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ҚАБЫЛДАУ БІЛІМ COVID-19

Жеделхат 
жолдады

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
Ресей Федерациясының 
Президенті Владимир 
Путинге COVID-19 індетіне 
қарсы әлемдегі ең бірінші 
вакцинаның тіркелуіне 
орай құттықтап, жеделхат 
жолдады.

«Бұл оқиға Ресей ғылымының 
жоғары әлеуеті мен беделін нақты-
лай түсті. Сондай-ақ Ресейдің осы 
жаһандық қауіп-қатерге қарсы 
күрестегі жетекші рөл атқараты-
нын көрсетті. Әлемде қалыптасқан 
осынау қиын-қыстау кезеңде Қа-
зақстанға үнемі қолдау көрсетіп, 
оның ішінде, гуманитарлық көмек 
беріп және еліміздегі санитар-
лық-эпидемиологиялық ахуалдың 
жақсаруына үлкен үлес қосқан 
дәрігерлер жібергеніңіз үшін Сізге 
ризашылық білдіреміз», – деп жаз-
ды Қазақстан Президенті жеделхат-
та.

Қасым-Жомарт Тоқаев Қа-
зақстан мен Ресейдің аталған 
бағыттағы тиімді ықпалдастығы 
туралы да айтты.

«Тамыз айының екінші жарты-
сында Үкіметтік делегация ресей-
лік вакцинаны сатып алу мәселесін 
талқылау үшін Мәскеуге барады», 
– деп атап өтті Мемлекет басшысы.

Басқарма төрағасының ай-
туынша, 2020 жылдың бірінші 
жартыжылдығында жүк айна-

лымы өткен жылдың аталған 
кезеңімен салыстырғанда 3,5%-
ға артқан. Қазақстан мен Қытай 

арасындағы жүк тасымалының 
көлемі біршама өскен. Соған 
сәйкес мемлекетаралық бекет-
тегі өткізу қабілетін арттыру 
шаралары қабылданады.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ басшысы 
пандемияның жолаушылар та-
сымалына әсер еткенін атап 
өтті. Оның айтуынша, өткен 
жылмен салыстырғанда жолау-

шылар тасымалының көлемі екі 
есеге азайған. Соған қарамастан 
компания жолаушыларға қыз-
мет көрсетудің жаңа стандарт-
тарын енгізіп, жолаушылар ва-
гондарының паркін жаңартып 
жатыр.

Кездесу соңында Қазақстан 
Президенті бірқатар нақты тап-
сыр ма берді.

Сауат Мыңбаевты қабылдады

«ABAI. 175 JYL» 
коллекциялық 
монеталары 
дайындалды

Қазақстан Республикасының Ұлт-
тық Банкі «Есте қалатын оқиғалар мен 
біртуар адамдар» сериясынан «ABAI. 
175 JYL» коллекция лық монеталарын 
айналысқа шығарады. 

Монеталар шығарылымы ақын және ағартушы 
Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл толуына 
орайластырылған. Қазақстан Республикасында 
карантин режимінің ұзартылуына байланысты 
монеталарды сату мерзімі кейінірек хабарланады. 
Сату күні туралы ақпарат Қазақстан Республика-
сы Ұлттық Банкінің ресми сайтында қосымша ор-
наластырылатын болады.

«ABAI. 175 JYL» монеталарының сипаттама-
сы:

Монеталардың бет жағында (аверсінде) орта-
лық бөлігінде Қазақстан Республикасының Мем-
лекеттік Елтаңбасы бейнеленген. Елтаңбаның сол 
және оң жағында «QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY 
∙ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» деген жазбалар 
орналасқан. Айналдыра ұлттық ою-өрнек эле-
менттері бар. Төменгі бөлігінде «TEŃGE» жазба-
сы және күміс монетада монетаның номиналын 
білдіретін «500» саны және мельхиор мен ней-
зильбер монеталарында «100» саны бейнеленген.

Монеталардың сырт жағында (реверсінде) 
Абай Құнанбаевтың мүсіндік портрет бейнесі, 
күміс және мельхиор монеталарда интерферен-
циялық түрлі-түсті бейнелеу технологиясын қол-
дана отырып орындалған сия құтысының және 
қаламұштың стильдендірілген бейнесі орна-
ласқан. Портреттің оң жағында – қазақтың киіз 
үйі (басқұр) декоры түріндегі ою-өрнек таспасы, 
оның астында Абай Құнанбаевтың туған жылын, 
175 жылдығын мерекелейтін күнді және соғылған 
жылын білдіретін «1845-2020» деген жазба орна-
ластырылған. Оң жағында – металдың массасын 
білдіретін «31,1 g» деген жазба бар. Монетаның 
жоғарғы бөлігінде «175» және «JYL» деген жаз-
ба болса, сол жақ бөлігінде ұлттық ою-өрнек 
элементі, күміс монетада монета дайындалған 
металды және оның сынамасын білдіретін «Ag 
925» деген, төменгі бөлігінде латын графикасын-
да «ABAI» деген жазба бар.

Техникалық өлшемдері:
«Рroof» сапалы монеталар 925/1000 сынамды 

күмістен, массасы 31,1 грамм, диаметрі 38,61 мм, 
номиналы 500 теңгелік, таралымы 1500 данада 
дайындалды.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қызылорда облыстық мәслихатының кезекті 

47-сессиясы 2020 жылғы 24 тамызда сағат 16:00-
де Облыстық мекемелер үйінің (Бейбарыс Сұлтан 
к., 1) мәжіліс залында ашылады.

Сессияның күн тәртібіне мына мәселелер ұсы-
нылады:

1. «Қызылорда облысында индустрия лық-ин-
новациялық даму бағытында атқарылған жұмыс-
тар және Индустрияландыру бағдарламасының 
үшінші бесжылдығы аясындағы міндеттер туралы.

2. 2019 жылға арналған облыстық бюджеттің 
атқарылуы жөніндегі есепті бекіту туралы. 

3. Қосымша мәселелер.

Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссия-
ларының отырыстары 2020 жылғы 24 тамызда 
сағат 09:30-да, тұрақты комиссиялардың бірлескен 
отырысы сағат 11:00-де өткізіледі.

Облыстық мәслихат

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
«Қазақстан темір жолы» ҰК» акционерлік қоғамының 
төрағасы Сауат Мыңбаев АҚ-ның биыл атқарған 
жұмысы жайында есеп берді. 

– Оған облыстық, Қызылор-
да қалалық және аудандық мәс-
лихаттардан 138 депутаттың 
 131-і немесе 95 проценті қатыс-
ты. Яғни, дауыс берушілер 
үлесі жалпы депутаттар са-
нының 50 процентінен асқан 
жағдайда сайлау заңды өткен 
болып есептеледі, – деді Қ.Би-
сенов. 

2014 жылы сайланған Пар-
ламент Сенаты депутаттары-
ның өкілетті мерзімі биыл 
қазан айын да аяқталады. Заң 
шығарушы органның жоғары 
палатасына депутаттарды ірік-
теу осыған байланысты жүр-
гізілді. Қолданыстағы заңна-
маға сәйкес олардың өкілетті 
мерзімі – 6 жыл.

Жиында сайлау бюллетень-

дерін алу, толтыру және дауыс 
беру тәртібі туралы облыстық 
сайлау комиссиясының төраға-
сы Ғалым Баймырзаев хабарла-
ма жасады. 

– Облыстық сайлау комис-
сиясының 2020 жылғы 3 тамыз-
дағы шешімімен Парламент 
Сенатының депутаттарын сай-
лау жөніндегі сайлау бюлле-
теньдерінің саны таңдаушылар-
дың жалпы санынан 1 процент 
резервті қоса алғанда 148 екені 
анықталды. Сайлау бюллетені-
не кандидат ретінде тіркелген 
Ақмарал Әлназарова, Айдын 
Қайруллаев, Марат Сәрсенбаев 
енгізілді, – деді ол. 

Пандемия кезінде өткізіл-
гендіктен саяси процеске қа-
тысушылардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін барлық 
жағдай жасалды. Әлеуметтік 
арақашықтық сақталып, депу-
таттар қорғаныс құралдарымен 
қамтамасыз етілді. Осылайша 
халық қалаулылары байқау-
шылар мен бұқаралық ақпа-
рат құралдары өкілдерінің көз 
алдында пердесіз дауыс беру 
кабиналарына біртіндеп кіріп, 
бюллетень толтырды. 

Бір сағатқа жуық уақытқа 
созылған саяси науқан нәтиже-
сінде облыстық сайлау комис-

сиясы 131 депутаттың 102-сі 
немесе 77,86 проценті А.Әл-
назарованы жақтап дауыс бер-
генін мәлімдеді. М.Сәрсенбаев-
ты барлық таңдаушының 19,08 
проценті, А.Қайруллаевты 3,05 
проценті қолдаған. Жарамсыз 
деп танылған бюллетень жоқ. 

Сайлау қорытындыларын 
Орталық сайлау комиссиясы 
анықтап, сайлау өткізілген күн-
нен бастап он күннен кешіктір-
мей бұқаралық ақпарат құрал-
дарында жариялайды.

САЙЛАУ

Сенат сайлауы: кім алда?
Кеше облыс орталығында Парламент Сенаты 

депутаттығына сайлау өтті. 
Сайлау облыстық мәслихат хатшысы Қылышбай 

Бисенов төрағалық еткен таңдаушылардың бiрлескен 
отырысы барысында жүргiзiлдi. 

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

Сонымен, біздің айтпағымыз 
– жолақыға байланысты. Дұры-
сы, жол-пұлды бұрынғы бағамен 
карточка қызметін пайдаланып 
төлейсіз, олай болмаса, қосымша 
120 теңгені алдын ала дайындай 
беріңіз. Бұған желіде жағымсыз 
пікір толы. Қала түрғындары түрлі 
бағытта қатынайтын автобустар-
дың нарқы осылай көтерілетінін 
айтады. Кейбір қоғамдық көліктің 
сапасыздығын да сөз етеді. Бірақ, 
қыркүйектен бастап электронды 

карта енгізіліп, қолма-қол төлеуді 
ұмытасыз. Сандық технология-
ға көшу жоспары бірте-бірте іске 
асып жатқанда, кондуктор қолынан 
жыртылған билет алып үйренген 
жұртқа бұл жаңалық шынымен 
түсініксіздеу ме, қалай?!

Тиын санап тұрмайсыз...
– Маман ретінде айтайын. Жал-

пы көп мемлекеттің қоғамдық көлік 

пайдаланушылары кондуктор де-
генді әлдеқашан ұмытқан. Тиын са-
нап, тұқшыңдап тұрған ондай кәсіп 

иесін көрмейсіз. Адамдар қандай 
мүмкіндігі бар, мысалы, ұялы те-
лефон не арнайы жалақы алатын 

банктік картасы бар ма, сол арқылы 
төлей береді. Қолма-қол ақша беру 
сирек, тіпті, жоқ десек те болады. 
Сіз өзіңіз де білесіз, қазір пойызға 
билет алу үшін халық бұрынғыдай 
вокзалға жүгірмейді. Үйден бронь 
жасап, пойызға мінер тұста ғана 
жолсерікке электронды билетті 
көрсетіп кете бересіз. Әрине, бұған 
заманауи телефон мен ондағы қо-
сымша арнайы бағдарламалардың 
көмегі тиеді. Бұл да сол сияқты, – 
деп бастады сөзін Қанат Рахметов.

Керек дүние екені рас. Халыққа 
тиімді еді. Бұны тек кеңінен түсін-
діру ғана жетіспей тұрғандай ма?! 
Өз басыма солай көрінді. Әйт-
песе, дүкен атаулыға ақша алып 
шықпайтын болдық. «Голд» бар. 
Каспий банктің осы бір жеңілдігін 
бірден үйреніп алғанбыз. Әрі қарай 
тыңдаңыз.

Қоғамдық көлікке қыжыл көп, бірақ... 
Мәселе түсінікті еді. «Неге олай?» дестік. Амандық-

саулықтан соң көкейдегі сұрақтарға кезек бердік. 
Сұрақты тыңдаушы – «Қызылорда автобус паркі» 
директорының орынбасары Қанат Рахметов. Білікті 
екені көрінді. Ашыла әңгімелестік.

