін атап өтті.

«СБ» ақпарат

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Кешенді жоспардағы 
келелі істер талқыланды

Дегенмен, өңірде шешімін 
кейінге қалдыруға болмай
тын өзекті мәселелер бар. Ал 
оларды іске асыру орталық 
мемлекеттік органдардың кө
мегінсіз мүмкін емес. Қауіпті 
вирусқа байланысты әлем бо
йынша жарияланған пандемия 
экономикалық жағдайларға 
біраз өзгерістер әкелді. Мұнай 
өндірісі төмендеп, көптеген 
сала жұмысы іркілді. Осын
дай кезеңде жаңа жоспарларға 
қаржы бөлу де қисынсыз. Де
генмен, бүгінгі таңда басты 
назар мен барлық күшжігер 
эпидемиологиялық ахуалды 
оңалтуға бағытталып жат
са да, облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова өңірдің ертеңіне 
қатысты мәселелерді бір сәтте 
естен шығарған жоқ. Мемле
кет басшысы мен Үкіметке өз 
ұсыныстарын жеткізе білді. 

Өткен ғасырдың 50жыл
дары пайдалануға берілген 
«Қызылорда» су торабы соңғы 
жылдары апаттық жағдайда 
тұр, сол себептен тез арада 
күрделі жөндеуді қажет етеді. 
Ал егер бұл нысан бұзылса, 
онда өңірдегі 38 елді мекенді су 
басу қаупі бар. Сонымен бірге, 
облыстың 3 ауданы, Қызылорда 
қаласы аумағындағы 110 мың 
гектар суармалы, 250 мың гек
тар шабындық, жайылымдық 
жер сусыз қалады. Мұндай 
қауіп жыл өткен сайын күшейе 
бермек. 

Сәуір айында болған Үкімет 
отырысында облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова су то
рабын жаңғырту жұмыстары 
тезірек басталмаса, қауіп 
күшейетінін айтқан еді.

– Жобаның құны – 3,2 млрд 
теңге. Бұл жөнінде мемлекеттік 
сараптама бар. Енді жобаның 
жүзеге асырылу мерзімі 2 жыл 
болғандықтан, ол жол карта
сына кірмей қалды. Өйткені, 
ауқымды жұмыс атқаруымыз 
керек. Сол себепті бірден 2 
жылды қамтитын қомақты 

қаражат қарастыруымыз ке
рек. Сонымен қатар, бұл жер
де маусымдық мәселе бар. 
Мысалы, егін егу, егін жинау 
кезінде жұмыс істей алмаймыз. 
Тек күзде, егін біткеннен кейін 
бастауымызға болады, – деген 
еді өңір басшысы.  Премьер
Министр Асқар Мамин аталған 
нысанмен және басқа жобалар 
бойынша көмек көрсетілетінін 
айтты. 

Міне, енді осындай табан
дылықтың нәтижесінде Қы
зылорда облысын дамыту бой
ынша 100 млрд теңге көлемінде 
экономикалық көмек жаса
латын болды. Өткен аптада 
ҚР ПремьерМинистрі Асқар 
Маминнің жетекшілігімен ке
ңес өтіп, онда Қызылорда об
лысын дамыту мәселелері жө
ніндегі жұмыс тобы 79 жобаға 
қолдау болатынын хабарлады.

Осы қолдау аясында 2020
2022 жылдар ішінде облыста 
80ге жуық ісшара жүзеге 
асырылмақ. Экономиканың 
дамуы және басқа да маңызды 
міндеттермен қатар халықты 
толғандыратын ең өзекті 
әлеуметтік мәселелерді ше
шуге мүмкіндік болады. Атап 
айтқанда,  тұрғын үй, су,  газ, 
жылу, электрмен жабдықтау 
және жол жөндеу секілді 
көптеген жоба іске асырыла
ды. Тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылығы саласын да
мыту шараларының арасын
да облысты газдандыру мен 
көліктік инфрақұрылымды 
же тілдіру бар. Транспорттық 
инфрақұрылымды дамыту 
ая сында 2022 жылға қарай 
жақсы және қанағаттанарлық 
жағдайдағы автожолдардың 
санын 72%ке дейін жеткізу 
жоспарланып отыр. 2018 
жылы бұл көрсеткіш 63,5%ті 
құрағанын атап өткен жөн.

Бүгінгі жағдай  халықтың 
әлеуметтік осал топтарына жа
татын отбасыларына қатысты 
көптеген пробемаларды ашып 

көрсетті. Соның бірі – осын
дай отбасылардан шыққан 
оқу  шылардың компьютерлік 
тех никаларға қолжетімсіздігі. 
Соған байланысты облыста 
34,7 мың оқушыға  компьютер, 
ноутбук, планшет және модем 
секілді  компьютерлік техника
лар сатып алу көзделіп отыр.

Ал «Бизнестің жол кар
тасы – 2025» бағдарламасы 
шеңберінде жас кәсіпкерлерге 
мемлекеттік грант беруді және 
шағын несиелендіруді арт
тыру жобасы облыста кәсіп
керліктің дамуына оң әсер 
беретіні сөзсіз. Аймақтың ауыл 
шаруашылығы, оның ішінде 
егін шаруашылығы үшін су
армалы алқаптардың маңызы 
ерекше. Мемлекет қолдау 
көр сетіп отырған жобалар қа
тарында «Күміскеткен» және 
«Қараөзек» су қоймаларын 
жаң ғырту, сондайақ иррига
циялық жүйелерді жетілдіру 
шаралары бар. Қыс мезгілінде 
тоғандарға жинап алынған 
су жаз айларында егістікке 
жіберіледі. Ал «Көкарал» бөге
тінде атқарылар жұмыс – балық 
шаруашылығымен ай на лы са
тындар үшін қуа ныш ты жа
ңалық. Сонымен қатар, ол эко
логтардың, сондайақ төтен ше 
жағдай қызме тін дегілер көңі
лінен шығатын ша ра екені де 
даусыз.

– Жалпы, жоғарыда аталған 
ісшараларды іске асыру об
лыстың дамуына жаңа серпін 
әкеледі. Оларды іске асы
ру 8 мыңға тарта жұмыс ор
нын құруға, салық  базасын 
к ңейтуге және ең бастысы жал
пыөңірлік өнімнің 1%тен ас
там өсуіне мүмкіндік береді, 
– дейді облыстық экономи
ка және бюджетті жоспарлау 
басқармасының бөлім басшы
сы Жеңіскүл Омарова. 

Жалпы Үкіметте мақұлдан
ған жобалар өңір тарихындағы 
елеулі жаңалықтармен айшық
талмақ. Мәселен, ауданнан 
шалғай орналасқан Ақбасты, 
Тоқабай, Абай және Төретам, 
Жанқожа батыр, Майдакөл ау
ылдарын сумен жабдықтауды 
жүзеге асыру халықтың тұр
мыстіршілігін жаңа деңгейге 
көтеру деп білген жөн.

Қысқасы, облыста маңызды 
деген міндеттерге мықтап көңіл 
бөлініп отыр. Өңірді дамытуға 
бағытталған жілікті жобалар 
туралы алдағы уақытта да 
оқырманға жеткізетін боламыз.

Ірі жоба – 
іргелі еңбек көзі 

Кеше облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықованың төрағалығымен 
Қызылорда облысының 2019-2022 жылдарға 
арналған әлеуметтік-экономикалық 
дамуының кешенді жоспары талқыланды. 
Жиында облыс әкімінің орынбасары Нұрлан 
Тілешов кешенді жоспарда көзделген бірқатар 
мәселелер туралы баяндады деп хабарлайды 
облыс әкімінің баспасөз қызметі. 

