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ТЫЛСЫМСҰХБАТ

Сайын даланың 
сұлуы

СЫР-СҰХБАТ СПОРТ

Сыр елінде 74 мыңнан ас там 
зейнеткер-ардагер бар. Әрбір 
ауылда, әрбір ауданда, қалада, 
бар лығы – 728 ар  дагерлер 
ұйымы жұ мыс істейді. Біз 

қарт та ры мыздың тұрмыс-
тіршілігін солар арқылы 
біліп отырамыз.

Кезінде қызмет 
істеген, саналы ғұмырын 
елінің еңбегіне арнаған 
бұл кісілердің әр 
қайсысы облыстың ата 
басылымын кемінде 
жарты ғасырдан жанына 
серік еткен адамдар.

Олар осы дәстүрінен 

күні бүгінге дейін айныған емес. 
«Сыр бойын» әр күннің пош-
тасынан асыға күтетін де со-
лар. Бұл істе аймағымыздың 
руханиятшыл кәсіпкерлерінің ар-
дагерлерге демеушілік жасап, га-
зет жазылымына көмек көрсетіп 
келе жатқанын да айта кетуім 
керек. Дегенде, осы бастаманы 
ширықтыра түсу ардагерлерімізге 
рухани қолдау болар еді. Мұны ел-
жанды азаматтар қолға алады деп 
білемін.

«Қарты бар үйдің қазынасы 
бар» деген сөздің төркіні тереңде 
жатыр. Елімізде болып жатқан 
жаңалықтар мен жақсылықтарға 

құлағы түрік қарттар қашан да 
өзінің ақ батасын беріп, тілеулес 
болып отырады.

Сондықтан, ардагерлеріміз жа-
нына қуат, жанарына сәуле құйған 
төл газеттерін жаздырып алуға 
келгенде биыл да белсенділік та-
нытады деп сенемін. Өйткені, 
олар қашан да үлгі мен өнеге 
қалыбы, өмірден түйгенін өзіне 
кейінгі ұрпаққа аманаттаушы ми-
рас иелері.

Серік ДҮЙСЕНБАЕВ,
облыстық ардагерлер 

кеңесінің төрағасы

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қызылорда облыстық мәслихатының 

кезектен тыс 49-сессиясы 2020 жылғы 28 
қазанда сағат 15:00-де Облыстық мекемелер 
үйінің (Бейбарыс Сұлтан к., 1) мәжіліс залын-
да ашылады.

Сессияның күн тәртібіне мына мәселелер 
ұсынылады:

1. «2020-2022 жылдарға арналған 
облыстық бюджет туралы» Қызылорда 
облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 
желтоқсандағы № 374 шешіміне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы.

2.   Қосымша мәселелер.
Облыстық мәслихаттың тұрақты 

комиссияларының бірлескен отырысы 2020 
жылғы 28 қазанда сағат 11:00-де өткізіледі.

Облыстық мәслихат

Ұлттық 
кеңес тиімді 
құрылымға 
айналды

Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық қоғамдық 
сенім кеңесінің төртінші отырысына қатысты. 
Мемлекет басшысы сөйлеген сөзінде Ұлттық 
кеңестің билік пен қоғам арасында сындарлы 
диалог орната алатын тиімді институцио-
налды құрылымға айналғанын және оның 
мүшелері еліміз үшін маңызды шешімдер 
әзірлеп, солардың жүзеге асуына күш салып 
келе жатқанын атап өтті.

Қазақстан Президенті Кеңесте пандемияға 
қарамастан елімізді дамытудың өзекті мәселелері 
тұрақты түрде талқыланатынын, бірнеше маңызды 
бастама жүзеге асырылғанын, сондай-ақ, қазіргі 
таңда мемлекеттік саясаттың түрлі салаларын 
реформалауға қатысты жаңа ұсыныстар әзірленіп 
жатқанын айтты.  

Қасым-Жомарт Тоқаев ауыл әкімдерін сай-
лау мәселесіне қатысты елімізді одан әрі сая-
си жаңғыртудың, Парламентке және жергілікті 
өкілетті органдарға әйелдер мен жастарды тарту 
тетіктерін жетілдірудің маңызды екеніне тоқталды. 
Меншігінде мемлекеттің үлесі бар компанияларда 
басшылықтың 30 пайызы әйелдер болуын міндеттеу 
қажеттігі туралы Ұлттық кеңес мүшелерінің 
ұсынысына назар аударды.  

Президент отандастарымыздың еңбек мигра-
циясына қатысты мәселені де көтерді. Сонымен 
қатар азаматтарымызды еліміздің оңтүстігінен 
солтүстігіне көшіруге қатысты ахуалды 
жақсартудың, көшіп келушілерге барынша қолайлы 
жағдай жасаудың маңызды екенін айтты.  «Серпін» 
және «Дипломмен – ауылға!» жобаларын  саралау 
қажеттігіне тоқталды. 

Қазақстан Президенті білім беру жүйесіндегі 
мәселелерге арнайы тоқталды. Ол жоғары оқу 
орындарының ұйымдық құрылымын өзгерту 
жұмыстары бойынша тапсырма бергенін айтты.

– Көптеген жоғары оқу орны коммерциялық 
емес акционерлік қоғамға айналды. Бұл ел ішінде 
әртүрлі әңгіме туғызуда. Сондай-ақ ірі мемлекеттік 
жоғары оқу орындары кейін жекеменшікке саты-
луы мүмкін деген де күдік бар. Осыған орай ұлттық 
және мемлекеттік жоғары оқу орындарының сатыл-
майтынын мәлімдеймін. Бұл мәселе айрықша назар-
да, – деді Мемлекет басшысы.

Президент мектептердегі цифрлық 
инфрақұрылымды дамыту, сондай-ақ, оқушыларды 
пандемия кезінде компьютермен қамтамасыз ету 
мәселелеріне тоқталып, мектептерде сапалы білім 
беруді қамтамасыз ету үшін мемлекет тарапынан 
барлық қажетті шаралардың біртіндеп қабылданып 
жатқанын айтты. Мектепте білім берудің мазмұнына 
ерекше көңіл бөлді.

– Беделді халықаралық зерттеу қорытындылары 
біздің оқушылардың оқу сауаттылығы бойын-
ша дағдылары жеткілікті деңгейде дамымағанын 
көрсетіп отыр. Сондықтан оқу мәдениетіне баулу, 
оқу сауаттылығын дамыту еліміздегі орта білім 
беру ісінің басым бағытына айналуға тиіс. Баланың 
оқуға деген қызығушылығы, қоршаған ортаны кітап 
арқылы тануы мектеп қабырғасында қалыптасу ке-
рек. Ал кітапхана оқушының сол ынтасын оятып, 
оны қызықты кітап әлеміне жетелеуі қажет, – деді 
Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев балалардың құқығын 
қорғау мәселелеріне де назар аударды.  Адам сау-
дасымен күрес мәселесін көтерді. Экологиялық 
туризмді дамытудың маңызы туралы да айта келе, 
мемлекеттік ұлттық табиғи парктерді дамытудың 
жоспарын үнемі жұртшылықтың талқысына салу 
үрдісін енгізуді міндеттеді.