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»Sb
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Дүниені дүрбелеңге салып, 
қорқыныш құшағына ораған коро-
навирус індетінің қаупі әлі де сей-
іле қойған жоқ. Еліміздің де аты 
жаман аурумен арпалысқанына бес 
айдың жүзі болыпты.  Бірінен соң 
бірі жалғасқан карантиндік шектеу 
шаралары  тұрғындарға оңай тиіп 
жатпағаны жасырын емес. Бірақ 
тәртіпке бағынып, сақтық шарала-
рын орындау ең алдымен өзіміздің 
бас амандығымыз үшін керек, әри-
не.

Пандемия: 
ПӘРМЕН МЕН 
ДӘРМЕН

4-бет

Бюджет: 
кіріс көлемі қандай?

Сыр жастарының 
жаңа сайты іске қосылды

ӨРКЕН

Жанға араша 
жедел жәрдем

150 грант бөлінді
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Онда департамент бас-
шысы бюджетке түсетін кіріс 
көлемінің көрсеткіштеріне 
тоқ талып, жоспарлы жұмыс
тарды баяндады деп хабарлай-
ды облыс әкімінің баспасөз 
қызметі.

Аймақта тамыз айына 
дейін межеленген жоспар 
106,4% болып, 4,070 млрд 
тең ге артығымен орындалған. 
Бұл ретте өңірдегі түсімдердің 
өсу қарқыны 81%ке жеткен. 
Оның ішінде республикалық 
бюджетке 36,556 млрд теңге, 
жергілікті бюджетке 30,973 
млрд теңге өндіріліп отыр. 

Қабылдау барысында об-
лыс әкімі экономика салала-
рынан түсетін түсімдер ба
рысын саралап, ол бойынша 
са раптамалық есеппен таныс
ты. Соңғы 6 айда жергілікті 
бюджеттен түскен түсімдердің 
14%і мұнай компаниялары-
нан құралса, шағын және орта 
бизнес субъектілерінің түсімі 
23%, ал бюджеттік саланың 
кірісі 28%ке жеткен.

Құрылыс саласы бойын-
ша кіріс 6,9%, яғни бюджет-
ке бұл саладан 4,115 млрд 
теңге түскен. Бұл өткен жыл-
мен салыстырғанда 17,6%ке 
артық. Сауда саласында да 
түсім үлесі 19,4%ке артқан. 
Ал, ауыл шаруашылығы са-
ласында кіріс 1,6%, 966 млн 

теңге болса, өткен жылдан 242 
млн теңгеге артық.

Карантин жағдайы жыл
дық жоспардың орындалуына 
да әсер етіп отыр. Жергілікті 
бюджеттің жылдық жоспары 
47,650 млрд теңгені құрады. 
Дегенмен, төтенше жағдайға 
байланысты шілде айында 
жоспар 3,058 млрд теңгеге 
азай тылып, 44,852 млрд теңге 
болды. Әйтсе де қосымша ре
зервтер есебінен салықтық 
жә не кедендік әкімшілендіру 
нә тижесінде мемлекеттік бюд
жетке 5,660 млрд теңге қо
сымша қаржы түскен.

Мұнай өндіру көлемінің 
тө мендеуі және нарықтағы 
шикі мұнай бағасының тұрақ
сыз дығы салықтық түсімдер
дің азаюына алып келуде. 
Мәселен, мұнай компанияла-
рынан түсетін салықтық түсім 
өткен жылы 29%ті құраса, 
биылғы жылдың бірінші жар
ты жылдығында 14% болған. 

Департамент тарапы қазір
гі уақытта түсім көлемін ме
желі орындау үшін салық тө
леушілер жанынан 28 баcым 
бағытта «Мақсатты топтар» 
белгілеп, әкімшілендіру істе
рін жүргізіп, түсім көлемін 
төмендетпеу бағытында жұ
мыс жасауда.

«СБ» ақпарат

– Қырымбек Елеуұлы, 
қош келдіңіз. Қазір әлемді 
жай лаған індет жалғыз бізді 
ғана емес, алпауыт елдердің 
өзін дағдарысқа түсірді. 
Осын  дай кезде халықтың 
кө кейінде сауал көп. Мемле
кеттік хатшы ретінде халық
қа қандай сөз арнайсыз? Қан
дай басу айтасыз?

– Біріншіден, құрметті Еле
на, осы теледидар арқылы 
барлық қазақстандықтарды 
«ABAI» телеарнасының ашы
луы мен шын жүректен құттық
таймын. 

Президентіміз ҚасымЖо
март Кемелұлы Тоқаевтың 
тап сырмасына сәйкес Үкімет 
жақында Қаулы қабылдады: 
10 тамыз күні жыл сайын 
мемлекеттік мәртебедегі Абай 
күні аталып өтетін болады. 
Ал енді мына пандемияға, ға
ламдық індетке байланысты ай-
татын болсақ, ҚасымЖомарт 
Кемелұлы Тоқаевтың маусым 
айының соңында «Ана тілі» 
газетінде «Қазақ халқының 
тағдыры тарих таразысын-
да тұр» деген үлкен сұхбаты 
жа рияланды. Онда көптеген 
көкейтесті мәселелерге байла-
нысты өзінің ойпікірін айтты. 
Мынау індетке байланысты, 
бұны жеңіп шығудың қандай 
жолдары бар? Елдің бірлігі 
мен ынтымағының арқасында 
мың өліп, мың тірілген бұл 
ке зеңнен де шығатынына еш
қандай күмән жоқ. Бірақ бір 
ғана ақиқат бар, бұл ғаламдық 
індет пен ғаламдық әлеуметтік
экономикалық дағдарыстан 
ке йін дүние бұрынғыдай бол
май ды. Үлкен өркениет өзге
рістері күтілуде. Соған біз 
дайын болуымыз керек. Адам
зат тың ежелден бері өзінің бір 
хоббиі бар, өткенді фальсифи-
кациялап, болашақты мисти-
фикациялап жатады. Ал қазір 
белгілі футурологтардың өзі 
сасып қалды. Өйткені сұрақ 
көп, жауап жоқ. Сондықтан біз 
зиялы қауыммен бірге үлкен 
рухани өзгерістердің алдында 
тұрмыз. Сол сұрақтарға жауап-
ты бірге айқындауымыз керек. 
Заманның жаңа шақыруларына 
лайықты жауап беруіміз керек. 
Соның бәріне өзіміздің ұлттық 
мәдениетіміз бен ұлт тық құн
ды лықтарымыздың арқа сында 
жетеміз деп ойлаймын. 

– Осы орайда ұлттық құн
дылық, яғни рухани жаңғыру 
дүниесі осыған дейін (панде
мияға дейін) қолға алынып, 
көптеген бағдарламалар қа
былданды. Өзіңіз оны жақ
сы білесіз. Еліміздің көне ес
керткіштері, көне жазбалары, 
бұдан бөлек тіл, дін мәселесі, 
осының барлығы Рухани 
жаң ғыруға кірді. Рухани жаң
ғыру қазір қай межеде тұр 
және осы пандемия кезінде 
Рухани жаңғыру халыққа 
қан шалықты әсер ете алады?

– Мен былай деп ойлай-
мын, рухани жаңғыру бағ
дар ламасының жаңа тынысы 
ашылуы қажет. Өйткені жаңа 
айтып өттік қой, заман өз
геріп жатыр. Біз үлкен өрке
ниеттік өзгерістердің алдында 
тұрғаннан кейін рухани жаң
ғыру бағдарламасының да жаңа 
тынысы ашылады деп ойлай-
мын. Иә, көптеген жұмыстар 
атқарылды, халықтың сана-
сына байланысты өмір сал-
тын, ұстанымдарын трансфор
мациялау мақсатында. Бірақ 
та қазіргі жаңа заманның кел
бетінде жаңа рухани жобалар 
қажет. Сондықтан осы мүм
кіндікті пайдалана отырып, 
біздің айтпағымыз, билік пен 
зиялы қауым бірлесе оты-
рып, осы үлкен жобаларды 
жа  сауымыз қажет. Бізге бә
секеге қабілетті толыққанды 
адам керек. Масылдыққа орын 
жоқ. Дағдарысты біз жаңа 
мүмкіндіктер мен жаңа жетіс
тіктердің бастауы деп қарауы
мыз керек. 

Мен осыған байланысты 
бір мысал айта кетейін, Жа
понияның 124ші императоры 
Хирохито олардың өзінің ескі 
астанасы – Киото қаласында 
сөз сөйледі. Ескере кету ке-
рек, Жапонияда император 
деген «күннің сәулесінен 
жаралған адам» деп есептейді. 
Сосын олардың ұғымында 
императордың айтқан сөзі 

ұлтты ұйыстырады, біріктіреді 
және жұмылдырады. Тәртіп 
бойынша жапондықтар импера-
тор сөйлегенде тізерлеп тұрып 
тыңдайды екен. Бұл жолы 
Хи рохито халыққа түрегеп 
тұруға тапсырма береді, ал 
им пе ратордың өзі тізерлеп 
тұрып, елінің алдында кешірім 
сұрайды. Өйткені Квантун 
армиясы тасталқан болды. 
Американдықтар Хиросима, 
Нагасакиге атом бомбасын та-
стады. Сосын сол сөзінде Хиро-
хито айтады: Мен СССРдің – 
Кеңестер одағының, АҚШтың, 
Ұлыбритания және Қытайдың 
ультиматумын қабылдап, ка-
питуляция туралы шешім 
қабылдап отырмын. Бірақ біз 
бұл қиыншылықтан шығумыз 
керек. Шығудың жолдары қан
дай? – дегенде «Вынести невы-
носимое» дейді. Яғни, мүмкін 
еместі мүмкін ету. Эмоцияға 
жол бермейік, нығайып, бірігіп 
еңбек етейік. Сол арқылы ұл
тымыздың болашағын шешудің 
бір ғана жолы бар, ол: адамды 
дамыту, адамды толыққанды 
дамытсақ, прогреске жол ашы
лады, – дейді. Ал қазір қарап 
отырсаңыз, Жапония – 5 ең 
жоғары технологиялары да
мыған мемлекеттің бірі. Ал өз
дерінің ұлттық дәстүрін, мәде
ниетін қалай сақтағанын  сіз 
де жақсы білесіз. Сондықтан 
осы жапондардың көрсеткен 
жолы – бізге де үлгі. Кезінде 
А.Байтұрсыновтың өзі де айт
қан: «мына жапондардың жа-
сап жатқан тіршіліктерінен 
біз үлгі алуымыз керек» деп. 
Сондықтан біз осы мәселелерді 
байқауымыз керек. Болашаққа 
санды технологиялар, жасан-
ды интеллект, машиналар мен 
роботтардың заманы кезінде біз 
ұлттық құндылықтарымыздан 
айырылып қалмай, рухани байи 
отырып, жаңа заманға сәйкес, 
өркениеттің жаңа талаптары-
на сәйкес өмір сүре білсек, 
бәсекеге сай болсақ, қазақтың 
болашағы ерекше болады деп 
ойлаймын.

– Осы орайда Әбіш ағаның 
бір сөзі ойыма оралып отыр. 
«Қазақ тәуелсіз мемлекет бо
луы үшін, іргелі ел болуы үшін 
бірбір қазақ бес жапонның 
міндетін атқаруы керек» деп 
айтатын. Оны өзіңіз де талай 
естіген боларсыз. Бұл жай 
сөз емес. Өйткені, жаңа өзіңіз 
айтқан толық адам идеясы 
Абайдан бастау алып отыр. 
Кеше белгілі ғалым Ме
кемтас Мырзахметұлының 
«толық адам ілімін жастар
дың бойына сіңірмей, біз 
іргелі ел бола алмаймыз» де
ген сұхбаты, еңбегі шықты. 
Осы сұхбаттың бір ұштығы 
Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Кемелұлының «Ана 
тіліне» берген сұхбатында да 
егжейтегжейлі айтылды де
ген ойдамын. Қазіргі таңда 
жас ұрпаққа қандай идеоло
гия керек?