Облыста қазынаға қаржы түсіруден негізгі 
үлеске ие болып келе жатқан мұнай өндірісі кейінгі 
жылдары екі еседей төмендеді. Бұл жағдайдың өңір 
экономикасына тигізер әсері жеткілікті. Алайда, 
облыс басшылығы өзге де салалардың дамуын 
мұқият зерделей отырып, «қара алтын» өндірісінен 
жоғалтқан шығынның орнын толтырып 
келеді. Осылайша облыс халқының әлеуметтік-
экономикалық жағдайын жақсартуға бағытталған 
жоспарлар мүмкіндігінше жүзеге асуда. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Тыңғылықты дайындық
көп түйткілді шешеді

Бағдарламаны тиімді іске 
асыру үшін тауар номенкла
турасы кеңейтілді. Негізінен 
оған АӨК саласы және тамақ 
өнеркәсібінің тауарлары енді. 
АӨК саласын қолдау үшін 
сондайақ көктемгі дала жұмыс
та рына бөлінген 100 млрд тең
геден бөлек, көктемгі дала 
жұмыстары бойынша жобаларға, 
қаржы көзін шектеусіз, қаржы 
айналымын 1 жыл мерзімге 100 
процентке толықтыру қарас
ты рылған. Бағдарламаны іске 
асы рудың барлық кезеңінде 
Үкі мет қаулысына бірқатар тү
зе тулер енгізілді. Несиелеу 
шарт  тары бизнесті жеңілдету, 
қолжетімділікті қамтамасыз ету 
және үлкен қамтуды арттыру 

бағытында толығымен қайта 
қа ралды, – деді Ринат Сұлтан
гереев. 

Осылайша, кәсіпкерлерді не
сиелеу мөлшерлемесі жылдық 
8%тен 6%ке дейін төменде тіл
ді, ал жеңілдікті кезең енді несие 
мерзімінің үштен бір бөлігіне 
берілмек. Қарыз сомасының 
50 процентіне дейін кепілдік 
беру құралы енгізілді, айналым 
қаражатын қарыз сомасының 
50 процентіне дейін толықтыру 
мүмкіндігі қарастырылды. Не
сие лендіруге жататын тауар
лар мен қызметтердің тізбесі 
365тен 1000нан астам түрге 
дейін кеңейтілді, экономикалық 
қызмет түрлерінің жалпы жік
теуіштерінің саны 65тен 124ке 
дейін өсті.

Ал, қазір Сыр елінде бағ
дарлама аясында қандай жұмыс

тар жүзеге асуда? Бүгінде облыс
та Жобалық кеңсе жұмысында 
жалпы құны 13,7 млрд теңгені 
құрайтын 153 жоба қамтылды. 
Оның ішінде құны 7,6 млрд 
теңгені құрайтын 97 жобаның 
өтінімі мақұлданған. Осы жоба
ларды іске асыру кезінде бетон 
құбырлары, жемшөп өнімдері, 
ұзақ уақыт сақтауға арналған 
ұннан жасалған кондитерлік 
өнімдер өндірісін құру, жиһаз 
өнімдерінің ассортиментін 
кеңейту жоспарланған. Жалпы 
мақұлданған жобалардың ішінен 
72 жоба мал шаруашылығын 
дамытуға бағытталған.

Қазір сала мамандары кәсіп
керлерге осы бағытта ақпарат 
беріп, түсіндірме жұмыстарын 
жүргізіп келеді. Айта кету керек, 
«Аралтұз» акционерлік қоғамы 
бағдарлама аясында үшінші ис

пан цехының құрылысын бас
тады. Цех іске қосылған кезде 
кәсіпорын Қытай нарығына жы
лына 100 мың тонна ас тұзын 
экспорттайды деп күтілуде әрі 
қосымша 250 жаңа жұмыс орны 
ашылады. 

Сондайақ, «Мелиоратор» 
серіктестігінің бастамасымен 
құрылыс мақсатында пай
далануға арналған бетоннан, 
цемент тен немесе жасанды тас
тан жасалған дайын бұйымдар 
шығару цехы іске қосылуда. 
Иә, өңірде құрылыс индустрия
сы, жиһаз, тамақ, жеңіл және 
қайта өңдеу өнеркәсіп сала
ларын дамытуға бағытталған 
бағдарламаның тиімділігін тү
сін ген тұрғындар артса, бұл өз
геріс кәсіпкерлікті дамытуға 
жаңаша серпін бермек.

ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ:
кәсіпкерлікті дамытуға жаңаша серпін

1-бет 

Қызылорда 
қаласының әкімі 
Нұрлыбек Нәлібаев 
бірқатар медициналық 
мекемелерге барып, 
дәрігерлермен кездесті. 
Емдеу нысандары-
на қала әкімдігінің 
ұйымдастыруымен 
және кәсіпкерлердің 
қолдауымен өкпені жа-
санды желдету аппара-
ты мен 15 оттегі концен-
траторы табысталды. 

Өкпені жасанды желдету 
аппараты және 2 оттегі концен
траторы қалалық ауруханаға 
берілсе, облыстық жұқпалы ау
рулар ауру ха насының базасы 3 
аппаратпен толықты. Облыстық 
балалар ауруханасына – 5, «Ана 
мен бала орталығына» 5 жаңа 
құрылғы табысталды. Аталған 
медициналық құралғыларды 
алуға «СәтСервис» ЖШС, 
«БақБереке 2030» ЖШС, 
«Сапақ» ӨК, «АсанасДар» 
ЖШС, СК «МетПромМонтаж» 
ЖШС, «НұрАй Ақжол» ЖШС, 
«Алтын Айдарлы» ЖШС қолдау 
білдірген. 

Қала әкімі қиын кезеңде 
қолдан келген көмегін беріп, өз 
қаражат тары есебінен демеу
шілік танытқан кәсіп керлерге 

тұрғындар атынан алғыс біл
дірді.

 Мұнан кейін қала басшы
сы медицина саласындағы мә
се лелерді де назарға алды. 
Ай талық, облыстық балалар 
ау руханасының бас дәрігері 
Зоя Кушенова өзі басқаратын 
ем деу мекемесінің реанима
ция бөліміне жөндеу жұмыс
тарының қажет еке нін айтты. 

Орталық 3 жылдан бері тек 
ағымдық жөндеуден өтіп кел
ген, жансақтау бөлімі толы ғы
мен жаңалауды қажет етеді. 
Нұр лыбек Нәлібаев бұл мәселе 
демеу шілік есебінен жақын 
уақытта ше шілетінін жеткізді.

Айта кету керек, жомарт жү
рек, дархан көңіл иелерін қала 
әкім дігі игі іске ұйыстырып, ви
руспен күресте жүйелі жұмыстар 

атқарылуда. Еріктілер қатарында 
кәсіпкерлер, құрылысшылар, 
мәс лихат депутаттары да бар. 
Соның нәтижесінде аз уақытта 
56,2 млн теңгеден аса қаржы 
жиналып, аймақ орталығындағы 
емдеу мекемелеріне қажетті 
құралжабдықтар алынды.

«СБ» ақпарат

Медициналық мекемелер 
жаңа құрылғылармен толықты
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Өмір – керуен, 
бірақ біреуге ерте, 
бі реуге кеш өтетіні 
өкі нішті. Кеше ғана 
ортамызда жүрген қи 
мас досымыз, ден сау
лық сақтау сала сының 
ардагері, дә рігероф
тальмолог Ис лам Са
дықұлы Са ды қовтың 
өмірден өт кеніне 40 
күннің жүзі болды. 