Мемлекет басшысы сөзін қорытындылай 
келе, алдағы Тәуелсіздіктің 30 жылдығы саяси 
және экономикалық реформалар, цифрландыру, 
адам құқықтарын қорғау, денсаулық сақтау және 
білім беруді дамыту, экологияны қорғау аясын-
да өтуі керек екенін айтты. Бұл ретте, Президент 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығы – Тәуелсіздіктің мәні 
мен құндылығын сезінуге зор мүмкіндік беретінін 
атап өтті.

Айта кетейік, Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі 
құрылғаннан бері Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев кеңес мүшелерімен 24 (2019 жылы – 16, 
2020 жылы – 8) кездесу өткізді. Сонымен қатар 
Ұлттық кеңес аясында жарияланған саяси реформа-
лар топтамасы толығымен жүзеге асырылып, 7 заң 
қабылданды. Министрлермен онлайн форматта 8 
кездесу өткізілді. Бұл тәжірибе жалғасатын болады.

Гүлшара Әбдіқалықова Қасым-
Жомарт Тоқаевқа Қы зылорда облысының 
2023 жылға дейінгі экономикалық даму 
жоспарының әзірленуі ту ралы мәлімет 
берді. Онда экономиканың түрлі са-
лалары бойынша құны 271 миллиард 
теңге болатын 265 жо баны жүзеге асы-
ру және 4610 тұрақты жұмыс орнын ашу 
қарастырылуда. Облыс әкі мінің айтуын-
ша, биыл жалпы құны 26 миллиард теңге 
болатын 110 жоба іске асырыла бастаған. 
Бұл бастамалар аясында 2000 жұмыс орны 
ашылады.

Қазақстан Президентіне 15,5 мың гек-
т ар жерге егілген дәнді және майлы да-
қылдарды жинау науқанының аяқталғаны 

жөнінде ақпарат берілді. 551,3 мың тонна 
күріш жиналып, жақсы көрсеткішке қол 
жеткізілген.

Облыс әкімі Мемлекет бас шысына 
«Жұмыспен қамту дың жол картасының» 
іске асы рылу барысы туралы айтты. Бұл 
бағдарлама аясында инфра құрылымдық 
жобалар ды жүзеге асыру үшін 38 мил -
лиард теңге тартылып, 9 мың  нан астам 
жұмыс орны ашылған.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт 
Тоқаевқа облыстағы коронавируспен 
күреске қарсы қабылданған шаралар ту-
ралы баяндалды. Өңір әкімінің айтуын-
ша, қазіргі таңда барлық медициналық 
ұйымдар штаттық режимде жұмыс іс теп 

жатыр. Қажет болған жағдайда 21 жұқ-
палы аурулар стационарында қо сымша 
3200-ге дейін төсек-орын дайындауға 
мүмкіндік бар. Аймақ қажетті дәрі-
дәрмектермен және қор ғаныш құ рал дары-
мен то лық қамтамасыз етілген. Гүлшара 
Әбдіқалықова Пре зи дентке 200 орын-
дық модульді жұқ палы аурулар ауру-
ханасының құрылысы бас талғанын жет-
кізді. Нысан осы жылдың 1 желтоқсанына 
дейін іске қо сы лады деп жоспарланып 
отыр.

Кездесу соңында Мемлекет басшы-
сы Қызылорда об лы сының әкіміне қайта 
өңдеу өнеркәсібіндегі өсім көр сеткішін 
жақсарту, шағын және орта бизнеске 
қолдау көрсету, экономикалық жобалар-
ды әртараптандыру қажеттігіне қатысты 
бірқатар тапсырма берді. Сондай-ақ Пре-
зидент өңірдегі эпидемиологиялық ахуал-
ды қатаң бақылауда ұстауды тапсырды.

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ 
ОБЛЫС ӘКІМІН ҚАБЫЛДАДЫ

Қазақстан Президентіне биылғы 9 ай ішіндегі Қызылорда облысының 
әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері туралы есеп берілді.

ТІЛЕГІМЕН ТІРЕК БОЛҒАН АРДАГЕРЛЕР

Алайда қауіпті кесел өз 
дегенін істеді.  Бірлі-жарым 
болса да үздіксіз тіркелген 
ауру маусым, шілде айларын-
да тіпті өршігені есімізде. 
Рес публика көлемінде ахуал 
күрделенді. Осыған байланыс-
ты қатаң карантиндік режим 
енгізіліп,   шектеу шаралары 

қабылданды. Тамыз айында 
ауру едәуір бәсеңдегенімен, 
қауіп сейілген жоқ еді. 
Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымы күзде 
пандемияның екінші 
толқыны болады деген 
болжам айтты. Қазірдің 
өзінде тұрғындар панде-
мия жайлы өткен шақта 
айтып жүр. Бірақ індет 

қайта белең алуда. Еуро-
па елдерінде, көрші Ресей-

де коронавирус инфекциясын 
жұқтырғандар саны күн сайын 
артып отыр.

Біздің еліміздің солтүстік 
аймақтарында да эпидахуал 
тұрақ сыздануда. Сон  дықтан сақ-
тық шараларын қатаң ұстанып, 
өз ден саулығымызға өзіміз 
жауап  кер шілікпен қарауымыз 
керек. Облыста бүгінде індет 
жұқ тырғандар саны 3249-ды 
құрайды. Оның 55,4 процентінде 
клиникалық белгілері бар бол-
са, 44,6 процентінің клиникалық 
белгілері айқындалмаған. Ауру-
ға шалдыққандардың басым 
көпшілігі – 20-29, 70-79 жас 
аралығындағы азаматтар. Бұл 
дегеніміз, карантиндік шектеу-
лерге қарамастан, жастардың 
ойын-сауық басқосуларының 
жал ғасып, үлкен кісілердің ас 
беру, үй жағдайында той, жиын-
дарға баруының тыйыл ма ғанын 
көрсетеді. Осындай жиын-
дар ды болдырмау, алдын алу 
мақсатында облыста құрылған 
мониторингтік топ бүгінге 
дейін 3000-ға жуық тексеру 

ұйымдастырып, 629 азаматқа 
әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы хаттама толтырылды. 

Мәселен, төтенше жағдай 
жарияланған 16 наурыз - 11 
мамыр аралығында 229 ауру 
тіркелсе, төтенше жағдай алын-
ғаннан кейін, яғни, 12 мамыр 
- 5 шілде аралығында ауруға 
шалдыққандар саны 1179-ға дейін 
өсті. Бұл –  эпидемиологиялық 
ахуал тұрғындардың іс-қимы-
лымен тікелей байланыс-
ты екенінің тағы бір дәлелі. 
«Сақтансаң сақтаймын» демек-
ші, ендеше пандемияның бол-
жамды екінші толқынын болдыр-
мау  өзімізге байланысты екенін 
ескеруіміз қажет. Осы орайда 
саулығымызға салғырт қара-
май, сақтық шараларын қатаң 
орындауға шақырамын. 

Әлия ЫДЫРЫСОВА, 
облыстық тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтің сапа-
сы мен қауіпсіздігін бақылау 

департаментінің бөлім 
басшысы

САНА СЕРГІМЕЙ, ІНДЕТ ІРКІЛМЕЙДІ
Әлем елдерін әлекке салған «COVID-19» вирусы 

біздің мемлекетіміз үшін де қауіп тудыруда. 
Қатерлі індет облыс көлемінде ең алғаш 28 
наурызда тіркелген болатын. Алғашқы кезде 
тұрғындар  аурудың бар екеніне сенбей, сақтық 
шараларына мән бермегенін білеміз.