– Заманның жаңа шақыру
ларына ұлттық дәстүрлердің қа
жеттілігі, «дәстүрдің де озығы 
бар, тозығы бар» дегендей, 
бүгінгі заман талабына лайықты 
жауап беруге көмектесетін ұлт
тық мәдениетімізден, ұлттық 
руханиятымыздан, ұлттық құн
дылықтарымыздан қажетті дү
ниелерімізді пайдалана білуіміз 
керек. Біздің рухани арсеналы-
мыз өте бай. Соны дұрыс пай-
далана білу қажеттілігі, мәселе 
сонда тұр. Бізге ұлттық праг-
матизм туралы Елбасы өзінің 
«Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласында 
көрсетті. Ұлттық прагматизм, 
ысырапшылдықтың керегі не? 
Болмаса, даңғаза той. Кеше 
пандемияның кезінде той өтті. 
Тойға қатысқан адамдардың 
70 проценті ауырды. Өкінішке 

орай, ішінде біраз адамдар дү
ниеден кетіп қалды. Асыл аза
маттарымыздан айырылып қал
дық. Соны біліп отырып істеп 
отырмыз. 

– Осы адамдардың ор
нын біз қалай толтыра ала
мыз? Әрине, дамуымыз ке
рек, рухани құндылықтарды 
ескеруіміз керек? Десек те, 
осылардың тетіктері қандай? 
Мысалы, мектеп жасындағы 
балаға қандай тәрбие беруіміз 
керек? Яғни пандемиядан 
кейін әлем өзгеріске түссе, 
біздің қазақ қоғамы қандай 
өзгеріс күтеді?

   – Бір мысал ретінде айтайын 
отбасы құндылықтары туралы. 
«Отан отбасынан басталады», 
«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
ілесің» дейді. Мен, мысалы, 
сізге мына суретті алып келген 
едім. Мынау Индонезияда бір 
күнде «Ананың күні» аталады 
екен. Оқушылар аналарының 
аяғын жуып, сол жаңағы 
дүниеге алып келгені үшін рах-
мет айтады. Жаңа Мекемтас 
Мырзахметұлы ағамыз туралы 
айттыңыз. Сол кісінің басынан 
өткен трагедия бар, бірақ ой та-
стайтын жағдай. Мекемтас аға 
қарындасы екеуі, ол кезде  Ме-
кемтас ағаның, өзінің  айтуын-
ша ол кісі 45 жастағы бала. Екі 
үш жаста қарындасы, анасы 
бар. Сол ауылда ашаршылық 
кезде бірдебір адам қалмаған. 
40 шақты шақырым жерде 
нағашыларының ауылы бар 
екен. Өзеннің бойында орна
ласқан. Сонда анасы айтады: 
«Мекемтас нағашыңның ау-
ылына барайық. Ең болмаса, 
өзеннің суынан балық аулап, 
соның етін жеп, сорпасын 
іше міз» деп  жолға шығады. 
Жолға шыққанда арттарынан 
қасқыр ереді. Сонда анасының 
қауқары жетпегеннен кейін, 
еңіреп отырып, мынадай ше
шім қабылдайды. «Мекемтас, 
қазір біз қарындасыңды жолда 
қалдырамыз. Мына қасқырға. 
Егер ол қасқырдан құтыла 
алмасақ. Ендігі кезек менікі. 
Бірақ сен Мырзахметтің бір 
түйір баласысың. Сен аман 
қалуың керек».  Мен бұны ай-
тып отырғаным, сол ананың 
өмірлік ерлігі мен қазіргі кез-
де мына перзентханадан шыға 
сала баласын тастанды қылып, 
біреудің үйінің алдына тастап 
кеткен аналар мен сол ананың 
арасында қандай үлкен ру-
хани айырмашылық жатыр?! 
Сондықтан бізде руханият са-
ласында атқарылатын қызмет 
көп. Пандемия кезінде өнегелі 
отбасылар беки түсті. Ал, 
кейбір отбасылар, әсіресе жас 
отбасылардың іргесі сөгіліп жа-
тыр. Сондықтан ұлттық тәрбие 
мен отбасы құндылықтары 
бойынша Білім және ғылым 
министрлігі арнайы пәнді 
енгізуді міндет деп есептеймін. 

– Қырымбек Елеуұлы, 
осы биыл айтулы даталы ме
рекелер, әрине, пандемияға 
байланысты бірінші орын
ға шықпай қалды. Рухани 
дүниелер. Әйтпесе, біздер 
биыл Абайдың 175 жылды
ғын, Әл Фараби бабамыздың, 
Алтын Орданың мерейтой
ын тойлауымыз керек еді. 
Осыны  қай деңгейде ұйым
дастыра алып отырсыздар?

– Мемлекет басшысы 
ҚасымЖомарт Кемелұлы 
Тоқаев айтты ғой, «Біз тойды 
тойлау үшін емес, ойлау үшін 
пайда ланайық» деп. Біз тойдың 
маз мұн дылығына көп көңіл 
бөліп отырмыз. Мысалыға, 

Абай дың 175 жылдығын, яғни  
халықтың қатысатын көп ша-
раларын қысқарттық. Одан 
үнемделген қаржығы мына 
әлеуметтік мәселелерді ше-
шуге, пандемияға қарсы кү
реске пайдаланып жатырмыз. 

Ал, бірақ Абайдың атымен 
Қасқабұлақтағы, Ақшоқыдағы 
басқа да Абай мен Шәкәрім 
атымен, Құнанбайдың аты-
на байланысты Абай орын-
дарын салу және жөндеу жұ
мыстарының бәрі жүріп жатыр. 
Ең негізгі мәселе Абайдың 
шығармаларын өркениетті ел
дердің он тіліне аударып, шы
ғардық. 10 тамыз күні Мемле-
кет басшысы ҚасымЖомарт 
Кемелұлы Тоқаевтың тапсыр-
масына сәйкес, Үкімет қаулы 
қабылдады. Бірінші рет Абай 
күні тағайындалды. Енді жыл 
сайын 10 тамыз күні біз Абай 
күнін тойлайтын боламыз. 
Оның мазмұнына сонымен 
бірге, мы са лыға, Абайтану та-
рихы мен оның хрестоматиясы 
дайындалып жатыр. Әсіресе, 
жоғары оқу орындарында тарих, 
филология факультеттерінде 
міндетті түрде болуы керек. 
Ал, енді Гумилев атындағы 
Евразия университетінде Абай 
академия сы ғылыми зерттеу 
институтын құрдық. Өйткені, 
Абайтанумен айналысатын ғы
лыми орталықтар көп. Бірақ, бір 
жүйеге келмеген. Сондықтан 
бір жүйеде болсын деп Абай 
академиясын ғылымизерттеу 
институтын құрғанымыз сол. 
Сондықтан осы мақсатта жұ
мыстар көп атқарылып жатыр. 
ЮНЕСКОмен бірге атқарып 
жатқан жұмыстар бар. Мыса-
лы, кеше ғана Мемлекет бас-
шысы Жарлыққа қол қойып, 
11 шетелдік Абайдың мұрасын 
аударып, насихаттауда еңбегі 
сіңіп жүрген азаматтарға 
«Дос  тық» орденімен марапат
тау туралы шешім қабылдап 
отыр. Сондықтан барлық ше-
телде орналасқан Қазақстан 
ел ші лік терінде Абай орталық
тарын ашып жатырмыз. Бұл 
жұмыс әрі қарай өз жалға сын 
табады. Абайдың 175 жыл
дығына, Әл Фарабидың 1150 
жыл дығына  байланысты, 
Ұлық ұлыс – Алтын Орданың 
750 жыл дығына байланысты 
және Шымкент қаласының 
2200 жылдығына байланысты 
(қазір ТМД елдерінің мәдени 
астанасы мәртебесіне ие бол-
ды) көптеген ісшаралар он-
лайн формада және мазмұндық 
ақпарат арнасында онлайн 
фор масында өтетін болады. 
Үлкен рухани жетістіктерге 
жетуге мүмкіндігіміз бар деп 
ойлаймын. Әсіресе, осы рухани 
ізденістерде жас мамандардың, 
жас ғалымдардың, жас өнер 
қайраткерлердің шын ниетпен 
араласып жатқаны қуантады.

– 19311932 жылдардағы 
зұлматтың қорытындысы 
бо йынша бізде мемлекеттік 
тұр ғыда әлі күнге дейін саяси 
шешім шығарылмады. Жа
қында Америка жазушысы 
Сараның «Аштық жайлаған 
дала» дейтін еңбегінің қазақ 
тіліндегі нұсқасы жариялан
ды. Украинада қолдан жа
салған геноцидке байланы
сты жасалған дүниенің   85 
жылдығы қарсаңында шық
қан еңбекте қазақ даласы 
қамтылған. Осыған қашан 
Үкімет назар аударады?

– Бұл америкалық жазу
шының еңбегін Досым Сәт
паев аударған. Менің айтайын 
дегенім арнайы қазақ хал қына 
қарсы геноцид туралы шешім 
қабылданбаған. Бірақ ұжым
дастыру (коллективизация), 
Кі ші Октябрь жүргізу – Голо
ще киннің идеясы. Мұның 
арты осындай трагедияға алып 
келді. Халқымыздың жарты-

сынан айырылып қалдық. Ал 
енді саяси құрбандарды реа
би литациялауға байланыс ты 
мемлекеттік комиссия құру 
туралы Мемлекет басшысы 
ҚасымЖомарт Кемелұлы жа
қында арнайы Жарлық қа
былдады. Комиссияны мем ле
кеттік хатшы бас қарады. Біз 
қазір зиялы қауым мүшеле
рімен жұмыс жасап жатыр-
мыз. Аманшылық болса, қыр
күйек айында комиссия өзі нің 
жұмысын бастайды. Келесі 
жылы, бұйырса, тәуел сізді
гіміз дің 30 жылдығы. Осы ған 
орай мемлекеттік комис сия 
біраз жұмыстарды ат  қару ке-
рек. Өйткені, «өлі разы бол-
май тірі байымайды» дей ді. 
Біз тәуелсіздік үшін кү рес кен 
қаһармандардың, тә уел  сіз дік 
үшін құрбан болған асыл аза 
маттардың рухына қыз мет жа
сауымыз керек. Оған тәуелсіз 
мемлекет ретінде саяси ше
шімдерді қабылдауымыз керек. 
Қазір сол жолда тиісті жұмыс 
басталып кетті.

– Қырымбек Елеуұлы, 
рухани әңгіме қай бағдар
ламаның болса да аясына сый
майды. Мұның мәселесі де, 
айқайшуы да көп. Сіз соның 
басшысы, Мемлекеттік хат
шы ретінде көрерменге, өсіп 
келе жатқан жастарға, әсіресе, 
мемлекеттік қызметте жүрген 
жастарға қандай ой, қандай 
сара сөзіңізді айтар едіңіз? 
Мемлекеттік қызметкер – 
мемлекеттің айнасы деген...

– Бір ғана мәселе – Тәуел
сіздік. Оны нығайту, қолдан бер-
меу, көк байрағымызды көктен 
құлатпау. Оны іске асыру са-
ясатында әртүрлі ойпікірлер 
болуы мүмкін. Бірбірімізді 
тыңдайық, бірбірімізді сый
лайық. Бірақ тәуелсіздікке кел-
генде қазақ бір болуы керек. 
Президентсің бе, қарапайым 
адам сың ба тәуелсіздікке кел
генде атабабадан қалған 
кеңбайтақ жерімізді сақтап, 
өскелең ұрпаққа қалдырып 
кетуіміз қажет. Өскелең ұрпақ 
халқымыздың арманы мен үкілі 
үмітін іске асырсын десек, осы 
тәуелсіздігімізді баян ды етуіміз  
керек. Меніңше, тә уелсіздік 
ұлттық идеоло гияның өзегі 
болуы тиіс. Пре зидентіміздің 
халықты тың дауға, билік пен 
халықтың арасында диалог 
құруға көп көңіл бөлуі де содан. 
Біржақты болмауымыз керек. 
Кезінде Бұқар жырауға айтқан 
екен: «Ой, қандай Сіз бақытты 
адамсыз. Хан да тік тұрып сіздің 
сөзіңізді сыйлайды, қара да ата 
деп алдыңызда жүгіріп жүр. 
Сізден бақытты адам жоқ қой» 
дегенде Бұқар жырау: «Нағыз 
бейшара» менмін. Өйткені, 
ханға – қараның, қараға ханның 
айтқанын айтып жүремін депті. 
Егер мүмкіндік болса, әсіресе, 
мемлекеттік қызметте жүрген 
жастар халық пен биліктің ара-
сында дәнекер болуға, билік 
пен халықтың бірбіріне деген 
сенімінің нығаюына еңбек етсе 
деймін. Бір ретте Ә.Кекілбаев 
ағамыздан сұрағанмын: «Әбеке, 
сізге мемлекеттік қызметтің 
керегі не? Ғұлама жазушысыз, 
ЮНЕСКО, БҰҰ – ХХ ғасырдың 
100 ұлы ойшылының қатарына 
кіргізді. Бақытты адамсыз ғой. 
Кітабыңызды жазып отырмай-
сыз ба?» дегенімде,  «Мәселе 
қызметте емес. Көшеде тұрып 
ақыл айту оңай, ал биліктің 
ішіне кіріп, сол билікті дұрыс 
жолға түсіру қиын.  Мен сол 
жолда жүріп, тәуелсіздігіміздің 
рухани келбетін, әділетті қо
ғам қалыптастыру үшін 
би  лік тің ішіне кіріп атса-
лысуды дұрыс көрдім» деген бо-
латын. Сондықтан мемлекеттік 
қызметке келген азаматтар сон-
дай мақ сатпен келуі керек. Тә
уел сіздігіміз үшін қызмет етуге 
атсалысса, құбақұп.