Ислам Садықұлы 
1950 жылдың 2 қыр
күйегінде Қазалы 
қа ла сында дүниеге 
келген. 1967 жылы 
Қазалы ауыл шаруа
шылық тех никумына 
тү седі де, техни
кум бітірі сі мен 1973 жылы Ақ төбе 
мемлекеттік медици налық инс
титутының дайындық бө   ліміне «раб
факқа» түсіп, осы инс   титутты 1980 
жылы ойдағыдай тә мам  даған.  

1980 жылы еңбек жолын Қы
зыл орда облыстық ауруханада дәрі
герофтальмолог болып бастап, Қы
зылорда облыстық медициналық 
ор   та лығынан (ОМЦ) 2013 жылы 
құр   метті зейнет демалысына шықты. 
Зейнетке шықса да, жас мамандарға 
тәлімгер ретінде тәлімтәрбие беріп 
өмірінің соңына дейін дәрігероф
таль  молог қызметін абыроймен ат
қарды.     

Денсаулық сақтау саласында ат
қарған көп жылғы еңбегі бағаланып, 
Құрмет грамоталарымен, Алғыс хат
тармен марапатталды.

Әріптестерімен ауызбіршілікте 
жұмыс жасап, ұжымның құрметіне, 

елдің ыстық ықыла
сына, ортамызда сый
құрметке бөлене біл ді. 
Исекең ағайынтуысқа 
жүрегін айқара ашып, 
қолынан келсе, көмек 
беруге дайын тұратын, 
дүниемүлік пен ма
рапатқа қызықпаған 
жан еді.    

Ардақты досы мыз 
зайыбы әрі әріп  тесі, 
дәрігерте ра певт Мира 
Мен ді  ға  лиқызымен 
ма ғыналы ғұмыр ке
шіп, ұлы мен қызына 
өне гелі тәрбиесін бер
ді. Балдары жоғары бі
лім алып, азамат бо лып 
қалып тасуына аян бай 

еңбек етіп, төрт немересіне сүйікті 
ата болды.

Қадірлі жан ең, 
сыйлы болған халқыңа,

Өмірден өттің, 
адал болған қалпыңда.

Тәуба айтып, 
шүкір дейміз Аллаға,

Ізінді жалғар ұлқызың 
бар артыңда. 

Әрқашан парасатты азаматтың 
өнегелі өмірі, жарқын бейнесі еш
қашан ұмытылмайды. Бірімізге – 
қамқоршы аға, бірімізге – адал дос, 
бірімізге білімді  тәлімгер дәрігер 
болған қадірлі азаматтың нұрлы 
дидары көз алдымызда. Ардақты 
жанның жатқан жері жарық, иманы 
жолдас болсын дейміз. 

Еске алушылар:  достары

Сенбейміз әлі өмірден өткеніңе

Осы жылдың 3 тамызында 
ортамызда жүрген әріптесіміз 
Есенгелді Көшерұлы Жақсы
мов өмірден озды.

Есенгелді Көшерұлы 
1962 жылдың 22 тамызында 
Оңтүстік Қазақстан облы
сының Шардара ауданында 
дүниеге келген. 1984 жылы 
Алматы қаласындағы жол
құ рылыс институтын бітіріп, 
еңбек жолын Жалағаш ауда
нындағы ДЭУ жолқұрылыс 
мекемесінде аға шебер болып 
бастады. 1988 жылы Отан 
алдындағы борышын өтеп 
келіп, Аққыр ауылындағы 

құрылыс мекемесінде шебер, 
прораб, 19972003 жылда
ры жеке шаруашылық ашып, 
төрағасы болды. 2003 жылдан 
бастап өмірінің соңғы күніне 
дейін Қызылорда қаласындағы 
«Дорстрой» ЖШСда учас
ке бастығы болып абырой
лы қызмет атқарды. Жасаған 
еңбегі ескерусіз қалмай, 
бірнеше медаль, құрмет гра
мотасымен, алғыс хаттармен 
марапатталды.

Еңбек жолындағы ең жо
ғары баға – халықтың құр
метіне, елдің ыстық ықы
ласына, ұжымдастарының 
ал  ғаусыз алғысына бөленді. 
Ақылпарасатымен, мейі рім
ді лігімен ұжымды біріктіріп, 
білікті маман ретінде өзінен 
кейінгі жастарды тәрбиеге ба
улыды. Ардақты әріптесіміз 
аяулы жары Жұлдыз Кеңес
бекқызымен екі бала тәр
биелеп, немере сүйді.

Қош, ардақты әріптес. 
Жатқан жеріңіз жайлы, иман 
жолдасыңыз болып, пейіште 
нұрыңыз шалқысын.

«Дорстрой» 
ЖШС ұжымы

Пейіште нұрың шалқысын

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Сейтназарова Ма

нат Кожаевна 2020 жылдың 5 наурызында қайтыс болған аза
мат Алтынбаев Боханбай Турсынбаевичтің атынан мұралық 
істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына мекен
жайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Ақмешіт 
1/1, тел.: 22-28-86, 8 705 189 82 21.

Салық төлеуші – жеке тұлға, 
2019 жыл үшін мүлік салығы 
мен жер салығын төлеу бойынша 
міндеттемелерін қоспағанда, 2020 
жылғы 1 қаңтарға дейінгі салықтық 
кезеңдер үшін мүлік салығы, жер 
салығы және көлік құралдары 
салығы бойынша түзілген бересі со
масын 2020 жылғы 31 желтоқсанға 
дейін төлеген жағдайда, 2020 
жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша 
салық төлеушінің жеке шотындағы 
өсімпұл сомасы, сондайақ төлеу 
күнін қоса алғанда, төленген 
күніне дейін осындай бересі со
масына есепке жазылған өсімпұл 
сомасы салықтық берешек деп та
нылмайды, бюджетке енгізуге жат
пайды, сондайақ уәкілетті орган 
айқындайтын тәртіппен есептен 

шығаруға жатады деп белгіленсін. 
Бұл ретте өсімпұл бересі төленген 
салықтың сол түрі бойынша есептен 
шығарылады.

Осы баптың бірінші бөлігі нің 
ережелері дара кәсіпкер ре тін де 
тіркеу есебінде тұрған тұл ға ларға 
және жеке практикамен айна лы
сатын адамдарға, осындай тұлға
лардың салықтық міндеттемелері 
кәсіпкерлік қызметті, жекеше но
тариус, жеке сот орындаушысы, 
адвокат немесе кәсіпқой меди
атор қызметін жүзеге асырумен 
байланыс ты емес жағдайларды 
қоспағанда, қолданылмайды.

Қызылорда қаласы бойынша 
Мемлекеттік кірістер 

басқармасы                                                                                      

Өсімпұлды есептен шығару бойынша 
салық рақымшылығы!

Қызылорда қаласының жеке нотариусы Досжанов Жаным
бек Нурекеевич 2020 жылдың 6 шілдесінде қайтыс болған 
азаматша Бисенбаева Сарсенкуль атынан мұралық істің 
ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына мекенжайға 
хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 
62/2, тел.: 23 15 88, 8 777 271 51 48.