– Қырымбек Елеуұлы, 
уақытыңызды бөліп, эфи
рімізге келгеніңізге алғы
сы мызды айтқым келеді. 
Әри не, руханият жолы әрқа
шан таластартыста. Оған 
ішкі күштер мен сыртқы 
күш тердің әсер етіп отыра
тыны өзіңізге аян. Осынау 
майданда барлық ел бас
қарған азаматтарға ынсап 
пен төзім, сабыр мен қуат 
тілейміз. Халық өз ұлттық 
руханиятымызды ешқашан 
екінші кезеңге қалдырмай, 
жүректерінде сақтағай.  

Таспадан қағазға түсірген
Ғазиза ӘБІЛДА,

Сара АДАЙБАЕВА,
Мейрамгүл 

ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»

Қырымбек Көшербаев, ҚР Мемлекеттік хатшысы:
«БІЗ ҮЛКЕН ӨРКЕНИЕТТІК 
ӨЗГЕРІСТЕР АЛДЫНДА ТҰРМЫЗ»

10 тамызда Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік хатшысы, мемлекет және қоғам 
қайраткері Қырымбек Елеуұлы Көшербаев «ABAI 
TV» телеарнасының «Сарасөз» бағдарламасына 
қатысып, сұхбат берді. Бағдарлама жүргізушісі – 
Елена Әбдіқалықова. Сұхбаттың желісін ұсынамыз.  

ҚАБЫЛДАУ

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы 
Ғалымжан Орыновты қабылдады. 

БЮДЖЕТ: 
кіріс көлемі қандай?

Айталық, аймақтың 2020
2023 жылдарға арналған еңбек 
ресурстарының балансына 
сәй кес және алдағы уақытта 
өңірде жүзеге асырылатын 
бірқатар инвестициялық жоба
лардың іске қосылатынын 
ес кере келе, биылғы жылға 
халықтың осал топтарынан 
шыққан 150 студентті өңірге 
қажетті мамамандықтар бо
йынша оқыту үшін әлеуметтік 
көмек көрсетуге облыстық 
бюджеттен 97,8 млн теңге 
қаражат бөлініп отыр.                                                                                                                                           

Облыс әкімінің 150  оқу 
гранты былайша бөлінді: 
Қор  қыт ата атындағы Қы
зыл орда мемлекеттік универ
сите тіне – 70, Дәстүрлі өнер 
инсти тутына – 15, «Бола шақ» 
университетіне – 20, Қазақ 
Ұлттық аграрлық универ
ситетіне – 5, Қарағанды меди
циналық университетіне – 10, 
М.Оспанов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік ме
ди цина университетіне – 30 
грант. Гранттар бойынша ба
калавр академиялық дәре же
сінде техникалық, ауыл ша
руашылығы, педагогика, өнер, 
әскери іс және қауіпсіздік, 
қызмет көрсету, ветеринария, 
медицина салаларының ма-
мандары даярланатын болады.

Облыс әкімінің гранты-
на кімдер үміткер бола ала-
ды? Бірінші кезекте балалар 
үйінің тәрбиеленушілері (от-
басы үлгісіндегі «Балалар ауы
лы» мекемесінің түлектері), 
мүгедектігі бар балалар, жетім 
және атаанасының қамқор
лығынсыз қалған балалар, 
асы раушысынан айырылған 
отбасылардың балалары, ата
анасының екеуі немесе біреуі 
зейнеткер балалар, сол секілді, 
атаанасының екеуі немесе 
біреуі мүгедек тұрмысы тө

мен отбасының балалары, көп
балалы отбасы және аз қам
тылған отбасылардан шық  қан 
балалар үміткер бола ала ды.

Облыс әкімінің грантын 
тағайындау барысында та-
лап етілетін ең басты шарт: 
балалар Ұлттық бірыңғай не
месе кешенді тестілеуден ке
мінде 50 балл жинауы қажет. 
Сондайақ, «Ауыл ша руа
шылығы», «Ветеринария» ма
мандықтарына – кем де ген
де 60 балл, «Педа гогикаға» 
– кемінде 70 балл, «Меди ци
наға» кем дегенде 65 балл бо-
луы керек. Аталған са наттар 
бойынша әлеуметтік көмек 
тағайындау отбасының өткен 
тоқсандағы табыстарын еске-
ре отырып жүргізіледі.

Әлеуметтік көмекті таға
йындау үшін құжат қабылдау 
осы жылдың 1220 тамыз ара
лығында аудандар мен Қы
зылорда қалалық жұмыс пен 
қамту, әлеуметтік бағ дар  ла
малар бөлімдерінде жүр гі зі
леді. Талапкерлер тапсыратын 
құжаттар тізбесін осы бө лім
дерден алады.

Грантты тағайындау тура-
лы шешімді конкурстық не
гізде жергілікті аудан және 
қала әкімдіктері жанынан құ 
рыл ған арнайы комиссия қа
был дайды. 

Үміткерлерді ҰБТ, кешенді 
тестілеу нәтижесі, жеке жоғары 
жетістіктері, әлеуметтік жағ
дайы, отбасының табыс дең
гейі – іріктеудің негізгі кри
терийлері.

Қосымша сұрақтар бо
йынша облыстық жұмыспен 
қам туды үйлестіру және әлеу
меттік бағдарламалар басқар
масының 8(7242) 270111 
те ле фонына хабарласуға бо-
лады.

150 грант бөлінді

Кеше баспасөз орталығында облыс әкімінің 
орынбасары Наурызбай Байқадамов және  
облыстық жұмыспен қамтуды   үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасының бас-
шысы Талғат Дүйсебаев жергілікті атқарушы 
органның "Әкімдік гранты" туралы БАҚ өкілдеріне 
баяндап берді. 

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы».Sb
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Мұндай жағымсыз статисти-
каны «ҚазТрансГаз Аймақ» ком-
паниясы ұсынады. Негізгі себеп 
– тұрмыстық газ құрылғыларын мон
таждауда техникалық шарттар дың 
бұзылуы. Қарапайым және тү сінікті 
тілде айтқанда, газ плиталар, су жы
лытқыштар, жылыту қа зандықтар бұ
зушылықтармен ор натылған. Бірақ 
адамдардың өліміне әкелетін жиі 
кездесетін бұзушылық – ол жуынатын 
бөлмелерде ағынды газ су жылыт
қыштарын (газ колонкаларын) орнату.

2020 жылдың 17 қаңтарында 
Ворошиловка елді мекені, Тойчи ата 
көшесіндегі үйлердің бірінде, ша
қыртуға келген жедел жәрдем дәрігері 
1983 жылы туылған әйел дің қайтыс 
болғанын хабарлады. Оның себебі – 
болжаммен улы газ.

Оқиға орнына жеткен апаттық топ 
тұрмыстық газ құрылғыларын орнату-
да өрескел бұзушылықты анықтады 
– түтін тартқыш гофрқұбыр ағынды 
су жылытқыштан ажыратылғанын 
және 20 см қарамақарсы көлбеуімен 
қабырғадан тыс көшеге шығарылған.

Ас үйде душ кабинасы орна
тылған, желдету түтігі жоқ. Тексеру 
кезінде терезелер жабық болған.

17 ақпан 2020 жыл. Сағат 23.00. 
Қазығұрт шағын ауданы үйлерінің 
біріне шақыртуға келген жедел 
жәр дем дәрігері 2009 жылы туған 
қыздың қайтыс болғанын мәлімдеді. 
Дәрігерлер төтенше жағ дай тура-

лы төтенше жағдай қызме ті мен газ 
қызметкерлеріне хабарлады.

Газ қызметінің апаттық тобы 
сол жерде жуынатын бөлмеде 
2x2,5x2,8 өлшемді «SF» маркалы 
ағын ды су жылытқышы орна тыл
ғанын анықтады. Бұл ретте ағынды су 
жылытқыштың түтін тартқыш құбыры 
жуынатын бөлменің қа быр ғасынан 
бар жоғы 1,5 м биік тікке далаға 
шығарылып, оның басы (ша тыр) жар-
тылай көбікпен тол ты рылған.

Тексеру жүргізу кезінде ағынды 
су жылытқыштың түтіндігінде тарту 
күші болмаған.

25 наурыз 2020 жыл. 27 
жастағы ер адамның мүрдесі Гагарин 
көшесіндегі кілем жуу шеберханасы-
нан табылды. Дәрігерлер ер адамның 
болжам бойынша улы газдан қайтыс 
болғанын анықтады.

Апаттық топ жеке кәсіпкерге 
тиесілі шеберхананың душ бөлме
сінде белгісіз маркалы ағынды су жы
лытқыш орнатылғанын анық тады.

Ағынды су жылытқыштың тү
тін тартқыш құбыры (гофра) душ 
бөлмесінің қабырғасынан көшеге 
шығарылған. Құбыр ағынды жы лыт
қыштың келте құбырына мық тап 
жалғанбаған және саңылауы болған. 
Осыған байланысты су жы  лытқыштың 
түтіндігінде тарту күші болмаған.

Бұл тек қана бірнеше жағдайлар.
Газ қызметінің мамандары жуы

натын бөлмелерде ағынды су 

жылытқыштарын (газ колонкала
ры) орнатуға тыйым салынатынын 
бірнеше рет ескертеді.

Бірақ, бұл туралы қазір өзде рінің 
құрылыс нормалары мен ере желері 
бейқамдық пен нем құрайлы қарағаны 
үшін нақты өз жақындарын жоғалтқан 
адамдар ғана біледі.

Ол жерде, атап айтқанда, ағынды 
су жылытқыштарын орнатуға бола-
тын бөлмелерге қойылатын талап-
тарды нақты көрсетеді. Сонымен 
қатар, кез келген су жылытқыштың 
төлқұжатында сіз әрқашан газ ко
лонкасын орнатуға болатын бөл меге 
қойылатын талаптардың то лық тізімін 
оқи аласыз.

Жуынатын бөлмеде газ колон
касын орнату мүмкін емес, өйт кені 
ылғал булар СО молекулаларын ау
ырлатады, бұл жуынатын бөлмеде 
иіс тию қаупін арттырады.

Сондықтан, бірдебір мемле кет
тік орган, тіпті оған қоса газбен жаб
дықтаушы ұйымда жуынатын бөлмеге 
газ колонкасын орнатуға рұқсат 
бермейді.

Газ колонкасын қайда және қалай 
орнатуға болатындығы және оның 
ертең адамдар өліміне алып келмеуі 
туралы бізге бірнеше жыл бойы газ 
құрылғыларын орнатумен айналыса-
тын маман айтып берді.

«Егер сіз жуынатын бөлмеге 
колонка орнатуды жоспарласаңыз, 
онда бұл ойдан тез арада бас тартқан 
жөн. Біріншіден, оны құрылыс нор-
малары мен ере желері  тыйым са-
лады, екіншіден, ылғалдылықтың 
салдарынан жалын сөніп қалу қаупі 
бар, ол бөлмеде газ жиналады, 
үшіншіден, улы газбен улану қаупі 
бар. Сондықтан, колонканы орнату-
ды жоспарлаған бөлмеге қараңыз.Тек 
қана газ су жылытқышы орнатылатын 

орынның көлемі 8 м³тан көбірек бо-
луы керек.

Бөлменің биіктігі 2,0 метрден 
төмен болмауы керек. Нормаға сәй
кес бұл биіктік газ колонкасы үшін 
жеткілікті. Бөлмеде таби ғи жарық 
болуы керек. Терезе бі теу болмауы 
керек, егер газдың кему жағдайы орын 
алса, оны жел детуге мүмкіндік болуы 
керек. Әйнектеудің жалпы ауданы  
(жақ таусыз) мына формула бойынша 
анықталады: С=O*0,03, бұнда: С – 
әйнектеу ауданы, О – бөлмедегі ауа 
көлемі. Жедел желдету үшін терезе 
ауаның өтуіне мүмкіндік беруі керек. 
Кәдімгі ас үй, егер оның есігі болса, 
осы талаптарға толық сәйкес келеді. 
Егер ас үйде есік болмаса, оны орнату 
керек.

Колонканың өзінен бастап қа  ра
мақарсы қабырғаға дейін ке ңістікке 
талаптар қойылады. Қа  шықтық бір 
метрден кем болмауы керек. Бұл 
құрылғыға техни калық қызмет көр
сету және тексеру үшін еркін кі руге 
қажет. Сон дайақ, қабырғаға газ 
беретін құ бырларды орнатуға бол
майды. Бұл коммуникацияны тек
серуді жә не пәтерде газдың шығуын 
табуды қиындатады. Осындай бұзу
шылықтар анықталған кезде, оны жою 
туралы нұсқама беріледі және газ ко-
лонкасын қалай дұрыс орнату және 
қайда бару керектігі туралы ақпарат 
түсіндіріледі.

Газ плитаның үстіне  колон-
ка орнатуға болмайды. Бұл құрыл
ғылар кемінде бір метр қашықтықта 
орнатылуы керек. Сондайақ, газ 
плитасы үшін арналған сорғышты 
жану өнімдерін шығару ретінде пай
далануға болмайды. Бір мұржаны 
сорғышқа және газ колонкасы үшін 
пайдалануға болмайды. Бұл тікелей 
қауіпсіздік ережелерімен тыйым 
салынған.

Жоғарыда айтылғандардың 
бә рін қорытындылай келе, талап
тардың қысқаша тізімін келті реміз:

 ас үйдің көлемі кемінде 7,5 м3 
болуы керек;

 қабырғалар жанбайтын матери-
алдардан жасалған;

 бөлменің төбесінің биіктігі 2 
мден асуы;

 желдету саңылауының диа метрі 
кемінде 120 мм болуы;

 бүйір бетінен қабырғаға дейін 
кемінде 15 см, алдыңғы панельден кем 
дегенде 60 см;

 құбыр ұзындығы максимум 2,5 
м, диаметрі – 13 ммден;

 барлық газ құбырларына қол
жетімділікті қамтамасыз етуі (сылап 
тастауға болмайды, олар тек қораптың 
көмегімен жабылады немесе еркін 
ілінеді);

 өшіру краны жылытқышқа 
жақын болуы, оның тұтқасы сары 
түсті болады;

 мұржаның құбыры – сорғыш 
үшін ауа өткізгіш гофрленбеген бо-
луы, ол болат немесе мырышталған 
болып, қалыңдығы кемінде 1 мм;

 ас үйдің есігі болуы керек.
 мұржа (түтін жол) колонкадағы 

мұржаның диаметрінен кем емес бо-
луы.

Есіңізде болсын, газ колон
касын өз бетінше орнатуға кеңес 
берілмейді, заңды тәртіпті бұзба ңыз. 
Бұл әрекеттер айыппұл салуға ғана 
алып келмейді, ол адамдардың өміріне 
қауіп төнді реді.

Мақалада айтылғандардың бәрі 
жай сөздер деп ойламаңыз. Бізге 
сеніңіздер, ертең жақындарыңызды 
жер  лемеу үшін басқалардың қате лік
терінен сабақ алған дұрыс.

«ҚазТрансГаз Аймақ» 
АҚ ҚӨФ әкімшілігі

ГАЗ КОЛОНКАСЫ? ТЕК ЖУЫНАТЫН БӨЛМЕДЕ ЕМЕС!
Өткен жылыту кезеңінде Шымкентте 369 жаза-

тайым оқиға болып, 876 адам жәбірленді. Олардың 
165-і – 16 жасқа дейінгі балалар. 19 оқиға қайғылы 
жағдаймен аяқталды:  22 адам қайтыс болды, олардың 
6-ы 6 жасқа дейінгі балалар.

ҚР ҰлттыҚ Банктен №KZ01vg00000355 лицензиясы БеРілген

Қызылорда қаласы тұрғындарының, кәсіпорын, 
мекеме басшыларының назарына!

ҚР Ұлтық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу 
комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментімен 2020 жылғы  
шілде  айының 29 жұлдызындағы № 60НҚ бұйрығына сәйкес, ШЖҚ 
«Қызылорда су жүйесі» МККның суды таратушы желілер арқылы беру,  
сарқынды суды бұру және тазарту қызметтері бойынша, 2020 жылдың 
қыркүйек айының 01 жұлдызынан бастап енгізілетін жаңа шекті деңгей 
тарифтері.

№ 
р/с Қызмет/тұтынушы атаулары Өлшем 

бірлігі
ҚҚСсыз

тарифі
ҚҚСмен 

тарифі
(12%)

1 2 3 4 5

I

Суды таратушы желілер арқылы беру 
қызметі
Халыққа теңге/м3 40,11 44,92
Жылу энергетика саласындағы 
кәсіпорындарға теңге/м3 65,49 73,35
Бюджеттік мекемелерге теңге/м3 92,94 104,09
Тұтынушылардың басқа топтарына теңге/м3 132,40 148,29

II

Сарқынды суды бұру және тазарту 
қызметі
Халыққа теңге/м3 42,39 47,48
Жылу энергетика саласындағы 
кәсіпорындарға теңге/м3 70,19 78,61
Бюджеттік мекемелерге теңге/м3 108,31 121,31
Тұтынушылардың басқа топтарына теңге/м3 117,84 131,98

 
ШЖҚ «Қызылорда су жүйесі» МКК әкімшілігі.

(ҚР Әділет министрлігінен Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігі, 
тіркеу №5936-1933-МК, БСН 040740003730 2011 жылдың 30 наурызында берілген)

Өсіпөнген өнегелі әулетіміздің 
асқар тауына айналған қорған па-
намыз, қамқор әкеміз Төлегенов 
Жорабек Төлегенұлы осы жылдың 
7 шілдесінде мәңгілік мекеніне 
аттанған еді.

Еңбек жолын Қызылорда об-
лысы, Сырдария ауданы мен 
Қызылорда қаласындағы №11 және 
№172 орта мектептерінде мұғалім 
болып бастап, 19662005 жж. оқу 
ісінің меңгерушісі, ал 19921994 
жж. №172 мектеп директоры лауа-
зымды қызметтерін атқарған. 2005 
жылдан құрметті еңбек демалы-
сында болды. Жорабек Төлегенұлы 
19851991 жж. Тасбөгет қалалық 
кеңесінің депутаты болып табыл-
ды. 19652005 жылдары аудандық 
«Үгіт» орталығының меңгерушісі, 
партия, кеңес, халықтық бақылау 
және кәсіподақ комитеттерінің, об
лыстық, аудандық, қалалық білім 
беру саласы бойынша қоғам дық 

жұмыстарға қатысып, зор жауап
кер шілікпен атқарды. 

Жоғары санатты физикамате
матика пәнінің мұғалімі, үшін ші 
мыңжылдықтағы (2000 ж.) «Ға
сыр мұғалімі», 1982 жылы «Қазақ 
ССР халық ағарту ісінің озық қыз
меткері» атағына ие болды. Қырық 
бес жылдық ұстаздық жо лында 
Республика Білім және Ғылым 
министрлігінің, Қазақстан Рес пуб
ликалық кәсіподағының, об лыстық 
Білім басқармасының «Құрмет 
Гра мотасымен», «Еңбек ардагері» 
және мерекелік медальдармен мара
патталған.

Жорабек Төлегенұлы білім беру 
саласында мол тәжірибе жинақтаған 
мектептің ақылшы ұстазы, өнегелі 
жанұя басшысы болды, жұбайы 
Асылзат Сұлтангерейқызымен бірге 
отбасында жоғары білімді төрт 
бала тәрбиелеп өсіріп, барлығы да 
қазіргі кезеңде лауазымды қызмет 
атқарады.

Құрметті ардагерұстаз, ана-
мыз Асылзаттың жан жары, бала
ларының асқар таудай тірегі, 
аға йынтуыстың, досжаранның 
жан ашыры, қолдаушысы бола 
білген жан әкешіміз – Жорабек 
Төле ген ұлының жарқын бейнесі 
мен өнегелі де ғибратты ғұмыры 
мәң гілік жадымызда сақталмақ. 
Жат қан жерің жайлы, иманың жол-
дас болсын.

Төлегеновтер әулеті

Жарқын бейнең жадымызда жаттаулы

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Косбергенов Мурат Каирбекович 

2020 жылдың 27 маусымында қайтыс болған азаматша Каримова Эльмира 
Ибрагимовнаның атынан мұралық істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлер 
болса, мына мекенжайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, 
Көшербаев көшесі 203, тел.: 30 14 32, 8 778 235 08 08.

Жарамсыз деп есептелсін
Ержанова Акзауреш Бейбитбековнаның атына ҚР Ішкі істер 

министрлігінің Қызылорда облысының мамандандырылған күзет қызметі 
басқармасынан 12.08.2016 жылы берілген ОМ №02346 куәлігі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

«Қызылорда Жа
ры ғы» Хол динг бір
лес тігінің ұжымы 
ең бек ардагері, өңірі
міз дегі энергети ка ның 
дамуына орасан зор 
үлес қосқан энер гетик  
Болат Ме дет беков 
ағамыз дүние ден озды. 

Медетбеков Болат 
ағамыз еңбек жо лын 
1961 жылы Жам был 
руднигінде электроме-
ханик ре тінде бастап, 
1997 жы лы Шиелі ау
дан дық электр жүйесі 
меке месінің басшысы 
қызметінен зейнетке 
шығады. Мекемені басқара жүріп, 
көптің құрметіне бөленген Болат 
ағамыз зейнетке шыққаннан кейін 
де сол мекеменің біраз білікті жа-
старына өз ісінің маманы болу-
ды үйретеді. Бүгінде ол мамандар 
Шиелі ауда ны ның энергетика са-
ласында басшы лық қызметтерді 
атқаруда.

Еңбек жолында көрсеткен же
тіс тіктері де елеусіз қалмады. 1970 
жылы «Ознаменования 100 летия со 

дня рождения В.И. Ле-
нина» медалінің, 1986 
жылы «Еңбек Қызыл 
Ту» орденінің, 1991 
жылы «Ветеран тру-
да» медалінің иегері 
болды.

1975 жылы «Оң
түстік Қазақ стан 
Энер го» басқар масы
ның, 1984 жылы 
Қазақ ССР энерге-
тика ми нистрлігінің 
құрмет грамоталары-
мен мара пат талған. 
2009 жылы Шиелі 
ау  данына сіңірген ең
бегі үшін «Шиелі ау

данының Құрметті азаматы», 2010 
жылы «Қазақстан Республикасының 
еңбегі сіңген энергетигі» атанды.

Болат Медетбеков ағамыздың 
жақындарына, досжарандарына ізгі 
ниетпен көңіл айтамыз. Жат қан жері 
жайлы, топырағы торқа болсын. 
Пейіште нұры шалқып, артындағы 
ұрпақтарына өмір бер сін. 

«Қызылорда Жарығы» 
Холдинг бірлестігінің ұжымы

Қалдырған ізің мәңгілік...

Адамда жақсы қасиет болмаса,
оған бақ та, бақыт та қонбайды.