Қызылорда облыстық кеңес берудиагностикалық орталығының 
ұжымы орталық дәрігері Байбулатова Сандуғаш Оразбекқызына әкесі 

Оразбектің
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

Аймақта 11 этномәдени бір
лестік жұмыс жасайды.  Сәуір 
айында  «YouTube»  сай тынан 
«Сыр бірлігі» кана лы ашылды. 
Онда облыс тық ассамблеяның 
әзірлеген бей нероликтері ор
наластырылды. Сонымен қатар 
жоспарға сай екінші жарты
жылдықта 40тан астам ісшара 
өткізу жоспарланды. 

Медиация институтын да
мыту мақсатында жүйелі жұ
мыстар да атқарылып келеді. 
«Достық үйінде» және аудан 
орталықтарында медиация ка
би неті ашылып, жұмыс жасауда. 
Медиация кабинетінің жұмысын 
дамыту үшін 14 тараппен мемо
рандумға қол қойылды. 

Бүгінде медиация даулар
ды шешудің нақты құралына 
айналды. Облыс көлемінде 615 
қоғамдық медиатор бар. Ал, 
облыстық ассамблеямен бірлесіп 
жұмыс атқаратын 42 қоғамдық 
медиатордың пулы жасақталған. 
Олардың көмегімен 268 дау 
бітіммен шешілген. Өңірде ме
диация институтын ілгерілетуге 
және дауларды соттан тыс шешу 
жолдарын насихаттау үшін ке
шенді шаралар жүзеге асуда. 
Осы ретте «Аймақта медиация 
институтын ілгерілету» жобасы 
аясында облыстық бюджеттен 
қаржы бөлінді. 

Медиация күніне орай «Дос

тық үйінде» жастар ара сын да 
танымал «Kahoot» қо  сымшасы 
арқылы интел  лектуалды сай
ыс ұйымдас ты рылады. Кәсіби 
ме диа торлар мен «Бітім» ме
диация орталығының кәсіби 
жаттық ты рушылары дауды 
бол  дырмау және алдын алу 
шаралары туралы бейнесабақ
тар әзірледі. Сондайақ,  «Ка
рантин кезінде медиация пай
дасы» тақырыбында онлайн 
конференция болады. Шара 
ZOOM қосымшасы, Facebook, 
Instagram әлеуметтік желілері 
арқылы тікелей эфирде көр
сетіледі. Бұдан бөлек, жыл 
көлемінде белсенді жұмыс 
жасаған бірқатар медиатор 
аймақ басшысының алғыс хаты
мен марапатталады. 

Облыстық Қазақстан хал
қы ассамблеясы және «Сыр 
волонтерлары» орталығының 
ұйымдастыруымен «Мың ал
ғыс!» жалпыреспубликалық ак
циясы өтті. «Жаңғыру жолы» 
ЖҚ белсенділері, «Жомарт» 
қайырымдылық қорының ерік
тілері, волонтерлар мен авто
волонтерлар бірлесіп, меди
цина қызметкерінің отбасына 
азықтүлік себеттерін үлестірді. 
Жалпы, мұндай ша ралар алдағы 
уақытта да жал ғаса бермек.

«СБ» ақпарат

Медиация күніне 
орай іс-шаралар 
онлайн форматта 
өткізіледі.  Бұл туралы 
өңірлік коммуникация-
лар қызметінде өткен 
брифингте облыстық 
Қазақстан халқы ассам-
блясы хатшылығының 
меңгерушісі Жағыпар 
Тажмаханов мәлімдеді.    

Бітімде 
береке бар

БРИФИНГ

Су айдындарында суға ке
тудің басты себебі – адамдардың 
қауіпсіздік ережелерін өрескел 
бұзғаны. Өзенканалдардың кез 
келген, әрі зерттелмеген жерле
ріне, балық аулау кезіндегі қауіп
сіздік ережелерінің бұзылуы, 
спирттік ішімдік ішу, балалардың 
ересектердің бақылауынсыз суға 
тү суі және жүзе білмегендігі қай
ғылы оқиғаларға әкеліп соқты
руда. 

Мәселен, 4 тамыз күні Тасбө
гет кентінің тұсында шомы луға 
тыйым салынған аймақта 1995 
жылы туған азамат суға батып 
кетті. Құтқарушылар көме гімен 
мәйіт табылып, туыстарына та
бысталды.  

Осы ретте оқыс оқиғалардың 
алдын алу мақсатында департа
мент және оның бөлімшелері 
азаматтар дың суда қауіпсіздік 
шараларын сақтау бағытында 
жүйелі жұ мыстар атқаруда. Шо
мылу мау сымы кезеңінде судағы 
төтен ше жағдайларға ден қою 
үшін департаменттің жеделқұт
қару жасағының күштері мен 
құ рал дары әзірлікке келтірілді. 
Же делқұтқару техникалары, 

жүзу құралдары, сүңгу құрал
жаб  дықтары, сондайақ жеке 
құрам ның жабдықтарды, құтқару 
құрал дарын пайдалануға дайын
дығы тексерілді. 

Аудандық төтенше жағдайлар 
бөлімдері, білім бөлімдері бірле
сіп, видеоселекторлық режимде 
«дөңгелек үстел», қалалық Тө
тенше жағдайлар басқармасы 
мен жеделқұтқару жасағының 
қыз меткерлері арасында  онлайн 
түсіндірме жүргізілді. Шараға 44 
мектеп қамтылды.

Департамент қызметкерлері 
облыс аумағынан өтетін Сырда
рия өзені жағалауы және қала 
аудан аумағында орналасқан су 
айдындарында тұрғындарға, жас
тар мен балалардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында жа
уапты сала мамандарын тарта 
отырып, рейдтік ісшаралар және 
жеделқұтқару жасағының құт
қарушылары қала аумағындағы 
халықтың суға шомылатын дағ
дыланған орындарында кезек
шілік ұйымдастыруда.

«СБ» ақпарат

Қауіпсіздік ережелері 
қатаң сақталуы тиіс

Жыл басынан бері су айдындарында жаза-
тайым 21 оқиға тіркелді. Салдарынан 23 адам 
қайтыс болды. Өкінішке қарай, оның 8-і бала. Бұл 
туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте облыстық төтенше жағдайлар 
департаменті бастығының орынбасары Руслан 
Қайрақбаев хабарлады.

– Айтжан Жұмабайұлы, 
алдымен өңірдегі ғылыми-
са раптамалық топ жұ мы сы 
мен құрамы туралы айта кет-
сеңіз...

– Аймақтағы ғылымисарап
тамалық топтың жұмысы – этно
саяси, әлеуметтікэкономикалық 
және конфессиялық даму дың 
үдерістерін кешенді сарапта ма
лық бағалау, елде және әлемде 
осы процестің дамуын бол
жау, этносаясаттың өзекті ба
ғыттары бойынша Ассамблея 
қызметін ғылымисараптамалық 
сүйемелдеу, қоғамдық келісім 
мен ұлттық бірліктің ғылыми 
көрініс мәселелерін ілгерілетуді 
ұйымдастыру, жалпыұлттық 
ке  лісімге қол жеткізуде, қазақ
стандық қоғамның тұтастығын 
нығайтуда, демократияны да
мытуда саяси және азаматтық 
институт ретінде Ассамблеяның 
ролін күшейтуге жәрдемдесе 
отырып, ғылымисараптамалық 
қолдау білдіру. Біздің ғылыми
сараптамалық топ 16 адамнан 
құралған. Топ құрамында ғылым 
докторы, ғылым кандидатта
ры, PhD доктор және ғылым 
ма гистрлары бар. Ғылымиса
раптамалық топ мүшелері ай
мақ та өтіп тұратын түрлі ша
ра ларға белсенді қатысып 
оты рады.