(Жүсіп Баласағұни)

Ғұмырының басым бөлігін өңірі
міздің қаржысалық саласына арнаған 
Серік Жолдасбекұлы Мұстафаев алпыс
тың асуынан асқан шағында арамыз-
дан кетті. Аймаққа белгілі ардақты 
азаматтың бұл пәниден озғанына да 40 
күннің жүзі болыпты.

Серік Жолдасбекұлы Мұстафаев 
салық жүйесіндегі қызметін 1991 
жылдың желтоқсанында мемлекеттік 
салық инспекциясында аға инспектор 
болып бастаған. Еңбекқорлығы мен 
қабілетінің және жұмысына өте мұқият 
болуының арқасында қызметте саты-
лап көтеріліп, үлкен ұжым – облыстық 
Мемлекеттік кірістер депар та ментін, 
өмірінің соңғы жылында Мем лекеттік 
мүлік және жекешелендіру депар та
ментін басқарды.

Еліміздің әлеуметтікэкономикалық 
дамуына сүбелі үлес қосқан, өз ісінің 
адал маманы Серік ағамыздың еңбегі 
әділ бағаланып, «Салық қызметінің 
үздігі», «Қаржы қызметінің үздігі» 
төсбелгісімен, Бауыржан Момышұлы 
атындағы «Батыр Шапағаты» медалі
мен және мерекелік медальдармен мара
патталған еді. Сыр өңірінің өркендеуіне 
қосқан үлесі үшін Қызылорда қаласының 
Құрметті азаматы атағы берілген.

Сәкең өте сауатты, салық саласының 
қырсырын толық меңгерген, ұйымдас
тырушылық қабілеті жоғары, өз сала
сының ардагерлерін бағалай білген 
жаны жайсаң жан еді. Ел қазынасын 
толықтыру ісімен қатар, домбыра 
құлағында ойнап, күй тарту өнерін 
қатар алып жүрді. Тарихты, халық 

әдебиетін жаны сүйе оқитын, зерттеп
зерделеуден талмайтын. Ел тарихын 
айтқанда – тарихшыдан, поэзия жан-
рын талқылағанда әдебиетшілерден кем 
түспейтін.

Айналасындағы үлкенді де, кішіні 
де сүйкімді қарымқатынасымен бау
рап алып, жарасымды әңгімесімен 
жанына жақын тартатын, керек бол-
са көмек қолын созатын Сәкең, Серік 
Жолдасбекұлы Сыр еліне кеңінен та
ны мал еді. Жасым көп кіші болса да, ол 
кісіні осы кішіпейілділігі арқа сында аға 
ретінде өте жақын тартатынмын. Сыр 
еліне келіп, әркімге айтыла бермейтін 
сырымды сеніммен осы кісіге оқтын
оқтын ақтаратынмын, ақыл даса тынмын. 
Әзілқалжыңымыз да жараса кететін. 
Ойынтойда да, аратұра дастарханда да 
әңгімеміз жарасымды болатын.

Қалтқысыз қызметімен, өз ісіне 
берілген адалдығымен жұртшылықтың 
да, басшылардың да ыстық ықыласына 
бөленіп үлгерген Серік ағаның абырой
беделі арта түскен. «Алтын алма, алғыс 
ал!» деген халық мақалын есте ұстаған 
Сәкең ел алғысына бөленіп, өзі де соған 
марқайып жүретін.

Қай саланы алсаңыз да, «басшы бы-
лай болуы керек» деген қатып қалған 
қағида жоқ. Әр басшы өз қабілет
қарымына қарай ізденеді. Күнделікті 
жаңалықтардан хабардар болмаған 
қаржыгерсалықшы ақпайтын көлшіктің 
суындай тоқырап қалады. Біліп, білімін 
толықтыру, оны күнделікті жұмысында 
дұрыс қолдану арқылы ғана оң нәтижеге 
жетуге болатынын жадында ұстаған 
адам ғана көптің ықыласына бөленеді, 
– дейтін Сәкең. Оның жұмыс үстелінде 
ұлы адамдардың ғибратты сөздері мен 
оптимистік мақалмәтелдер жататын, ал 
жұмыста тыңдап отыратыны қазақи ән
күйлер болатын. Мына шумақтарды жиі 
айтатын...

Көк тудың желбірегені –
елдіктің асқақ өлеңі,
әр жаққа тартпай, Қазағым,
бір сөзге жинал дегені.
Сәкең – «басшының өз рөлін ақаусыз 

сомдаған актёрдай шеберлігін шыңдай 
беруі керектігін, маңындағы адамдар-
мен тіл табудың кілтін дұрыс таңдай 
білуі керектігін»  бір әңгіме барысында 
айтқаны есімде қалды.

Иә, қайран Серік Жолдасбекұлы 
өмір ге құштар, өзгелердің де өмірін 
жақ сы жағына өзгертуге бейім тұратын 
жайсаң жан еді. Адам қайткенде де 
бірінші кезекте адам болып қалуына, 
содан кейін ғана мамандығын адал 
атқаруына ерекше мән беретін. Басшы 

ретінде кадрлардың кәсіби біліктілігін 
көтерумен қатар, адами қасиеттерін 
жоғары ұстауға жігерлендіретін. 
Жоғары оқу орнын бітіріп келген жас 
мамандарға үнемі баса назар аудара-
тын. Қабілеті мен бейімділігіне қарай 
кадрларды орналастыруды дәстүрге 
айналдырған. Сол арқылы әркімнің өз 
саласындағы жауапкершілігін артты-
рып, тұрғындарға мейлінше жақсы, са-
палы мемлекеттік қызмет көрсетуге жол 
ашты.

Үлкенге – іні, кішіге аға болып, ізет
құрметін көрсетуден жалықпаған Серік 
ағамыз төрге шықса төбедей, төбеге 
шықса төредей, жақын мен алысты 
бірдей тең көрді. Қоғамның тірегі бола 
білген Серік Жолдасбекұлының енді 
арамызда жоқ екеніне сену де қиынның
қиыны. Тұтқиылдан келген дерт әріп
тесімізді байқаусызда алып кетті. 
«Кешегі күннен жүйрік жоқ» деген осы 
да. Ағамыздың «жағасы жоқ, жеңі жоқ» 
көйлек кигеніне, «есігі жоқ, төрі жоқ» 
мәңгілік үйіне енгеніне қырық күннің 
жүзі толып келеді.

Адам – бұл дүниенің қонағы. Мұн
дайда сабырға қайрат қосатын, қайнаған 
күйікті басатын жұбату айту қиын екен. 
Тек артында қалған анасы Қалима 
анамызға, Гүлнар жеңгемізге, балала-
рына «шүкірлік етейік, сабыр сақтайық, 
болған іске болаттай болыңыздар», – 
дегіміз келеді.

Ағамыздың  жатқан  жері жәннат, 
топырағы торқа болып, нұры пейіште 
шалқығай!

Ғалымжан ОРЫНОВ,
Қызылорда облысы бойынша

Мемлекеттік кірістер 
департаментінің басшысы

ЖАДЫМЫЗДА ЖҮРГЕН ЖАЙСАҢДАР

Сауатты басшы, сенімді әріптес

Конкурсты ұйымдасты рушы:«Қызылорда облы
сының кә сіпкерлік және туризм бас қар масы» ММ;

Орналасқан жері: Қызыл орда облысы, Қызылорда 
қаласы, Қорқыт Ата көшесі, 123.

Байланыс телефоны: 8 (7242) 401059, 8 702 378 
97 94;  

Конкурс нысанасы: Эконо ми каның басым сек-
торларында шағын кәсіпкерлік субъекті ле ріне, оның 
ішінде ісін жаңа бас таған жас кәсіпкерлерге, ісін жаңа 
бастаған кәсіпкерлерге жа ңа бизнесидеяларды іске 
асыру үшін өтеусіз негізде мемле кеттік гранттар беру. 

Конкурс нысаны: ашық кон курс.
Конкурстық құжаттар топ та ма сын ұсыну 

тәртібі: Каран тиндік шараларды қатаң сақтау мақ
сатында конкурсқа қаты су шы үміткерлердің өтінімдері 
мен толық құжаттар топтамасы d.sailaubai@korda.gov.
kz элект ронды поштаcы арқылы қабыл данады.

Ескерту: Барлық құжаттар қол қойылып, сканер-
ленген түр де ұсынылуы тиіс.

Іріктеу тәртібі: Кәсіпкер өзінің бизнесжобасын 
жергілік ті әкімдікпен арнайы ұйымдас тырылған орын-
дарда бейнекон ференц байланысы арқылы конкурстық 
комиссияның отырысында таныстырады.

Конкурстық құжаттар топтамасын қабылдау 
мерзімі: 2020 жылдың «14» тамызынан бастап 2020 
жылдың «04» қыркүйегін қоса алғанда, жұмыс күндері 
сағат 10:00ден 18:00ге дейін (жергілікті уақытпен). 
Түскі үзіліс сағат 13:00ден 15:00ге дейін.

Өтінімдерді қабылдаудың басталатын күні 
мен уақыты: 2020 жылдың «14» тамызы сағат 10:00 
(жергілікті уақытпен).

Өтінімдерді беру аяқтала тын күні мен уақыты: 
2020 жылдың «04» қыркүйегі сағат 18:00 (жергілікті 
уақытпен).

Көрсетілген мерзім өткен нен кейін түскен өтінім
дер қабыл данбайды. 

Осы хабарландыру және конкурстық құжаттамамен 
Қы зылорда облысының кәсіпкерлік және туризм 
басқармасының ресми сайтында (https://www.gov.
kz/memleket/entities/kyzylordatourism?lang=kk) және 
«Facebook» әлеуметтік парақша сында, сондайақ ҚР 
Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы №1060 
қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы – 2025» 
мемлекеттік бағдарламасының ережелерімен «Әділет» 
ақ параттыққұқықтық жүйесі (http://adilet.zan.kz) ар
қылы та нысуға болады.

Конкурс өткізіледі

Облыстық «Жастар ресурстық ор
талығы» да пандемия өршіген тұста 
жастарды игі істерге жұмылдырып, 
бірлескен істе береке болатынын дә
лелдеді. 12 тамыз – Халықаралық жас
тар күніне орай да орталық тарапынан 
бірқатар маңызды шара қолға алынуда. 

Жастар жаңа «Syr jastary.com» сай
тының тұсау кесерін өткізді. Көптен 
күткен ақ парат алаңында өңір жас
тарына қатысты күнде лікті жа  ңа
лықтар жарияланады. Көш  басшылар 
жайлы тың мәлі меттер, қажетті кітап 
қор ла ры ның электронды нұсқа сы 
да сайтта қамтылмақ. Жас тар дың 
қызығушылығын анық  тау мақсатында 
сауалнама лар ұйымдастыру тетігі 
де қа рас   тырылған. Орталықтағы ІТ 
парктің базасында да ерекше шара 
қолға алынған. Мұнда қа ла тұрғындары 
істен шыққан компьютерлерін ІТ парк-
ке әке луде, мамандар оның ішін дегі 
қажетті бөлшектерді пайдалана оты-
рып, жаңа компьютер жасақтап жатыр. 
Олар жаңа оқу жылына орай мұқтаж 
отба сының балаларына табысталатын 
болады. Істің көзін табу деп осындай-

ды айтса керек. 
– Пайдалы іске бірлескен 

түрде атсалысудамыз. Осын
дай маңызды шақта бала
лардың ке дергісіз білім 
алуы на жағдай жасау бас
ты тілегіміз. Тұрғын дарды 
маңызды бастамаға қол дау таны туға 
шақырамыз, – дей ді орталық директо-
ры Бауыр жан Мастеков. 

Бұдан бөлек, орталықтағы IT кітап
хана оқу орталығына айналған. Мұнда 
тұрмысы тө мен, мүмкіндігі шектеулі 
балалар білімін жетілдіре алады. Оған 
қосымша арнайы волонтерлар, ерікті 
мұғалімдер тартылады. IT кітапханада 
бар жағдай қарастырылған, интернет 
желі сі де қолжетімді. Орталық дирек
торының айтуынша, қазір пробация 
есебінде тұрған жастармен де жүйелі 
жұмыстар жүргізіліп келеді, бірлескен 
жоба да іске асқан. Қызылорда облысы 
бойынша қылмыстықатқару жүйесі 
департаменті мен орталық арасын-
да  екі жақты ынтымақтастық тура  лы 
меморандумға қол қо   йыл ды. Мұндағы 
мақсат – пси  хо логиялық кеңес беру, 

жас  тарға ой салу және жасаған қыл
мысты қайталамауына септігін тигізу. 