– Қазірге дейін қандай жұ-
мыс жасалды? 

– Өткен жылы біздің ҒСТ 
мүшелері облыстық Қазақстан 
халқы Ассамблеясымен бірлесе 
отырып, облыс көлемінде ау
қымды жұмыстар атқарды. Мә
селен, 1 наурыз – Алғыс айту 
күніне орай оқу орындарында 
«Әлем елдеріндегі алғыс білдіру 
дәстүрлері» тақырыбында лек
циялар мен сайыстар өткізілді. 
Сонымен бірге Қызылорда қа
ласындағы жоғары медицина 
колледжінде 31 мамыр – Саяси 
қуғынсүргін және ашар шылық 
құрбандарын еске алу күніне 
арналған Бейбітшілік са бақ
тары бастау алса, Достық 
үйін де «Ұлттық тарихи жады 
– рухани жаңғырудың не
гізі» тақы рыбында ғылыми
та ным дық конференция өтті. 
Мемлекетіміздің Ата Заңы – 
Конс титуция күні қарсаңында 
«Конституция – ел бірлігі мен 
қоғамдық келісімнің кепілі» 
тақырыбында көшпелі семи
нар ұйымдастырылды. Мұнан 
өзге «Этноконфессияаралық ке
лісімнің қоғамдағы рөлі» атты 
дөңгелек үстел, «Қазақтану» 
мәдениағартушылық жоба сы 
аясында Жалағаш және Қар
мақшы аудандары тұрғында
рына арналған семинар бол
ды. Бұл шаралардың барлығы 
облыстық ҚХАның ұйытқы бо
луымен жүзеге асты. 

– Университетте «Қа зақ-
стан халқы Ассамблеясы» 
ка  федрасы жұмыс жасай ды. 
Сыр өңіріндегі этносаясат ты 
жүр гізу мен дамытуда кафед-
раның ролі қандай? 

– Кафедраның негізгі қыз
меті – этнос, дініне қарамай 
жастарға қазақтың тарихы мен 
мәдениетін, тілін дәріптеу. 
Оған қоса Қазақстанды ме
кен еткен 140қа таяу этнос 
өкілдерінің тарихы мен мә
дениеті, тілдері туралы білім 
тарату. 2008 жылы шыққан Ас
самблея мен Білім туралы заңға 
сәйкес қазақ халқының тари
хы мен мәдениеті төңірегінде 
өскелең жастарды тарту, олар
ды толеранттылыққа бейімдеп, 
тәрбиелеу де – бір мақсат. Се
бебі оларға жүргізілетін сабақ
тар, атқарылатын қоғам дық 
жұ мыстардың барлығы кафед
раның тікелей қызметтік функ
циясына сәйкес ұйым дасты
ры лады. Осы ретте бірлік пен 
ынтымақты дәріптеуде кафед
раның  ролі зор деп білемін. 

– Ғылыми-сараптамалық 
топ жетекшісі ретінде жас ға-
лым   дарды дайындауда қандай 
жұ мыстарыңыз бар?

– Жыл сайын дәстүрлі түр
де жас ғалымдар арасында 
Ел басы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назар баев тың қоғамдық келісім 
мен жалпыұлттық бірлік тің 
қазақстандық үлгісін ілгері
летуге арналған республикалық 
үздік ғылыми жобалар бай
қауының өңірлік кезеңі, 31 
мамыр – Саяси қуғынсүргін 
және ашаршылық құрбандарын 
еске алу күніне арналған ғы
лыми конференциялар және 
дөңгелек үстелдер, кәсіптік 
жә  не техникалық білім беру 
ұй ым  дарында Бейбітшілік са
бақ тары және т.б. шаралар 
өткізіледі. Ғылымисарап тама
лық топ мүше лері түрлі ғы
лыми бағыттарда ізденіс жұ
мыстарын жүргізеді. Сондайақ, 
топ мүшелері ғылы ми зерт теу 
бағыттары бойынша, мақа
лалар, монографиялар, оқу
әдіс темелік құралдар және т.б. 
шы ғарып тұрады. Мә селен, 
ғы лымисараптамалық топ мү
шесі М.Насимовтың «Қа лып
тасқан Қазақстан – Елбасы 
саясатының желісі», «Са наны 
жаң ғыртудың 6 бағыты: мәні, 
мазмұны және түсініктері» та
қырыптарында моно гра фия
лық еңбектері жарық көрсе, 
өл кетану бағытында С.Тай ман
ның, Н.Мыңжастың «Жаңа
қорған», «Сырдария» ат ты кі
таптары шығарылды. 

Сонымен бірге №212 орта 
мектеп оқушысы Айзат Ербол 
екінші дүниежүзілік соғысқа 
қатысқан Сыр өңірі корейлері 

туралы зерттеп, үстіміздегі 
жылдың сәуір айында өткен 
республикалық ғылыми жоба
лар байқауынан бірінші орынды 
жеңіп алды. 

– Әлемді жайлаған індеттің 
салдарынан барлық жұмыстар 
онлайн жүйеге көшті. Сіздер-
дің тараптарыңыздан қандай 
шаралар атқарылуда?

– Бұл пандемия елімізге 
өте ауыр тиюде. Десе де,  ел 
бірлігін насихаттау, көп этнос
ты халқымыздың бірлесе жү
ріп өткен дара жолы мен қол 
жеткізген жетістігін көр сету 
мақсатында ғылымисарапта
ма лық топ мүшелері мерекелік 
шараларға, Қазақстан халқы Ас
самблеясы мен Конституцияның 
25 жылдығы, Ұлы Жеңістің 75 
жылдығы, ашаршылық, сая си 
қуғынсүргін, Ұлы Отан соғысы 
жылдарындағы қиыншы лық
тарды қазақ халқымен бірге 
ең серген этнос өкілдері тура
лы бейнесабақтар, онлайн лек
циялар көрсетілімін жасады. 
Сонымен бірге, Қорқыт Ата 
атындағы ҚМУдың Қазақстан 
тарихы және әлеуметтіксаяси 
ғылымдар  кафедрасының аға 
оқытушысы, PhD докторы, ғы
лымисараптамалық топтың 
мүшесі Дәулет Омаровтың «Сыр 
бойына қоныстанған корейлер: 
Тарих және тағылым»  мақаласы 
және өзімнің «Нәубет әкелген 
ғасыр» тақырыбында мақалам 
БАҚ беттері мен әлеуметтік 
желіде жарық көрді. 

Қоғамда бір шаңырақтың 
астында сан алуан этнос пен кон
фессия өкілдерінің басын қосып, 
бейбіт өмір салтын құру – өте 
маңызды және жауапкершілігі 
үлкен. Осы мақсатты орындау
да Қазақстан халқы Ас сам
блеясының ғылымисарапта
ма лық кеңесінің орны ерекше.  
Аталған топ ұлтаралық келісім 
мен жоғары толерантты мәде
ниет қалыптастыруды бас
ты міндет санайды. Осыған 
сәй  кес ҒСТның атқаратын 
жұмысы және алдағы жоспар
лары ауқымды. Атап айтсақ, ҚР 
Тұңғыш Президенті Н.Назар
баевтың қоғамдық келісім мен 
жалпыұлттық бірліктің қазақ
стандық үлгісіне арналған рес
пуб ликалық ғылыми жобалар 
байқауының өңірлік ке зеңін 
өткізу, облыстық ҚХА жа
нындағы ғылымисарапта ма
лық топ мүшелерінің этнос ара 
лық қатынастар және қо  ғам дық 
келісім мәселелері бойынша 
ғылыми зерттеулерін ұйым
дастыру, ғылымисарап шылық 
топ мәжілісін және тағы басқа 
жұмыстарды өткізуді жос парлап 
отырмыз. 

  Әңгімелескен
Мейрамгүл 

ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»

Тілеуі бірдің 
бағы таймас

Биыл Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл 
толуда. Ширек ғасырлық уақытта үлкен құрылымға 
айналған ҚХА түрлі бастамалар мен жобаларды жүзеге 
асырды. Бүгінде татулық пен бірлікті насихаттап, 
ұлттар ымырасын бір арнада тоғыстырған құрылымда 
ғылыми-сараптамалық топ жұмыс жасайды. Осы орай-
да облыстық ҚХА жанындағы ғылыми-сараптамалық 
топтың жетекшісі, Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
университетінің «Қазақстан халқы Ассамблеясы» 
кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымдарының 
кандидаты, доцент Айтжан Оразбақовпен 
әңгімелесудің сәті түскен еді.
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SERGEK

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Ғазиза мектеп бітірген жылы қа-
ладағы №6 кәсіптік-лицейге түсті. 
Алғашында ұстаздары талдырмаш қыз-
дың талабына күмәнмен қараған.  Оқы-
тушылары қызды аспаз болуға үгіттеді. 
Бір ай бойы журналға тіркемей, райынан 
қайтар деп күтті. Бірақ, Ғазиза  алған 
бетінен қайтпады. Ақыры «Газ-электр-
мен дәнекерлеу» мамандығын игеріп 
шықты. 

– Отбасында екі ағайындымыз. 
Әкемізден ерте айырылдық. Анамыз қа-
тардан қалдырмай өсірді. Күндіз-түні ең-
бек ететін. Бірде солғын тартқан жүзінен 
қажығанын байқадым. Анамнан қандай 
жұмыс жасап көп ақша табуға болады 
деп сұрадым. Ол кісі дәнекерлеуші деді. 
Міне, сол уақыттан бастап менің санамда 

тек «дәнекерлеуші» мамандығы мықтап 
орнығып алды. Қазір шүкір деймін. Оқу-
ды бітіргеннен бастап, жұмыс жасап 
келемін. Тынымсыз еңбектің арқасында 
біршама жетістікке жеттім, – дейді ол.

Ғазиза қазір Атырау қаласында вах-

талық әдіспен жұмыс жасайды. 
«ТеңізШевройл» компаниясында 
жалғыз  газ-электр дәнекерлеушісі. 
Нағыз өз ісінің шебері. Білек күшін 
талап ететін мамандықты жүрексін-
бей таңдаған Ғазиза мамандықтың 
қиындығы мен қыр-сырларын өн-
дірісте жүріп меңгерген. Бірнеше 
жылда біліктілігін ең жоғары дең-
гейге көтеріп, бүгінде 6-шы санатты 
дәнекерлеуші. 2015 жылы байқауға 
қатысып, «Құбыр өткізгіштерін қол 
электр доғалы үздік дәнекерлеуші» 
аталымы бойынша бірінші орын-
ды жеңіп алды. Алматы қаласында 
ЕТҰ жеңімпаздары арасында өткен 
сайыс ты 2-орынды еншіледі. 

– Мамандықтың оңайы жоқ. 
Әрбір істің өз қиыншылығы бар. 
Мен ешқашан таңдауыма өкінген 
емеспін. Қайта мақтан тұтамын. 
Көпшілік ер азаматтың жұмысы деп 
бағалайды. Кейде тепсе темір үзетін 
азаматтардың өзі бұл іске ықылас та-
ныта бермейді.  Бірақ, бұл пікірмен 
келіспеймін. Кезінде трактор айдап, 
пойыз жөндеп, ұшақ та басқарған 

қыз-келіншектер болды, – дейді ол.  
Ғазизаның осы саланың білікті ма-

маны атануына ықпал еткен ұстазы 
Ниякүл Дәулетбаева. Ол 30 жыл бойы 
дәнекерлеу ші болып еңбек еткен. Со-
нымен қатар оқушыларға дәріс беріп, дә-

некерлеу ісіне баулып келеді. «Ұстаздан 
шәкірт озар» деп бекер айтылмаған. Ния-
күл шәкіртінің жемісті еңбегін жоғары 
бағалайды. Мақтан етеді.  Ғазиза бүгін-
де мамандығына әбден төселген. Тіпті, 
дәнекерлеуді қыздарға үйретіп жүр. 
Солардың бірі – Мейрамгүл Айдарә-
лиева.  Білмегенін қысылмай сұрайды. 
Еңбекқор қыз оған дәнкерлеудің қыр-сы-
рын айтып, маман болып қалыптасуына 
жол сілтеген. Ынтасы бар жастарға да 
үйретуге дайын тұрады. Жаңадан келген 
мамандардың көпшілігі жұмыстың ауы-
рлығына шыдамай шығып кетіп жатады 
екен. Бірақ, ол  қиындықтың бәрін еңсер-
ген қыз. 

– Вахталық әдіспен жұмыс жасаған-
да барлық жағдай бола бермейді. Газ 
құбырларын жалғау үшін нысан ба-
сынан тысқары жүретін кездер болады. 
Талай қиындықты бастан өткердік. Ауа 
райының қолайсыздығына қарамастан 
жұмыс жасаған кез де болды. Кейде 
денсаулығың сыр береді. Көзің ашып, 
ұйқысыз өткен түндер қаншама?! Бірақ, 
мен қажыған емеспін. Әріптестерім ер 
азаматтар болғандықтан, бірдей еңбек 
етеміз. Жауапкершілікті бірдей сезі-
неміз, – дейді қайсар қыз.

Ғазизаның  бойында өжеттілік бар. 
Ол бастаған ісін соңына дейін жеткізіп, 
нәтиже көрсете біледі. Кәсібіне деген 
сүйіспеншілік осы болса керек.

«Таңдауыма өкінген емеспін»
Қызылорда қаласының 

тұрғыны Ғазиза Рысқұлова 
15 жылдан бері дәнекерлеуші 
болып жұмыс істейді.  Түрлі 
құрылыс мекемелерінде 
мамандығы бойынша еңбек 
етті. Қазірде ол көпке танымал 
санаулы дәнекерлеушілердің 
біріне айналған.

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

«Жолаушылар тасымалы» 
АҚ «Батыс» жолаушылар та-
сымалы жөніндегі аймақтық 
филиалының жолсерігі Күләш 
Игісінованың еңбек өтіліне 
биыл  – 25 жыл. Тәуелсіздік 
алған жылдардағы темір жол-
дың жұмысын, жолаушы ха-
лықтың жағдайын, одан бергі 
кездегі даму үдерісін көзбен 
көріп, талай тар жол, тайғақ 
кешуге куә болған жолсерік 
бала күннен армандаған ма-
мандығынан жалыққан емес.

– Біз жұмыс бастаған жыл-
дары вагондардың сапасы 
нашар болатын. Оңайлықпен 
жылымайтын. Көмір де аз 
беріледі. Қанша жақсақ та, 
вагонды жылыта алмаймыз. 
Қазір бар жағдай жасалған. 
Жолаушылардың басым бөлі-
гі сапаға риза. Іші кең, қыста 
жылы, жазда үнемі салқын-
датқыш қосулы тұрады, – дей-
ді кейіпкеріміз.