Жастар мере кесі марапаттау сал-
танатымен қорытындыланды. Ша-
рада об лыстық жастар саясаты мә
се ле лері басқармасының басшысы 
Қуаныш Жанұзақов жыл көлемінде 
бел сен ділігімен ерек шеленіп, креатив
тілігімен көзге түскен жастарға жүрек
жарды лебізін жеткізіп, Алғыс хаттар 
табыстады. Жаңалықты жылдам енгізіп, 
өзгеріске оң қарайтын, сенімі берік, ой
санасы сергек жастар барда мемлекет 
қашан да мықты екенін жеткізді. Шы-
нын да, осындай қарқынмен жаңашыл 
жас буынның талап пен терең ойды 
серік етіп, алдағы уақытта да биіктерді 
бағындыратынына сенім мол.

М.СНАДИНҚЫЗЫ

Сыр жастарының 
жаңа сайты іске қосылды

Жастар – ел болашағын жарқын етер 
шырағдан. Қозғаушы күш білімді, әлеуметтік 
белсенді, өз құқығын білетін сауатты азамат 
болып қалыптасуы тиіс. Бұл жөнінен Сыр 
жастары ешкімге дес бермейді. Қазір еріктілер 
қозғалысы, түрлі жастар ұйымдары мен 
бірлестіктер саланы қарқындатуға күш салуда. 
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«ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН»

COVID-19

– «Цифрлық Қазақстан» деп 
аталатын мемлекеттік бағдарлама 
бар. Қаладағы қоғамдық көлік-
терге электронды билет жүйесін 
орнату осы бағдарлама шең-
берінде іске асып жатыр. Қала 
әкімдігінің өткен 25 маусымдағы 
№ 15619 қаулысы тұр. Онда ай-
тылғандай, жолаушылар мен ба-
гажды қалалық (ауылдық) қаты-
настарда автомобильмен тұрақты 
тасымалдауға сараланған тариф, 
жолақысын ұялы байланыс опера-
торының көрсетілетін қызметтері 
арқылы немесе электрондық жол 
жүру картасы арқылы қолма-қол 
ақшасыз төлеу кезінде 90 теңге, 
қолма-қол ақшамен төлеу кезінде 
120 теңге болып бекітілді. Бұл қа-
улы осы жылдың 1 қыркүйегінен 
бастап күшіне енеді.

Неге 120 теңге?
Директор орынбасары айтып 

отырған жобаның бір түсініксіз 
жері төлем карта болмаса, неге 
жолаушы қолма-қол 120 теңге 
төлеуі тиіс?

– Бұл жерде ашық айтатын 
бір нәрсе бар, – деді Қанат Рах-
метов сөзін шегелей түсіп. – Жол 
ақысы өскен жоқ. Сіз қолма-қол 

төлемді тек электронды кар-
таға ауыстырдыңыз. Ал енді 120 
теңге деген қайдан шықты? Са-
раланған тариф бойынша, егер 
төлем картасына 90 теңгені баға 
деп қойдық та, оған қосымша 
қолма-қол төлемді де 90 теңге де-
сек, яғни екеуі қатар жүрсе, онда 
оның несі электронды болмақ? 
Онда тұрғындар бұрынғысынша 
қолма-қол төлеп, ешқандай адам 
электронды төлемге ауыспас 
еді. Бұны дұрысы ынталандыру 
деп түсіну қажет. Біздің мақсат 
осында, жолаушылар тасымалын 
жеңілдетіп, халық тұтынатын 
көлік қызметінің мәдениетін қа-
лыптастыру. Болашақта біз бәрі-
бір осы электронды қыз метке 
түптің түбінде келеміз.  Екінші-
ден, бір ақшаның өзі бір күнде 
неше адамның қолына түсетінін 
кім білсін, бірақ, ол өте кір бо-
латыны анық. Мынадай күрделі 
кезеңде шытырлата ақша санау-
дың өзі қауіпті екенін мамандар 
да айтып бере алады.

Электронды төлем деген не? 
Түсінікті болу үшін қарапайым 
тілге жүгінеміз. Бұл – қолға ақша 
ұстап, қалтаңызды қағып, әмиян-
ды ақтарып жатпайсыз деген сөз. 
Білуімізше, сіз бен біз осы жоба 
іске асқан соң электронды жо-
лақы төлемінің 9 түрін пайдалана 

алады екенбіз. Олар – SMS, QR 
код, ұялы қосымша, көлік және 
банктік карталарды қолданатын 
ұялы байланыс операторлары. 

Жеке кәсіпкерлер 
келісуі тиіс

Электронды төлем жасауда 
аталған жоба «Автопарк» пен  
«АlеmPay» компаниясының бір-
лесуімен іске асып жатқан көрі-
неді. Мемлекеттік-жекеменшік 
әріп тестік негізінде. Ал бізге 
анығы, паркке қарасты үлкен 
және орта сыйымдылықты авто-
бустардан бөлек, жеке иеліктегі 

қоғамдық көліктерге төлем қа-
былдайтын электронды құрылғы 
орнатылмақ. Қазірдің өзінде 
600 дана төлем терминалы ав-
тобус паркіне тапсырылып, 89 
автобусқа электронды билеттер 
жүйесінің терминалдары мен ва-
лидаторлары орнатылыпты. Ол 
құрылғыларды пайдалану бой-
ынша кондукторлар мен жүр-
гізушілер қысқа мерзімді оқудан 
өтіп үлгерген.

– Жеке тасымалдаушылармен 
электрондық төлемдерді енгізу 
бойынша келіссөз жүргізудеміз. 
Қазіргі уақыт электронды жүйе-
ге ауысудың тиімділігін көрсетіп 
отыр. Бұл біздің қала үшін де, 

жолаушылар үшін де ыңғайлы. 
Тағы айтайын, мұнда біріншіден, 
қоғамдық көлік қызметінің мәде-
ниетін қалыптастырамыз, екін-
шіден қаладағы ескірген автобус-
тардың жаңаруына ықпал етеміз. 
Бұл – төленген қаражат өзіміздегі 
қоғамдық көліктің одан әрі да-
муына ықпал етеді деген сөз, – 
дейді ендігі кезекте облыстық жо-
лаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы басшысы-
ның орынбасары Дамир Тілеуов.

Ал электрондық жолақы төлеу 
жүйесі тасымалданған жолау-
шы санының нақты болуы, сапа-
ның жоғарылауы, табыс көзінің 
ашықтығы мен салық тық кіріс-
тердің артуын жеделдетпек.

Электронды төлем 
несімен артық?

Сонымен күз түсісімен қоғам-
дық көлік ақысы электронды 
төлеммен 90 теңге болып қала 
береді. Ал, қолма-қол 120 теңге. 
Нақтысы – осы. Бір қызығы, сіз-
де төлемақы электронды болып, 
қоғамдық көлікте терминал бол-
май не жұмыс істемесе, сіз жетер 
мекен-жайға дейін тегін жүре 
аласыз. Бұл қала әкімдігінің қау-
лысында айтылған.

Сондай-ақ, арнайы картаны 
үлкендер 500, оқушылар 400 тең-
геден сатып алады. Ішіне банк 
карточкасы сияқты керегіңізше 
ақша алып, автобустағы терми-
налға жақындатсаңыз болды. Өзі-
ақ керек сомасын автоматты түрде  
ала қояды.

Тағы бір көмек, «SMSBUS» 
бағдарламасын телефонға жүк-
теп, «NFC» қосымшасы арқылы 
да төлем жасай бересіз.

Айтпақшы, электронды кар-
таның жарамдылық мерзімін уа-
йымдаудың қажеті жоқ. Ондағы 
қаражат та сол күйінде сақтала 
береді. Тіпті, алты айдан кейін ав-
тобусқа отырып, қолдағы картаны 
көліктегі кішкентай құрылғыға 
сүйкете салыңыз, бітті, жолақы 
төленді деген сөз. Бастысы, карта 
қаржысыз қалмауын бақылаңыз.

Енді пойыз бен ұшаққа мінер 
алдында билет алғандай, қоғам-
дық көлікке де міне сала төлем 
жасайсыз. Бұрынғыдай «түсер 
жеріме жақындағанда төлермін» 
деп отыра алмайсыз. Бақылаушы-
лар тарапынан айыппұл арқала-
уыңыз мүмкін. Бұған қосымша, 
қолыңыздағы картамен екінші 
адамға төлеп, жомарттық таны-
ту болмайды. Карта сіз мінген 
маршрутыңыздағы бір адамға 
ғана, яғни, өзіңізге жарамды. Тер-

миналға екінші мәрте жақында-
тып көргеніңізбен, өзіңізге төлем 
жасалғаны хабарланып, картаңы-
зды кері итереді.

Қуаныштысы, барлық қоғам-
дық көліктер электронды жүйеге 
өтісімен, аялдамаларға арнайы 
шағын ақпараттық экран қойыла-
ды. Бұлар жолаушыларға күткен 
автобусының қай жерде екенді-
гін, өзі тұрған аялдамаға неше 
минутта келетінін көрсетіп тұр-
мақ. 

Аты айтып тұрған «Цифрлық 
Қазақстан» бағдарламасының 
артықшылығы жылдан-жылға 
сезіліп келеді. Қағазбастылықтан 
ада болуға үндеген Үкіметтің 
бұл шарасы да біздің көп жұмы-
сымызды жеңілдетері анық. Ал 
қоғамдық көлік жүйесіне өзгеріс 
әкелген электронды жүйенің ен-
дігі артық-кемшілігін тұрғындар 
алдағы уақытта бағалар. 

Десек те, жал сипатпай дамып 
бара жатқан осынау заман ағымы-
на қарай ілесе білу де қажет. Көп 
өзгеріс, ұдайы даму кейбір тапта-
урын тірліктің көбесін сөгіп, көп 
нәрсені үйретсе – өркендегеннің 
белгісі. Мамандар айтуынша, біз 
қоғамдық қатынастың бұл жүй-
есінде біршама қалыс келеміз. 
Демек, өзгеріске күдікпен қарау-
дың қисыны жоқ.

Қоғамдық көлікке қыжыл көп, бірақ... 

1-бет

1-бет

Карантин шаралары оң 
көрсеткішке бастады

Бұлт артынан күн шығатыны 
секілді, жуырда ғана Денсаулық 
сақтау министрлігі өкілі бри-
финг беріп, елімізде қауіпті ін-
детті жұқтыру өсімінің тоқтаға-
нын айтып, сүйінші сұрады. 
Жағымды жаңалыққа қуанбаған 
жан жоқ шығар. 

«Қазақстанда КВИ жұқтыру 
өсімі тоқтатылды. Ел бойынша 
жағдай айтарлықтай жақсарды. 
Биылғы 13 наурыздан бастап 
КВИ-мен 99 442 адам ауырса, 72 
523 науқас, яғни, 72,9 проценті  
жазылып шыққан», – деді Ден-
саулық сақтау министрлігінің 
өкілі Бағдат Қожахметов бри-
фингте. 

Ал Үкімет отырысында Ден-
саулық сақтау министрі Алексей 
Цой карантиннің соңғы бес ап-
тасында «COVID-19» вирусын 
жұқтыру көрсеткіші 100 мың 
адамға шаққанда 56,73 адам-
нан 36,2-ге дейін төмендегенін 
мәлімдесе, ауруға шалдығу көр-
сеткіші 2 есеге жуық азайғанын 
айтты. 

«Мемлекет басшысының 
қолдауы мен түсіністік танытуы-
ның арқасында біз ауруды стати-
стикалық есепке алуға көштік. 
Қазақстан клиникалық-эпиде-
миологиялық мәліметтер не-
гізінде зертханалық нақтылау-
сыз коронавирус инфекциясы 
жағдайларын тіркеуді алғашқы-
лардың бірі болып қолға алды. 
Бұл ең бірінші кезекте халықтың 
аурудың қауіптілігін түсіну үшін 
қажет болды», – деді министр. 

Статистикаға жаңа әдіс ен-
гізу төсек-орын қорын кеңейту 
есебінен стационарлық ем ала-
тын пациенттер санын барынша 
ұлғайтуға мүмкіндік берген. 