Күләш Мұратқызынан қыз-
мет барысында өзі куә болған, 
естен кептес оқиғалар туралы 
айтып беруін өтіндік. Жол-
серік түрлі жағдайларға кезік-
кен екен. Содан да болар, өзін 
бекем ұстауға үйренген. Та-
мақтан улану, бас ауруы, өзге 
де жағдайларда жедел көмек 
көрсетуге даяр тұрады.

– Әйел затына жұмыстың 
жеңілі жоқ. Бір жеті істеп, 
бір жеті демаламыз. Үйге 
барғанда әйелдік міндетімізді 
де, аналық парызымызды да 
орындаймыз. Ағайын-туысқа 
уақыт табылады. Әрине, жұ-
мыс болған соң, қуанатын да, 
қынжылатын да сәт жетерлік. 
Алайда, мамандыққа деген 
сүйіспеншіліктің арқасында 
құлшынысымыз артып, жұ-
мысқа білек сыбана кірісеміз, 
– дейді Күләш Игісінова.

Кейіпкеріміздің риясыз 
күлкісі, адамға деген ілтипа-
ты бөлек. Өзі жұмыс істеген 
уақытта бір кикілжің сәтке 
жол бермепті. Вагонның та-
залығы, қыстың ызғарлы күн-
дерінде ыстық шайдың қай-
нап тұруы, төсек-жабдықтың 
уақытылы таратылуына баса 
мән береді.  Жолаушылардан 
естігені тек алғыс пен бата. 
Өз саласында жеткен жетісті-
гі мен бағындыр ған шыңы да 
биік. Кәсіби шеберлігі үшін 
«Қазақстан темір жолы» Ұлт-
тық компаниясы» АҚ прези-
дентінің Құрмет грамотасымен 
де марапатталған. Бұл  адал 
еңбектің нәтижесі деп білеміз.

Жолсерік

Сан түрлі мамандық бар. Соның ішінде 
жолсеріктердің қызметіне де тәнті боласың. 
Вагонның есігіне ене берген сәттен түсетін жеріңе 
дейін серік болып баратын, мінезің қандай 
болса да көңіліңді табатын бұл қызметкерлердің 
еңбегі ерен. Жуырда бас қалаға қарай жолға 
шығып, вагонға жайғастық. Сонда үлкен-кішіге 
бірдей ілтипат көрсетіп:  «Жақсылап, жайғасып 
алыңыздар, бірнәрсе қажет болса, қымсынбай 
айтыңыздар!» деп, купелерді аралап жүрген 
жолсерікпен жөн сұрасуға уақыт табылған еді. 

Қызылордалық шахматшылар 
дүниежүзілік онлайн 
олимпиадаға қатысады

22 шілде-30 тамыз аралығында онлайн 
режимде Дүниежүзілік шахмат онлайн 
олимпиадасы өтеді.

Тұңғыш рет онлайн 
түрде ұйымдастырыла-
тын байрақты бәсекеде 
163 елдің шахматшылары 
бақ сынасады.

Қазақстан атынан 
20 жасқа дейінгі спорт-
шылар арасында жер-
лестеріміз, шахматтан 
3 дүркін Әлем, 7 дүр-
кін Азия, 17 дүркін Қа-
зақстан чемпионы Әсел 
Серікбай мен 2 дүркін 
Әлем, 5 дүркін Азия, 
14 дүркін Қазақстан 

чемпио ны Назерке Нұрғали сынға түседі. Екеуі де халықара-
лық ФИДЕ шеберлері.

Қазіргі таңда шахматшы қыздар жарысқа тыңғылықты 
дайындалу үстінде. Олар аптасына төрт күн 6 сағаттан, 
сәрсенбі, сенбі, жексенбі күндері Chess.com, Lichess.org, 
Chess24.com сайттарындағы онлайн жарыстарға қатысып, 
шыңдалуда.

«СБ» ақпарат

Батырлар 
жолы –
баршаға үлгі

Ә.Тәжібаев 
атындағы 

облыстық 
ғылыми-әмбебап 

кітапханада «Сыр 
өңірінен шыққан халық 

батырлары» тақырыбындағы 
кітаптарға видеошолу 
жасалды. Тікелей хабарды 
кітапхана директоры, тарих 
ғылымдарының кандидаты 
Нұрлыбек Мыңжас жүргізді.  

 «Кітапхана қорында аймағымызда 
өмір сүрген батырларға қатысты 30-дан 
астам кітап, жинақ және монография, 
мерзімді басылым беттерінде жария-
ланған 200-ге жуық мақала бар», – деді ол. 

Аталған басылымдардың мазмұнымен 
алдын ала танысуға қолайлы болу үшін 
библиографиялық көрсеткіш жасалған. 
Н.Кәрібозұлы батырлар институтының 
қалыптасу кезеңдерін анықтап, олардың 
ерлігін зерттеуге алғаш қалам тартқан 
Ш.Уәлиханов, К.Есмағамбетов, Р.Темірға-
лиев, Б.Қорқытов, М.Қаназ, Ж.Мұратбаев 
сынды отандық ғалымдардың еңбектерін 
атап өтті. 

Содан соң Сыр өңірінде өмір сүрген 
батыр бабаларымыз, олардың аймақты 
Ресей отаршылдарынан, жоңғар мен қал-
мақтардың шапқыншылығынан, Қоқан 
және Хиуа басқыншыларынан қорғаудағы 
ерлік істерін зерттеп, көпшілікке жет-
кізіп жүрген жергілікті өлкетанушылар-
дың кітаптарына шолу жасалды. Оларға 
арнап танымдық шығармалар, көлемді 
мақалалар жазған Т.Дайрабай,  М.Исаұлы, 
 А.Жанаев, Б.Ұзақбаев,  К.Бердәулетов, 
Қ.Омаров, Т.Абылаев, Б.Ахметбек, 
Б.Еңсепов,  С.Аңсат, Д.Сәтпай секілді ав-
торлардың жұмыстарына тоқталды. 

Әр жылдары жарық көрген Жалаңтөс 
баһадүр Сейітқұлұлы, Жанқожа Нұрмұ-
хамедұлы, Бұқарбай Естекбайұлы, Ақтан 
Ақайұлы, Есет Көкіұлы, Байқадам Ағай-
дарұлы, Қыстаубай Қоңырұлы, Тоғанас 
Бәйтікұлы, Текей Қарпықұлы бабалары-
мыздың батырлығына, әлеуметтік ортасы 
мен отбасына қатысты шығармалар та-
ныстырылды. Мәселен, этнограф, өлке-
танушы Т.Дайрабайдың «Сырдың сырлы 
сыры» жинағының «Батырлар мен билер» 
тарауында Тайлақ, Манақ, Жаңғабыл, Ба-
бас, Қожеке, Жалбыр және Арыстанбай 
сынды 12 батырдың өмірі суреттелген.

Таныстырылым соңында кітапхана ди-
ректоры: «Осынау кең-байтақ жерді жа-
рақты жаудан қорғап қалып, бізге мұраға 
қалдырған, осы жолда өмірінің көп бөлігін 
ат үстінде өткізген батырларымыздың ару-
ақтары алдында қарыздармыз. Олардың 
асқақ рухы алдындағы перзенттік парызы-
мызды өтеу үшін бабаларымыздың ерлік 
ісі туралы білуіміз қажет», – деді. 