«Бұл жүздеген өмірді сақтап 
қалды. Өйткені адам өмірін 
сақтап қалу үшін қажетті дем 
алуды жасанды қолдау тек ста-
ционарлық жағдайда ғана көр-
сетіледі. Коронавирус індеті-
не байланысты жедел жәрдем 
шақырту 62 процентке төмен-
деді. Қабылданған шаралардың 
арқасында салада жүктеменің 
негізгі көрсеткіштерін төменде-
туге қол жеткізілді. Елімізде ор-
таша есеппен аурудың тәуліктік 
өсімі 2 есеге жуық төмендеп, ем-
деліп шыққандар саны 73,6 про-
центке артты», – деді министр.

Өңірдегі ұтымды 
ұйымдастыру 
нәтиже беруде

Осы орайда «облыстағы аху-
ал қандай?» деген сұрақ туын-
дайтыны белгілі. Еске сала ке-
тейік, қауіпті індет өңірде ең 
алғаш 28 наурызда тіркелген бо-
латын. Наурыз айында 18 дерек 
анықталса, сәуірде 183, мамыр-
да 211, маусымда 800, шілдеде 
1775 науқасқа жетті. Ал тамыз 
айының он күнінде 159 дерек 
тіркелген. 

– «COVID-19» індеті ай-
мақтың барлық ауданында тір-
келді. Соның ішінде басым 
көпшілігі, яғни, 1892 дерек Қы-
зылорда қаласының үлесінде. 
Вирусты 1 жасар баладан 90-
нан асқан қарияға дейін жұқты-
рды десек, соның ішінде 20-69 
жас аралығындағы азаматтар 
арасында жиі анықталып отыр. 
Бұл әлі де болса карантин ре-
жиміне қарамастан жастар-
дың ойын-сауық басқосуларға, 
үлкен кісілердің ас беру, үй 
жағдайында беташар секілді 
көпшілік іс-шараларға баруы-
ның тыйылмай отырғандығын 
байқатады. 

Сондай-ақ, инфекция тара-
луының алдын алу мақсатында 
жалпы республика көлемінде 
наурыздың 16-сы мен 11 мамыр 
аралығында төтенше жағдай 
жарияланған болатын. Сол 
уақытта небәрі 229 жағдай тір-
келсе, төтенше жағдай алынған-
нан кейін, яғни, 12 мамыр мен 5 
шілде аралығында ауруға шал-
дыққандар саны 1179-ға жетті. 
Бұл тағы да аурудың тыныс алу 
арқылы тез жұғатынын көрсет-
ті, – дейді облыстық тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақы-
лау департаментінің бөлім бас-
шысы Әлия Ыдырысова.

Жалпы  аймақта ауру жұқ-
тыр ған 3186 адам анықталса, 
11 тамыздағы мәлімет бойынша 
оның 2335-і, яғни, 73,4 проценті 
емделіп шыққан. Індет жұқтыр-
ғандар арасында  медицина  қы-
зметкерлері де бар. Мәселен, 
өңірде 332 сала қызметкері ін-
дет ілмегіне іліксе, бүгінде оның 
243-і, яки, 73,2 проценті аурудан 
айыққан. Қазіргі уақытта ко-
ронавирус инфекциясымен 51, 
провизорлық стационарда 243, 
барлығы 294  науқас ем алуда.

Қос ауданнан жеткен  
жағымды жаңалық

Аудандарда да эпидаху-
ал тұрақталып келеді. Мәсе-
лен, Арал ауданаралық ауру-
ханасында 100 провизорлық, 
20 инфекциялық төсек-орын 

ұйымдастырылған. Індет та-
ралғалы бері провизорлық ста-
ционарда 225 науқас емделсе, 
инфекциялық стационарда 52 
адам аурудан айығып шыққан. 
Қазіргі таңда провизорлық ста-
ционарда 18 адам ем алып жат-
са, инфекциялық стационарда 
ем алушы жоқ. 

Ал Жаңақорған аудандық 
ауруханасының КВИ-1 инфек-
циялық бөлімінен соңғы науқас 
сауығып шықты. Бұл туралы 
аурухана әкімшілігі әлеуметтік 
желілерде  сүйіншілей жария-
лады. Сондай-ақ, Төменарық 
ауруханасындағы провизорлық 
стационар да жабылды. 

«№1 провизорлық стацио-
нардан бүгін тағы 5 науқас 
сауықтырылып, үйлеріне қай-
тарылды. Қазіргі уақытта 4 
науқас бақылауда. Олардың да 
тез арада сауығып, отбасылары-
на оралуына  тілектеспіз. Осы 
ретте «COVID-19» пандемия-

сы мен вирусты пневмониямен 
күрес шараларына барын салып 
жұмыс істеген сала қызметкер-
леріне айтар алғысымыз шексіз. 
Ауырмаңыздар, ағайын, аман 
болыңыздар!», – деп жазды ау-
рухана әкімшілігі. 

Апта басы жағымды жаңа-

лықтармен басталды, шүкір.  
Қуанышты  хабарлар жалғасын 
тауып, еліміз қауіпті індетті 
жеңіп шығар күн де алыс емес 
деп ойлаймын.

Елеңдеген ел, екі есе 
көп қоңырау

Деректерге сүйенсек, мау-
сым айында бір тәулікте облыс-
тық жедел жәрдем станциясына 

түсетін шақыртулардың саны 
2000-нан асып кеткен екен. Бұл 
бұрынғыдан екі есе көп қоңы-
рау. Демек, станциядағы көрсет-
кіш – қазіргі эпидемиологиялық 
ахуалдың айғағы. Сондықтан, 
әр минуты маңызды жедел жәр-
дем орталығына арнайы бардық 

та, мамандардың өзімен сөй-
лесіп жағдайды білдік.

Жедел жәрдем шақыра қал-
сақ, «неге бірден келмей жа-
тыр» деп даурығатынымыз рас. 

Бірақ станцияда шақыртулар 
4 санаттылық бойынша тірке-
леді. Бірінші, екінші, үшінші 
санаттағы шақыртулар бойын-
ша дәрігер мен фельдшер қоңы-
рау түскен уақыттан бастап 15 
минут ішінде науқасқа жетуі 

қажет. Сырқаттың тыныс ала 
алмауы, жүрек аймағының 
ауырсынуы, ауа жетпеу сезімі, 
тұншығу ұстамасы, жол-көлік 
оқиғасы және жаяу жүргіншіні 
қағып кету жағдайлары осы 
санаттарға сәйкес. Ал, адам 
өміріне қауіп төнбейтін шақыр-
тулар төртінші санатқа жатады. 
Мұндайда пациентке емхана 
тобындағы дәрігер бір сағатқа 
дейін жетіп, халін білуі қажет. 
Байқағаныңыздай, маусым айы 
мен шілденің басында жедел 
жетуі тиіс дәрігерлер тым қа-
уырт кезеңді басынан өткерді. 
Өйткені шұғыл шақыртудың ба-
сым бөлігі ауа жетпей қиналған 
науқастардан түскен хабар еді. 

Осы салада 14 жылдан бері 
еңбек еткен станциядағы аға 
дәрігер Ләззат Медетова пнев-
монияға байланысты қазір 
күніне 8-10 шақырту түсетінін 
айтты. Ал бір ай бұрын жағдай 
мүлде басқа еді. Бір тәулікте 
пневмониядан зардап шеккен 
250-ге жуық науқастан шұғыл 
хабар жететін. 

– Жедел жәрдем станция-
сында 71 бригадалық топ қыз-
мет атқарады. Маусым айында 
індет өршіген кезде 2300-ге 
дейін шақырту тіркелді, көбі 
COVID-19 және пневмонияға 
байланысты еді. Әсіресе, ере-
сек кісілер жиі ауырды. Ал шіл-
де айының ортасынан бері қа-
рай шақырту азайып, 2300-ден 
1200-ге түсті. Тамыз айының 
басынан бастап тәулігіне жедел 
жәрдемге 1000 шақырту тірке-
луде. Жалпы асқыну жағдайы 
өте көп кездесті. Пневмонияға 
байланысты тәулігіне 25-30 
сыр қат өмірден озған кездер 
болды, – деді дәрігер. 

«Ананы аман алып 
қалдық»

Жедел жәрдемдегі маман-
дарға темірдей жүйке мен жұ-
мысқа тиянақтылық қажет. 
Байқасақ, мұндағының бәрі же-
дел. Кейде жол белгілері мен 
бағдаршамның қызылына қа-
рамай жүйткитін көлік ішінде 
күні бойы жүру, санаулы минут-
та шешім қабылдау оңай емес. 
Сондықтан, дәрігерден бөлек 
көмекші фельдшер мен көлік 
жүргізушісін де сөзге тарттық.

Фельдшер Жасұлан Инья-
тулла – оқу орнын бітірген соң 
жедел жәрдем станциясына жұ-

мысқа орналасқан жас маман. 
Бүгінде оның қызмет еткеніне 
бір жарым жыл болыпты. Әң-
гімелесу барысында Жасұлан 
апта бұрын алпысқа жақындаған 
әйел адамның ауа жетпей қина-
лып, үйіне барып, дереу көмек 
көрсеткендерін есіне алды.

– Сол күні ананы оттегі 
арқылы ауруханаға жеткізіп, 
аман алып қалғанымызға қат-
ты қуандым. Іштей әр адамның 
жағдайын жақсартып, көмегіміз 
тисе деген ниетпен еңбек етеміз. 
Сондықтан әр науқастың ден-
саулығы үшін қолдан келгенді 
жасаймыз. Мамандығым осы 
салаға қатысты болғандықтан 
шығар, менде қорқыныш бол-
мады. Күніне 35-40 шақыртуға 
барсақ, қазір қоңыраулар 20-ға 
азайды, – деді ол.

Елгезек жүргізушінің 
де еңбегі ерен

Жедел жәрдем станция-
сында көлік жүргізушісінің 
де елгезек болғаны маңызды. 
Қаланың шет аумақтарында 
жаңа үйлердің нөмірсіз болуы, 
тіпті нөмірі ауысып кететіні, 
көшенің атауы жазылмайтыны 
таңғалатын жағдай емес. «Есік-
тің алдында көк шелек тұр. Сол 
үй біздің үй» дейтін де тұрғын-
дар бар. Сондайда көк шелегі 
бар үйді тауып көр... 

Сабыр Дүкенбаев – он төрт 
жылға жуық осы қызметті 
атқарған тәжірибелі маман. Біле 
білсек, науқасқа жедел жетеміз 
деп асығып жүргенде дәрігер 
мен фельдшердің де өмірі көлік 
тізгіндеген адамға байланысты 
болатыны жасырын емес. Сон-
дықтан Сабыр ағамен де әң-
гімелестік, жайдары жүргізуші 
қысылтаяң уақытта адамдар 
амандығы үшін мезгіл мен 
жағдайға қарамағанын айтып 
берді. Наурыз айынан бері осы 
жағдайдың бел ортасында жүр-
ген жүргізушінің жалақасына 
үстемақы да тағайындалыпты. 

Жедел жәрдем станциясын-
дағы жағдайдан түсінгеніміз, 
эпидемиологиялық ахуал әл-
деқайда жақсарған. Бұған 
провизорлық орталықтардың 
жабылып, ауруханалардың қа-
лыпты қызметке көшуі де дәлел.

Айнұр БАТТАЛОВА,
Айдана ЖҰМАДИНОВА,

«Сыр бойы»

Осыдан бір ай бұрынғы жағдайды елестетіп көріңіз-
ші. Қалада да, далада да карантин күшейді. Сақтансақ 
қана сау болатынымыз ды бірден емес, бірте-бірте 
түсіндік. «Індет ілмегіне ілінбесек болар еді» деген 
күдік пен тілек қай адамның да көкейінде тұрды. Көше-
де жедел жәрдем көліктері зыр етіп жаныңнан өткенде 
жүрегің де қосылып зу ете қалатын. Медициналық 
көліктің бұлай жүйткуі кейде ғана емес...  Жағдайдың 
күрделенгенін осы көрініс-ақ түсіндірді. 

Жанға араша жедел жәрдем

Пандемия: ПӘРМЕН МЕН ДӘРМЕН
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