«СБ» ақпарат

Алғашқы кезде қашықтан жұмыс 
істеу амалсыздықтан болған шара, 
оның тиімділігі төмен болады деген 
ой қалыптасты көпшілігінде. Бірақ 
уақыт өте келе, менеджерлер офис-
тан тыс жерден жүргізу мүмкін емес 
секілді көрінген көптеген жұмыс 
процестерінің қалыпты жүріп жатқа-
нын таңданыспен қабылдай бастады. 
Қызметкерлер де осындай жұмыс ре-
жимдерін ұнатып қалған сыңайлы, 
кеңселеріне оралуға онша құлшыныс 
білдіріп жатқан жоқ. Оның үстіне эпи-
демияның қашан тоқтайтыны белгісіз. 
Күзге таман жағдай қалай болатынын 
ешкім ашып айтып бере алмайды. Әри-
не, көптеген компаниялардың жаңа 
жағдайға бейімделіп, өздерінің бизнес 
процестерін үйлестіре алғаны ерекше 
маңызға ие.

Осылайша бұған дейін қашықтан 
жұмыс жүргізуге тәуекел етуге бара ал-
маған компаниялар карантиннің «арқа-
сында» біраз тәжірибе жинақтап алды. 
Енді олардың біразы жаңа тәжірибелер 
қандай мүмкіндіктер береді деп ойла-
нуда. Бизнес үшін қашықтан жұмыс 
істеудің артықшылық тұстары жоқ 
емес.  Жұмыс берушілерде алғашында 
қашықтан жұмыс істеген қызметкер-
лер жалқауланып, өнімділік төмен-

деп кетеді деген қорқыныштар бола-
тыны белгілі. Бірақ керісінше жақсы 
жағынан көрінуде. Қызметкерлер өз-
деріне артылған сенімді бағалап, ком-
панияның пайдасы үшін жақсы жұмыс 
істеуде. Сондай-ақ компания лар қаржы 
үнемдей алады. Мәселен, жалға алға-
ны үшін төлеп келген қаржыны басқа 
қажеттіліктеріне жұмсауға болады. 
Қызметкерлердің жалақысын сақтап, 
оларды қысқартпау мүмкіндігі арта-
ды. Сол секілді қашықтан жұмыс істеу 
басқа өңірлерден талантты жастар мен 
отбасылық немесе себептермен қоныс 
аударған жақсы мамандарды жұмысқа 
тартуға мүмкіндік береді. 

Енді қызметкерлер үшін жағымды 
жақтарына тоқ талып кетелік. Көптеген  
адамдар үшін алғашқы кезде офистегі 
өзінің бауыр басып қалған үйреншікті 
орнында болмауы оғаш көрінгені рас. 
Бірақ соңғы айлар тәжірибесі көрсет-
кендей, айналамыздағы әлем өзгеріп 
жатыр, соған сәйкес біз де өзгерудеміз.  
Осы өзгерістерден қандай мүмкіндік-
терді пайдалануға болатыны өзімізге 
ғана байланысты. 

Зерттеулер көрсеткендей, қашықтан 
жұмыс істеп жатқан адамдар өнімді 
жұмыс жүргізіп, өзін ыңғайлы сезінеді 
екен. Үйден жұмыс жүргізудің біраз 

өзіндік артықшылығы болады. Егер 
шаршап жатса, демалып алады. Неме-
се жұмысты екі кезеңге бөлуге бола-
ды. Таңертең және кешке жұмыс істеп, 
қалған уақытта өз шаруаңды бітіре бе-
ресің. Мәселен, спортзалға немесе шет 
тілін үйрену сабағына баруға мүмкін-
дік туады. 

Шынын айтқанда, өзіне ыңғайлы 
жұмыс кестесімен жүру – көп адамның 
арманы. Түсте ұйықтап алуға, немесе 
ерте оянып, жұмысыңды аяқтап таста-
саң, тіпті жақсы.  Егер де жұмысқа ба-
рар жолыңа (оған дайындалу уақытын 
қосыңыз) күніне екі сағаттан кететін 
болса, онда айына 44 сағат шығады. Ал 
жыл бойына 528 сағат немесе 22 тәулік 
болады екен. Бұған түскі асқа кететін 
уақыт пен жұмыс арасындағы үзіліс-
тер, сондай-ақ әріптестеріңмен әңгіме 
соғу бар, бәрін есептесең көп уақыт 
шығын қылатыныңды білесің. Ал өз 
көлігімен немесе қоғамдық көлікпен 
жүруге де, сондай түскі үзілістегі та-
мақтану мен арасында кофе ішуге де 
біраз ақша жұмсайсың. Үйден жұмыс 
атқарғанда біраз қаржы үнемдейтінің 
түсінікті.

Үйінде болған адам денсаулығына 
көп мән бере алады. Дәрігерден жұ-
мысқа жарамсыз туралы қағаз жаз-
дырып жатпай-ақ тұмауды, суық тиіп 
қалуды дәрі ішіп жазып ала береді. 
Зерттеушілер анықтаған тағы бір факт 
үйде жұмыс істейтін адам ауруға аз 
шалдығады. Адамдар отбасына, дос-
тарына көп көңіл бөле алады. Қымбат 
уақытыңызды жұмысқа жолға жұмса-
майсыз, балаларға қарайсыз. Мектепте-
гі шараларға немесе отбасындағы дата-
ларға алаңдамай қатыса бересіз. Міне, 
осыған ұқсас артықшылықтар бар.

Қызметкерлер үшін үйден жұ-
мыс жүргізудің кемшін тұстары да 
бар. Бақылауда жұмыс істеп қалған 
адамдар үшін өзін-өзі бақылау қиынға 
соғады. Кеңседегідей әріптестермен 
емен-жарқын әңгіме құратын, көңіл 
көтеретін сәттер жетіспейді. Сондай-ақ 
жақсы физикалық формасын сақтай ал-
май қалуы да мүмкін.

Әрине, компаниялар  қашықтан жұ-
мыс ұйымдастырудың тиімді жақта-
рын сезіне түсуде. Бірақ мұндай ре-
жим бәріне бірдей келе бермейтіні де 
белгілі. Әсіресе өндіріске қатысы бар 
компания лар үшін ол келмейді. Десе 
де, зерттеушілердің айтуынша, әлем 
бо йынша қазіргі күндері қызметкер-
лері үйден жұмыс жүргізіп жатқан 
компания лардың бестен бірі пандемия-
дан кейін де осы режимді жалғастыра 
беретін сыңайлы. Барлық қызметкерді 
үйден жұмыс істеуге жібермесе де, 
бөлімдер бойынша кезек ұйымдасты-
рып, икемді жұмыс графигін енгізу 
жоспарлары бар. Оны енді уақыт көр-
сетер. Әйтсе де, пандемиядан кейін бі-
раз өзгерістер болатыны анық.

ҚАШЫҚТАН ЖҰМЫС ІСТЕУ
пандемиядан кейін жалғаса ма?

Коронавирусқа байланысты жарияланған карантиндік 
шаралар әлемдегі көптеген компаниялардың қалыптасқан 
жұмыс режиміне елеулі өзгерістер енгізді. Көпшілігінде 
қызметкерлер қашықтан жұмыс істей бастады. Бұл жағдайға 
ең бірінші төселгендер IT-компаниялар мен телеком саласы 
болды. Мамыр айының басында Google және оны құрушы 
Alphabet компанияларының бас директоры Сундар Пичай 
қызметкерлерге үйден жұмыс жүргізу 2020 жылдың соңына 
дейін баратынын мәлімдеді. Осындай тәсілге Facebook 
компаниясы да көшті. Мұнан соң заңгерлер, адвокаттар, 
мемлекеттік органдар қызметкерлері және тағы да басқа түрлі 
сала өкілдері осындай жұмыс түріне көшуге мәжбүр болды. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb