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың  
«Эксклюзив»  бағдарламасына сұхбаты

Намыстан жаралған, 
жеңіспен оралған

"Инвесторлардың ауылға деген 
көзқарасы өзгеруі қажет"

СЫР 
ДИҚАНДАРЫ 
РЕКОРДТЫҚ 
КӨРСЕТКІШТІ 
ЖАҢАРТТЫ
Биылғы жылы облыс бойынша 184,2 мың 

гектар жерге егiс егілді. Оның ішінде дәндi 
дақылдар 99,9 мың гектар, майлы дақылдар  
5,7 мың гектар, мал азықтық дақылдар 61,0 
мың гектар, картоп, көкөнiс, бақша 17,6 мың 
гектар. Негізгі дақыл – күрiштің көлемі 89,5 
мың гектар. 

Ауыл шаруашылығы дақылдары өткен 
жылмен салыстырғанда 1,1 мың гектарға 
артық егіліп отыр. 

Сонымен қатар, облыста егісті әртарап-
тандыру бағытында алғаш рет перспективалы 
дақылдар қант құмайы 70 гектарға, соя 240 
гектарға, жүгері дақылы 1667 гектарға дейін 
жеткізіліп, ылғал сақтағыш аквагельдерді пай-
далану арқылы 80 гектар тәлімдік жерлерге 
күздік бидай дақылы егілді. 

Жалпы облыс шаруашылық құрылым-
дары егілген ауыл шаруашылығы дақыл дарын 
агротехникалық талаптарға сай егіп, күтіп - 
баптау жұмыстарын өз мерзімінде жүргізді.

Облыста егін жинау науқаны үстіміздегі 
жылдың 15 қазан күні толық аяқталды.

Сыр диқандары ағымдағы жылғы орын 
алған су тапшылығы жағдайы мен бұрын-
соңды болмаған пандемияның шектеулеріне 
қарамастан ала-жаздай жасаған тынымсыз 
еңбегінің нәтижесінде ел тарихында күріш 
өндіруден рекордтық көрсеткішті биыл тағы 
да жаңартып, жоғары өнім жинады. 

89,5 мың гектар күріштің әр гектарынан 
61,8 центнерден өнім алынып, ел қамбасына 
551,3 мың тонна Сыр маржаны құйылды. 

Сонымен қатар, облыс бойынша дәнді 
дақылдардан егілген күздік бидайдан 9,5 мың 
тонна (орта өнім гектарына 22,7 центнер), 
жаздық бидайдан 4,6 мың тонна (орта өнім 
гектарына 10,3 центнер), дәндік жүгеріден 2,2 
мың тонна (орта өнім гектарына 40,4 центнер), 
тарыдан 1,4 мың тонна (орта өнім гектарына 
27,9 центнер), жаздық арпадан 270 тонна (орта 
өнім гектарына 4,5 центнер), сұлыдан 4,7 
тонна өнім алынды (орта өнім гектарына 9,4 
центнер) және қант құмайынан 31 тонна өнім 
алынды (орта өнім гектарына 4,4 центнер). 

Сондай-ақ, картоптан 66590 тонна, 
көкөністен 112 806 тонна, бақшадан 193 484 
тонна өнім жиналды. Орта өнім картопта 
173,7 центнерден, көкөністе 200,5 центнерден, 
бақшада 239,2 центнерден айналды.

Майлы дақылдар бойынша: мақсарыдан 
5579 тонна, күнбағыстан 162,2 тонна, соядан 
263 тонна жиналып, әргектардан орта өнім 
мақсарыдан 10,3 центнерді, күнбағыстан  23,2 
центнерді, соядан 11,0 центнерді құрады. 

Ауыл шаруашылық құрылымдары бойын-
ша ескі жоңышқадан барлығы 208,0 мың тон-
на (орта өнімі 54,4 ц/га), жаңа жоңышқадан 
17,4 мың тонна (орта өнімі 9,7 ц/га) жоңышқа  
шөбі жиналды. 

Малазықтық 1112 гектар сүрлемдік 
жүгеріден 5 706 тонна сүрлем салынып, орта 
өнім 51,1 центнерді құраса, 112 гектар мал 
жемдік асқабақ дақылынан 1 680 тонна өнім 
алынып, орта өнімі 150,0 центнерді құрады.  

Облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасы
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Саясат

Руслан Идрисов: – Гүлшара 
Наушақызы, Сізді Қызылорда облы
сының басшысы етіп тағайындағанын 
білгеніңізде қандай күйде бол
ғаныңызды бірден түсініп алсам деймін.  
Өйткені, бұл Сіздің туған облы сыңыз, 
туған жеріңіз. Аймақты бас қаруға, 
оның проблемаларымен айна лысуға 
келгенде қандай сезімде болдыңыз? 

Гүлшара Әбдіқалықова: – Біз енді 
мемлекеттік қызметкерлерміз, әрқашан 
дайын болуымыз керек. Мемлекет бас
шысы қайда бар десе, сол жерге ба
руымыз және өзімізде бар тәжірибені 
қолдануымыз қажет. Сезім қандай 
болды дейсіз бе? Біріншіден, бұл өте 
жауапты сәт еді. Дәл сол кез елімізде 
төтенше жағдай жарияланды.

Руслан Идрисов: – Сіз тағайын
далғаныңыз туралы төтенше жағдай 
жарияланғанға дейін білдіңіз бе? 

Гүлшара Әбдіқалықова: – 
Төтенше жағдай кезінде. Сондықтан, 
мен мұның қандай үлкен жауапкершілік 
екенін түсіндім. Мұнда коронавирус 
өрши бастағанда келдім. Бір жағынан, 
менің туған жерім. Бұл жерде көбін 
білемін. 90шы жылдары осы өңірде 
еңбек жолын бастадым. Әлеуметтік 
салада жұмыс істегендіктен, көптеген 
ақсақалдарды білуші едім. Мен сол 
кезде бірге еңбек еткен адамдар бүгінгі 
күні де еңбек етуде  не зейнетке шықса 
да, қоғамдық жұмысқа қандай да бір 
үлесін қосуда. Сол себепті, екінші 
жағынан, қолайлы еңбек етем деп ой
ладым, қолдау сезіледі. Туған жеріңнің 
топырағы да ыстық дейді ғой.

Руслан Идрисов: – Дегенмен, біз 
Сіздің тарихымызға облыстың тұңғыш 
әйел басшысы ретінде кіргеніңізді 
әрдайым түсінеміз. Және қандай 
аймақ? Еліміздің солтүстігінде емес, 
оңтүстігінде. Дәстүрге берік өңірде. 
Қоғам тек біздің елде ғана емес, бүкіл 
әлемде патриархалды екенін түсінеміз. 
Қазіргі таңда батыста саясаттағы 
әйелдерге оңай емес екенін көріп 
отырмыз.  Ал, мұнда – тұтас өңірге 
басшылық ету. Бұл тұрғыда қандай 
да бір проб лемалар туындаған жоқ 
па? Жалпы, Қазақстан саясатындағы 
әйелдердің гендерлік жағдайы туралы 
не ойлайсыз?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Бұл 
тұрғыда біздің елде гендерлік саясат 
жақсы дамуда. Менің соңғы жылдары 
комиссияны басқарғанымды білесіз. 
Парламентте де әйелдер саны арт
ты. Тәуелсіздіктің 30 жылы ішінде 
әйел министрлер де көп болды. Бірақ, 
әрине, облыс әкімі, аймақ басшысы 
ретінде бұл – бірінші рет. Мен үшін бұл 
өте жауапты. Екінші жағынан, менің 
бұрынғы айналысқан салама қарағанда 
бұл – кең ауқымдағы мәселелер. 
Бұрын әлеуметтік сала, әлеуметтік 
қамсыздандыру, денсаулық сақтау, 
білім беру болды. Енді мұнда экономи
ка, шаруашылық мәселелері бар. Бұл 
ретте әріптестеріммен, орынбасарла
рыммен бірлесе еңбек етудеміз.

Руслан Идрисов: – Менің ойым
ша, адам жаңа лауазымға келгенде, 
жаңа қызметке ие болғанда, ол әр қа
шан алдына маңызды мақсат қояды. 
Яғни, күнделікті өмірден басқа, Сіз
дің араласуыңызды қажет ететін ал
дын ала жоспарланбаған проблемалар, 
түйткілдер туындауы мүмкін. Гүлшара 
Әбдіқалықованың Қызылорда облы
сының басшысы ретіндегі негізгі мақ
саты қандай? Сіз не үшін осындасыз?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Мен 
бұл жайында ұзақ ойландым. Сұхбат 
барысында бізге шағын және орта 
бизнесті дамыту керектігін айттым. 
Қайта өңдеумен, жеке өндіріспен, 
жеке қолөнермен немесе кез келген 
іспен айналысуды мүмкіндігінше да
мыту. Міне, осыған көбірек назар ау
дару керек сияқты. Сонымен қатар, біз 
әрқашан қандай да бір қорға, мұнайға 
және басқаларына үміт арта беруге бол
майды деп келеміз. Нақты сектормен 
көбірек айналысу қажет.

Бірінші ден, біз мұнайлы аймақпыз.  
Қазіргі таңда мұнай өндіру төмендеп 
жатқаны белгілі. Егер 2011 жылы біз 
шамамен 11 млн тонна мұнай өндірсек, 
өткен жылы бар болғаны 5,6 млн 
тонна. Ал, биыл 4,2 млн тонна. Сіз 
құлдыраудың қалай  жүріп жатқанын 
көріп отырсыз. Сол себепті, біз бұл 
тұрғыда әлі де төмендеуді күтеміз. 
Бұл – объективті себептер. Мұнайдың 
сарқылуы, азаюы байқалады. Десек 
те, бұдан басқа, әрине, экономикалық 
факторлар да бар. Мұнай бағасының 
төмендеуі. Егер 2011 жылы баға 120 
болса, қазір 4045 доллар.

Руслан Идрисов: – Міне, қызық, 
бұл мәселені әріптестеріңізбен қалай 
шешіп отырсыз? Яғни, экономиканың 
басқа салаларына көшуге қатысты. 
Бүгінде қарапайым заттар экономи
касы туралы көп айтамыз. Қазіргі 
таңда Қызылорда облысында қандай 
дүниелер енгізіліп жатыр?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Бүгін 
ашығын айтсам деймін, биыл бізде 
мұнай өндіру ғана емес, жалпы инвести
циялар бойынша да төмендеу болады. 

Өткен жылы, мысалы, республикалық 
маңызы бар ірі жобалар болды. Бұл 
Сарыарқа газ құбыры, бірнеше газ 
компрессорлық станциялар салынды. 
Күн электр станциялары – үлкен жоба 
еді. 140 миллиардтан астам құрады. 
Биыл мұндай жобалар жоспарланбаған. 
Осыған байланысты бізде инвес тиция
ның төмендеуі байқалады. Биыл 230 
млрд теңге көлемінде инвес тиция са
луды жоспарлап отырмыз. Сәйкесінше, 
егер инвестиция аз болса, онда құрылыс 
деңгейі төмен болады. Сондықтан, 
қарап отыруға болмайды. Әсіресе, мы
надай уақытта.

Пандемия кезінде, алыс шетелдерді 
айтпағанда, басқа облыстармен қарым
қатынас жасау қиынға соқты. Біз 
көптеген өнімдердің жетіспейтіндігін 
түсіндік. Ал, кейбір аймақтарда, 
керісінше, бізде жоқ өнімдер 
артығымен бар. Осыны ескере оты
рып, зерттеу жүргіздік, жергілікті уни
верситет ғалымдарын, экономистерді 
тарттық. Біздің өңірге ең қажетті 70 
азықтүлік тауары басқа аймақтардан 
әкелінетіні белгілі болды, олардың ара
сында импорттық өнімдер де бар.

Әрбір отбасындағы күнделікті 
тұтынылатын өнімдердің барлығын 
зерттедік. Мысалы, сары май. Бұл 
бәрінің дастарханында болуы керек. 
Жылына бір тұтынушыға 4,7 кг сары 
май қажет. Жергілікті жерде оның тек 
0,9% өндіріледі, қалған 99,1% сырттан 
әкелінеді. Келесі, бір адамға жылына 
0,5 кг маргарин қажет. Біздің өңірде 
оны өндіруші мүлдем жоқ. Макарон 
өнімдері енді өндірілді. Цех жуыр
да ғана жұмысын бастады. Оның өзі 
жеткіліксіз, небәрі 3,8% құрайды. Бұл 
– өте аз. Тапшылық 96,2% құрайды. 
Осы 70 түрлі аса күнделікті өмірге 
аса қажетті азықтүлік тауарларының 
барлығы дерлік сырттан тасымалдана
ды. Сондықтан, арнайы жол картасын 
әзірлеп, түрлі бағдарламалар арқылы 
қолымыздан келгенше өзіміздің 
өндірістерді арттыруды қолға алуда
мыз. Бизнестің жол картасы, қарапайым 
заттар экономикасы арқылы бизнеске 
қайтарымды негізде қолдау көрсете ала
тын аймақтық инвестициялық қордың 
жұмысын кеңейттік. Мысалы, картоп
ты Қостанай облысынан әкелеміз. Пан
демия кезінде картоптың жетіспеуінен 
баға көтеріліп кетті. Сондықтан, картоп 
егісін кеңейтсек дейміз. Халық саны 
өскен сайын, қажеттілік те артады. 
Сондықтан, бұл алдымен тапшылықты 
қалай жоюға болатыны жайлы эконо
микалық қорытынды жасадық. Инвес
тиция тарту арқылы шағын шеберха
налар, фабрикалар, түрлі жобалар құру 
қажет. Осы мақсатта ірі кәсіпкерлерді 
тарта отырып,  265 жоба жасадық.

Руслан Идрисов: – Мұның 
барлығы 2023 жылға дейін орындалады 
деп жоспарланған ғой. Қазірдің өзінде 
айтарлықтай нәтиже бар ма?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Бұлар
дың ішінде келесі жылы басталатын 
жобалар бар. Әлі де толықтырамыз, 
осы жобалармен шектеліп қалмаймыз. 
Бұдан бөлек тағы 500ден аса жоба
ны қарастырып жатырмыз. Қазіргі 
уақытта мұның барлығына 271 млрд 
теңгені құрайтын инвестиция тар
ту қажет. Бұл жобалар жоба күйінде 
қалмайды деп сенеміз. Орындалуын 
қамтамасыз етеміз. Жергілікті билік та
рапынан көмек көрсетеміз. Ешқандай 
кедергі болмауы керек. Қазір сол бо
йынша жұмыс істеп жатырмыз. Бұл дәл 
шағын және орта бизнесті дамытуға 
және экономиканы әртараптандыруға 
бағытталған.

Руслан Идрисов: – Пандемияның 
ал ғашқы толқынынан кейін аймақтағы 
бизнестің ахуалы қандай? Қазір тұра
лаған кәсіпкерлер қалпына келіп жатыр 
ма? Сіз жергілікті бизнес элитасымен 
сөйлесіп тұрасыз ба? Олар не дейді?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Айма
ғымызда өндірістік құрылымдар тоқ
таған жоқ. Мұнай саласында қиын 
кезеңге қарамастан жұмысшылар жұ
мыстан босатылмады, жалақылары 
сақтал ды. Мұнай секторында 5 мың
нан астам адам жұмыс істейді. Ша
ғын және орта бизнеске келетін 
болсақ, басқа жердегідей белгілі бір 
қиын дықтар бар. Мысалы, облыста 
128 мейрамхана, кафе, пандемияға 
дейін жақсы ақша тапқан, кейін олар
да қиын дық туындады. Сондықтан, 
қазір олармен жұмыс істеп жатыр
мыз. Бизнес бағыттарын өзгертуге 
күш салу дамыз. Қазірдің өзінде 10 
мейрам хана өз бағыттарын өзгертті. 
Олардың барлығы жеке медициналық 
орта лықтарға айналды. Осының арқа
сында жазда емдеу мекемелерінде 
төсекорындар жеткілікті деңгейде бол
ды. Науқастанған азаматтар осы жеке 
медициналық орталықтарға барып, 
уколдарын алып, дәрігерлердің кеңе
сіне жүгінді. Қазір бизнес құры лым
дары бағыттарын өзгерту керек екенін 
түсінді. Біз оларға барынша қолдау 
көрсетіп жатырмыз. Атап айтар болсам, 
облыстағы 51 мың кәсіптік нысан салық 
жеңілдіктерімен қамтамасыз етілді. 

4 мың кәсіпкер медициналық және 
әлеуметтік сақтандыру жарналарынан 
босатылды. Сонымен бірге, 9 мыңға 
жуық сауда орындары 70000 теңге 
көлеміндегі жалға алу ақысынан бо
сатылды. Сондайақ, банктер де қо сым 
ша қолдау көрсетті. Барлығы 136 млрд 
теңгеге жуық 366 жоба қолдау тапты.

Руслан Идрисов: – Қиын жағдайда 
кәсіпкерлер сіздерге көмек қолын 
созды. Қаржылай, заттай қолдау 
көрсетті. Ал, қазір өздері қиындыққа 
душар болғаны жасырын емес. Тіпті 
кейбіреулері жабылып та қалды. Бұл 
кәсіпкерлер қайда барады? Кім оларға 
көмектеседі?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Бізде 
бір терезе қағидасымен қызметтер 
көрсететін сервистік орталық бар. 
Кәсіпкерлікті қолдау басқармасы 
бар. Қиындыққа душар болған 
кәсіпкерлерді осында жібереміз. Олар 
әрқашан көмектесуге дайын. Менің 
экономика жөніндегі орынбасарым 
Тілешов Нұрлан Шаймерденұлы қазір 
«Атамекенмен» және басқа да бизнес 
құрылымдармен бірлесіп кәсіпкерлікті 
қолдау мәселелерімен айналысуда.

Руслан Идрисов: – Демек, оларды 
далада қалдырмайсыздар ғой? 

Гүлшара Әбдіқалықова: – 
Жоғарыда сөз еткен 265 жобаны 
бірінші рет сайтта, БАҚта жарияладық. 
Егер идеялар болса, бізге келсін, 
олардың ұсыныстарымен жобалар 
санын қатарын арттыруға дайын
быз. Келген әрбір кәсіпкерге қолдау 
көрсетеміз, бағытбағдар береміз. Егер 
біреу қызығушылық танытып, белгілі 
бір жобамен айналысқысы келсе, 
көмектесеміз. Мүмкін, тәжірибелі биз
несмендер жас кәсіпкерлерге қолдау 
көрсетіп қалар. Қазіргі таңда біздің 
өңірден барған Ресейдің техникалық 
жоғары оқу орындарында 300ге жуық 
түлек бар. «Болашақты» бітіріп кел
ген азаматтар бар. Оларға да айтарым, 
бізге келіңіздер, жобаларыңызды ұсы
ныңыздар. Бірге жұмыс істейік деймін.

Сонымен қатар, жаңа модульдік 
аурухана салынуда. Озық технология
мен, қажетті заманауи жабдықтармен 
қамтамасыз етілген аурухана құрылысы 
қараша айында аяқталады. Өңіріміздегі 
ауруханаларды медициналық қондыр
ғылармен қамтамасыз етуді ұдайы на
зарда ұстап отырмыз. Мысалы, наурыз 
айында өкпеге оттегі беретін  небәрі 
64 аппарат болды. Қазіргі саны – 244. 
Сонымен қатар, ол кезеңде бізде оттегі 
концентраторлары болған жоқ. Қазір 
резервте 655 концентратор бар. Екі ау
руханада бір орталықтан оттегі жеткізу 
жүйесін орнатып жатырмыз.

Руслан Идрисов: – Аймақ өзін
өзі қамтамасыз етуі керек деп айта
мыз. Сізде бірнеше жылға арналған 
нақты бағдарлама бар. Бұл ретте ауыл
шаруашылық саласындағы жағдай қалай 
екенін түсінгім келеді? Біз Қызылорда 
облысы күріш аймағы екенін білеміз. 
Бірақ, ауыл шаруашылығында көптеген 
проблемалар бар екені белгілі. Осыған 
қатысты қандай жоспарларыңыз бар? 

Гүлшара Әбдіқалықова: – Иә, бізде 
негізгі егіс – күріш. Биыл өнім көлемі 
мол. Жалпы, 89,4 мың гектар жерге егін 
егілді, алайда, 300 гектар өнім күйіп 
кетті. Сондықтан, ауыл шаруашылығын 
одан әрі әртараптандыруды ойлауымыз 
керек. Егісті жылына 8085 мың гектар 
деңгейде ұстап, басқа да дақылдарды 
егу керек. Мысалы, егер күріштің 1 
гектарына 3033 мың текше метр су 
кетсе, дәл осы су көлемі 10 мың гектар 
қызанаққа кетеді. Бұл ретте 1 гектар
дан 630 мың теңге, ал, 10 мың гектар 
қызанақ алқабынан  26 млн теңге кіріс 
кіреді. Бұл салыстырмалы айтқанда.

Руслан Идрисов: – Адамдар 
үйренген. Олар жылдар бойы күріш 
өсіріп келеді. Қазіргі қиын жағдайда 
басқа егін түрін өсіруге көшу қиындық 
тудырмай ма?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Әрине, 
бұл жағдайды түсінуге болады. Бір 
жағынан, бұл егін түріне үйреніп 
қалғанбыз. Екінші жағынан, сұраныс 
бар. Біз республиканы күрішпен толық 
қам тамасыз етіп отырмыз. Сондайақ, 
өндірілетін күріштің жартысы экс
портқа шығады. Сұраныс болған кезде 
одан әрі жұмыс істеуге ниет де болады.

Руслан Идрисов: – Терезеңіздегі 
көрініс көз қуантады. Қазан айының 
соңы болса да, ауа райы да жылы болып 
тұр.

Гүлшара Әбдіқалықова: – Сыр
дарияда қазір су көлемі ұлғайған. 
Жазғы уақытта су көлемі азайған еді. 
Дарияның бетінде шағын, ашық, құрғақ 
жерлер көрініп тұр. Қазір Сырдария 
арнасы тазартылуда. Биыл жұмысты 
бастадық. Бұл жұмыс бірнеше жылға 
созылады. Келесі жылы – негізгі жұмыс. 
Өздеріңіз білесіздер, Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен 
Сырдария арнасын реттеу және Арал 
теңізінің солтүстік бөлігін сақтау жоба
сы жүзеге асырылды. Бұл жоба өте сәтті 
болды. Белгілі бір нәтижелер бар. Мы
салы, осы жобаға дейін Арал теңізінде 
экологиялық жағдай нашарлап, балық 
аулау деңгейі төмен болды. Жылына 
бар болғаны 400 тонна. Қазір балық ау
лау жылына 8 мың тоннаны құрайды. 
Арал маңында 9 зауыт салынды. Қазір 
балық өңделеді, жартысынан астамы 
экспортталады. Жұмыс жақсы жүруде. 
Сондықтан, Сырдарияны реттеудің 
екінші кезеңін іске асыру және Арал 
теңізінің солтүстік бөлігін ұлғайту 
міндеті тұр.

Руслан Идрисов: – Өзіңіз де көрген 
болуыңыз керек, басында бір аймақтың 
балалары интернетке қосылу үшін 
темір жол бойында планшетпен отыр
ды. Біреуі үйдің төбесіне көтеріліп, 
интернетке қосылуға тырысты. Менің 
ойымша, егер біз қазір ауылдарға ба
ратын болсақ, интернетке қосылуға 
мәжбүр болып отырған осындай 
оқиғаны көретін боламыз. Интернетке 
қолжетімділік мәселесін қалай шешу
ге тырысып жатырсыз, әсіресе, онлайн 
оқу кезінде.

Гүлшара Әбдіқалықова: – Барлық 
аймақтағыдай бізде де проблемалар бар. 
Қазір статистика көрсетіп отырғандай, 
жергілікті жердің 69%ы интернет
пен қамтамасыз етілген. Дегенмен, 
интернеттің сапасы барлық жерде 
бірдей емес. Бұл елді мекендердің 31% 
интернет жоқ деген сөз.  Сондықтан, 
Цифрландыру министрлігімен бірге 
жұмыс жүргізіліп жатыр. Биыл ша
мамен 23 ауылға интернет тартыла
ды деп жоспарлануда. Қазір өздеріңіз 
білетіндей, балалар онлайн білім алуда. 
300 мектептің 225і онлайнда. Алыс 
ауылдардағы 75 мектепте дәстүрлі 
түрде сабақ берілуде. Сондықтан, 
бірінші кезекте интернетті қамтамасыз 
ету бойынша жұмыс істейтін боламыз. 
Өздеріңіз білесіздер, министрліктің 
бүкіл республика бойынша өз жоспары 
бар. Бұл жұмыс біздің облыста бастал
ды. Жыл соңына дейін елді мекендердің 
80%ы интернетпен қамтылады. Келесі 
жылдарда да осы бағыт бойынша 
жұмыс істейтін боламыз.

Руслан Идрисов: – Шыныңызды 
айтыңызшы, кітап оқуға уақыт табасыз 
ба? Жұмыс кестеңізге сәйкес келе ме? 
Қай жанрды ұнатасыз?  Классикалық, 
заманауи әдебиет, тарихи?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Мен 
үйде көбірек оқимын. Әртүрлі жанр

ды ұнатамын. Жақында «Бақытты 
қала» кітабы қолыма тиді. Қазақстанда 
аударылған танымал автордың кітабы. 
Онда қаланың проблемаларына назар 
аударылған. Қандай проблемалар болса 
да, барлық жерде бірдей. Бұл пробле
маларды қалай шешуге болады. Мен 
оқып жүрген соңғы кітап осы. Жақында 
әріптестеріңіз Бейсен Құранбек тура
лы кітапты табыс етті. Менің Бейсен
мен сөйлескенімді біледі. Мазмұнды 
сұхбаттар да болған еді. Онымен 
жұмыс жасау әрқашан жеңіл бола
тын, адамның ойын толық жеткізуге 
мүмкіндік беретін. Қызық авторлық 
бағдарламалары да болды. Әлеуметтік 
мәселеге көп назар аударатын. 

Руслан Идрисов: – Наурыз айы
на қайта оралайық. Сіз қызметке кел
ген уақыт. Менің білуімше, Сіз облыс 
әкімі болып тағайындалғаннан кейін 
аз уақытта аймақта коронавируспен 
ауырған бірінші адам тіркелді. Қиын 
болды ма? 

Гүлшара Әбдіқалықова:  – Әрине, 
оңай болған жоқ. Коронавирус – көзге 
көрінбейтін жау. Бірінші науқас наурыз 
айының соңында тіркелді. Содан кейін 
бірден 100ге дейін өсті. НұрСұлтан, 
Алматы қалаларынан келген бірекі 
азамат ауылдастарына жұқтырды. Қазір 
бізде 3249 жағдай тіркелген. Олардың 
96% жазылып шықты. Бүгінгі күні ау
руханада жүктеме 8%. 

Алайда, біз екінші толқынға дайын
дық үстіндеміз. Қорда 3200 төсекорын 
бар. Амбулаториялық мекемелер мен 
стационарда 2 айға дәрідәрмек резерві 
қалыптастырылды. Дәріханалар да 
бақылауда.

Руслан Идрисов: – Пандемия 
кезінде кімдер үшін алаңдадыңыз? 
Мен ол кездері жұмыстың тәулік бойы 
жүргізілгенін түсінемін. Тұрақты байла
ныста болуыңыз керек болды. Бірақ, кім 
де болса ондай кезеңде жеке басының, 
жақындарының қауіпсіздігін  ойлайды 
ғой. Кімді айрықша уайымдадыңыз? 
Туғантуыстарыңыздың ішінде денсау
лығы Сізді алаңдатқандары болды ма?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Әрине, 
бірінші кезекте қарт кісілер үшін, 
80 жастағы өзімнің анам үшін және 
жасы ұлғайған туғантуыстарымыз 
үшін алаңдадым. Ал, жалпы алғанда, 
әрине, әкімнен демеу күтетін халықтың 
барлығының жағдайына  алаңдадым. 
Мен ол күндері ауруханаларды арала
дым, аудандарға да бардым.

Руслан Идрисов: – Осы тұста, 
дәл Сіз секілді ешкімде орасан зор 
жауапкершілік болмағанын түсінемін. 
Әр адамды әрі кеткенде отбасының 
2,3 мүшесі үшін алаңдады. Ал, сіздің 
жауапкершілігіңізде тұтастай бір 
өңірдің халқы тұрды. Сол күндері 
анаңызға қоңырау шалдыңыз ба? Үйден 
шықпаңыз деп айттыңыз ба?

Гүлшара Әбдіқалықова:  – Иә, мен 
әлі күнге дейін анама үйден тысқары  
шықпаңыз деп айтамын. Үлкен кісілер 
жанашырлықпен айтқаныңды түсінеді.  
Тыңдағаны сол  ешқайда бармайды. 

Руслан Идрисов: – Дегенмен, қызы 
облыс әкімі болып тұрса, қалайша 
тыңдамасқа, қанша дегенмен келелі 
пікіріңізбен келісетін болар?

Гүлшара Әбдіқалықова:  – Түсін
діруге тырысамыз. Күні бойы сыртқа 
шықпай, үйде отыру қиын екенін 
түсінеміз. Бірақ, белгілі бір уақытқа 
шыдамдылық танытуымыз керек. Мен 
бірнеше рет халыққа сабыр сақтап, 
төзімділік көрсету керек деп айттым. 
Қазір көрші елдерде вирустың тағы 
да өршу қаупі бар екенін көріп отыр
мыз. Сақтық шараларын ұстануды 
жалғастыру қажет. Бір жыл мерзімді 
алыс жерге бармайақ өткізуге бола

ды ғой. Осы тұста, тағы да айтамын, 
халыққа сабырлық керек. Коронави
рус індетіне қарсы егілетін вакцина 
мәселесі біздің елімізде жақын арада 
шешіледі деп ойлаймын. Күте білсек, 
оған да жетеміз. Пандемия басталғалы 
бері мен туыстарыммен мүлде жүзбе
жүз кездеспеймін десем де болады.

Руслан Идрисов: – Әдетте жақын 
адамдар болған жағдайды бүкпесіз, 
тіке  айтады дейді. Олар қандай да бір 
кемшін тұстарды Сіздің қаперіңізге са
лып, осыған шара қолдансаңшы  деп 
айтады ма? 

Гүлшара Әбдіқалықова: – Иә, 
маған сіңлім өзі оқыған ақпараттарды 
мені хабардар ету үшін және 
сәйкесінше, қандай да бір шаралар 
қабылдауды қолға алуым  үшін ватсап 
желісі арқылы әрдайым жолдап отыра
ды.

Руслан Идрисов: – Сіздердің 
қалаңыз Елорданы еске салады. Мұнда 
да сол жағалау және оң жағалау. Сіз 
өзіңізді НұрСұлтан қаласындағы 
үйіңізде өмір сүріп жатқандай сезінетін 
шығарсыз. Қанша дегенмен Сіз көп жыл 
Елордада жұмыс істедіңіз ғой. Мұндағы 
сол жағалауды қалай ілгерілетіп жатыр
сыздар? Құрылыстың қарқыны қалай? 

Гүлшара Әбдіқалықова: – 
Қаланың бас жоспары бойынша 
дарияның сол жағалауына түсетін 
құрылыс нысандарына арнап 1500 гек
тар жер бөлінген. Қазір мұнда тұрғын 
үй массиві бар, яғни тұтас бір шағын 
аудан. Дегенмен, құрылыс әлі де 
жалғасатын болады. Екі мектеп болады. 
Жоспарда театр, саябақ салу бар. Келесі 
жылы тұрғындардың серуендеуіне 
арналған аллея салуды жоспарлап 
отырмыз. Көзделген уақыттан бастап  
тұрғындар аллеяда демалатын болады 
деп үміттенемін. Гүл, ағаш және т. б. 
отырғызылатын болады.

Ауыл шаруашылығына, туризмге 
көбірек көңіл бөлуіміз керек. Біздің 
өңірімізге Түркістан қаласы жақын 
орналасқан. Онда туризмді дамыту 
қолға алынып жатыр және осы сала
ны біздің облыста да дамытуға бо
лады. Түркістан біздің Жаңақорған 
ауданының орталығынан қашық 
емес, екі ара небәрі 100 ша қы рым. 
Жаңақорғанда балшықпен емдеу са на
торийі, түрлі санаторийлер кешені бар.

Әңгімемізді Қызылорда қаласына 
бұрайық. Қызылорда өткен ғасырдың 
басында Қазақ КСРның астана
сы болған. Қаламызда мұражайлар 
бар, біраз жинақталған жәдігерлер 
бар. Сонымен бірге, өңіріміздегі ескі 
қалалардың орындарында қазба жұ
мыстары жүріп жатыр. Осының алдын
да сөз болған Жаңақорғанның жанында 
ескі Сығанақ қаласының орны жатыр. 
Қазалы ауданы аумағында да архе о
логиялық қазба жұмыстары жүруде. 
Қазалы – ежелгі Жібек жолы бойын да 
орналасқан елді мекендердің бірі. 

Облысымызда туризмді дамытуға 
үлес қосатын аймақтардың бірі – 
Байқоңыр қаласы. Жақында Байқоңыр 
ғарыш айлағынан Союз МК17 
кемесі ғарышқа ұшырылған күні мен 
жұмыс сапарымен сол қалада болып, 
ұшырылым сәтіне куә болдым. 

Сонымен бірге, ғарыш кемесінің 
көкке көтерілуін байқауға арнайы Ре
сей ғарыш агенттігінің төрағасы Дмит
рий Рогозин келді. Ғарыш кемесінің 
ұшырылуын көруге келген көптеген 
туристерді көрдім, өңірімізге туристік 
сапармен келуге ынталы адамдардың 
көп екеніне көз жеткіздім.

Ауқымды жоспарларымыздың бірі – 
әуежай кешенін қайта салу. Театр киім 
ілгіштен басталса, қала әуежайдан бас
талады. Қазіргі әуежай – шағын. Мен 
осында келгесін әуежайдың жаңа жоба
сын көріп танысып шықтым. Жобалық 
құны 18 млрд теңге, өте қымбат. Менің 
ойымша, бұл дәл қазір бізге тиімсіз. 
Түркістанда халықаралық әуежай са
лынуда. Сондықтан, бізге мұндай 
қымбат әуежай қажет емес. Бірақ, қайта 
қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп, 
кешен аумағын ұлғайтып, барлық 
халықаралық стандарттарды енгізе ала
мыз. Бұл жұмыс жоспарымызда бар, 
келесі жылы жүзеге асыруымыз мүмкін. 

Руслан Идрисов: – Сіз Жаңақорған 
туралы айттыңыз. Егер мен дұрыс тү
сінсем, Сіз ол жақта демалдыңыз, солай 
ма? Бір кездері ол жақта болдыңыз ба? 
Әлде жолыңыз түсіп, аялдадыңыз ба?

Гүлшара Әбдіқалықова:   – Мен 
өзім ол жақта демалған емеспін. Бірақ, 
бар  дым, көрдім. Пандемия кезінде 
онда ғы кейбір ғимараттарды каран
тин шараларын қолдануға, адамдарға 
меди  циналық көмек көрсету үшін 
қолдандық. 

Руслан Идрисов: – Мен сұхба
тымыздың соңында қазақстандық
тарды Қызылорда облысына келуге 
шақырамын. Мұнда көруге болатын 
дүниелер,  саяхаттайтын орындар бар.

Гүлшара Әбдіқалықова:  – Біз 
облы сымызға келетін қонақтарды  
қай кезде де қонақжайлықпен қарсы 
алуға әзірміз. Қызылорда облысына 
келіңіздер. Туризм де дамитын бола
ды. Бірақ, қазір санитарлық нормалар
ды, карантин талаптарын сақтау керек. 
Пандемия жақын арада аяқталады деп 
үміттенемін.

Руслан Идрисов: – Біз бүгін 
еліміздің танымал саяси қайраткері, 
Қы зылорда облысының әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықовамен сұхбаттастық.

Сұхбаттасқан Руслан ИДРИСОВ,
«Atamеken Business» 

телеарнасының редакторы

ОБЛЫС ӘКІМІ ГҮЛШАРА ӘБДІҚАЛЫҚОВАНЫҢ 
«ЭКСКЛЮЗИВ»  БАҒДАРЛАМАСЫНА СҰХБАТЫ

Мұнда аймақ басшысы әйел адам, бұл бірден көрініп тұр деп 
ойласаңыз, мүлдем қателесесіз. Себебі, бұл жылтырлақтардың барлығы 
Гүлшара Әбдіқалықова аймақ басшысы болып тағайындалғанға дейін де 
көп бұрын болған. 

Дегенмен, Қазақстан тарихындағы алғашқы әйел облыс әкімінің мұнда 
әйелдік мәселелермен айналысуға тіпті уақыты жоқ. Газдандыру, сумен 
жабдықтау, интернетке қол жеткізу деген сияқты проблемалар жетерлік. 
Өкінішке қарай, пандемия басталғаннан бері олар көбеймесе, азаймады. 
Қазақстан тарихындағы тұңғыш әйел облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықоваға 
өз сұрақтарымызды қою үшін бүгін біз Қызылордаға ұшып келдік.
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Батыс өркениеті бұл жол-
да өз тарапынан 300 жылын 
сарп етті. Билік пен қоғамдық 
күштер небір сынақтардан 
өтті. Дегенмен, сол қиын-
дықтарды жеңіп, бүгінгі өрке-
ниетке жетті.

Мемлекет басшысы Қа-
сым-Жомарт Тоқаевтың Қа-
зақстан Республикасы Пар-
ламентінің Мәжілісі мен 
мәслихат депутаттары сайла-
уын тағайындау туралы Үнде-
уінде елімізді демократиялан-

дырудың өзекті мәселелері 
айтылды. Сайланатын жаңа 
Парламенттің қызмет жасау 
аясы кеңейетін болады.

Енді Парламент Мәжілісі 
тұрақты комитеттерінің бір 
төрағасы екі хатшысы парла-
менттік оппозиция депутат-
тары арасынан сайланатын 
болады. Бұл – бұрын-соңды 
болмаған ірі саяси қадам. Пре-
зидент еліміздің сайланбалы 
органының қызметін демо-
кратияландыруға байланыс-

ты басқа да оңды шешімдер 
қабылдады. Осының барлығы 
әлемдегі бүгінгідей күрделі 
уақыттағы еліміздің саяси 
өмірінде маңызды орын ала-
тын бастамалардың қатарына 
жатады.

Президент «біздің ортақ 
миссиямыз – Қазақстанды өр-
кендету, азаматтарымыздың 
игілігі үшін қызмет ету» деді 
Үндеуде. Мемлекет басшы-
сының бұл тұжырымы нақты 
іспен дәлелденуде. Қазір мем-
лекетте жүргізіліп жатқан сая-
си өзгерістер – осының айқын 
көрінісі. Бұл – Қазақстанның 
болашақ ұрпағы үшін барын-
ша өзекті мәселе. 

Баймырза 
ҚОЖАМБЕРЛИЕВ,

философия 
ғылымдарының докторы, 

профессор

ПІКІР-ПАЙЫМБРИФИНГ

САЙЛАУ – 2021

Сындарлы уақыттағы 
саяси өзгеріс

Қазақстан өз дамуында жаңа кезеңге қадам басты. 
Қазір  ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бас-
шылығымен әлемдегі ізгілік атау лыға жақын деген де-
мократиялық үдерістерді серпінді дамытуға деген ниетін 
сездірді. Кезінде ұлы Черчилль «әлемде елді басқарудың 
демократиялық үлгісі ең ауыр жол, бірақ адамзат баласы 
әзірге бұдан басқа тиімді жолды ойлап тапқан емес» деп 
атап көрсеткен болатын.

«Бұл сайлау конституция-
лық мерзімге сәйкес, 2021 
жылдың 10 қаңтарында өтеді. 
Барлық саяси партиялардың 
бұл сайлау науқанына қаты-
суға дайындалуына, сайлау 
алдындағы платформасын 
әзірлеуіне, партиялық ин-
фрақұрылымдарды жетіл-
діруіне уақыты жеткілікті 
болды» делінген Үндеуде.

Осы науқан әлемдік 
тәжірибеге сай саяси жүйені 
нығайтуға ықпал етеді деп 
ойлаймын. Сонымен қатар, 
еліміздегі саяси процестерді 

жетілдіруге, Қазақстан да-
муының жаңа саяси жолының 
айқындалуына септігін тигі-
зеді.

Президент өз Үндеуінде 
атап өткендей, жаңа сайлау 
нау қанына дейін саяси жаңғы-
ру, көппартиялықты дамыту 
және еліміздің қоғамдық-са-
яси өміріне азаматтардың қа-
тысу аясын кеңейту жөнінде 
шаралар қабылданды. Бұл 
шаралар парламенттік оппо-
зиция институтын және пар-
тиялық тізімге әйелдер мен 
жастар үшін 30 проценттік 

квота енгізу мәселелеріне қа-
тысты.  

Сайлау еліміздегі барлық 
саяси партиялардың өз бағдар-
ламаларын таныстыруға және 
халықтың сеніміне ие болуы-
на үлкен мүмкіндік береді. 
Сондықтан алдағы сайлау 
демократияны нығайтуға, 
қоғамдық ынтымақтастықты 
күшейтуге және еліміздің да-
муына жаңа серпін береді деп 
сенемін. 

Әмірхан НҰРЫМОВ,
«Болашақ» 

университетінің 
жалпы білім беру 

кафедрасының 
аға оқытушысы,

саяси ғылымдарының 
кандидаты

Даму жолын айқындайды

Өңірлік коммуникациялар 
қыз метінде өткен брифингте 
Шиелі ауданында Президент 
Жолдауынан туындайтын мін-
деттерді жүзеге асыру барысын 
баяндаған аудан әкімі Қамбар-
бек Мүбараков осындай дерек-
тер келтірді.

– Өздеріңізге белгілі, биыл 
мемлекет үшін де, халық үшін 
де қиын уақыт болды. Еліміз-
де таралған жұқпалы індет 
біздің ауданымызда да тіркелді. 
Дегенмен, ежелден еңбекқор-
лығымен танылып, еңбекші 
халық атанған аудан тұрғында-
ры бүгінде тынымсыз тіршілік-
ке ден қойған, –  деген аудан 
басшысы 9 айда атқарылған 
жұмыс тарға қысқаша тоқталып 
өтті.

Жылдық көрсеткіші 26,6 
млрд теңгені құрайтын аудан-
дық бюджеттің кірісі 1 қазанға 
болжамдалған 18,1 млрд тең-
генің орнына 18,7 млрд тең-
геге немесе 103,2%-ке, оның 
ішінде аудандық бюджеттің өз 
кірісі болжамдалған 1,4 млрд 
теңгенің орнына 2 млрд теңге 
болып, яғни 140%-ке немесе 
579 млн теңгеге артығымен 
орындалды. Облыс тың оңтүсті-
гінде орналасқан аудан аграр-
лық саладағы жетістіктерімен 
мақтана алады. Жыл басынан 
бері аудан екі жарым мың тонна 
ауыл шаруашылығы өнімдерін 
экспортқа шығарған. Атап ай-

тқанда, 120 тонна ақ күріш, 
451 тонна көкөніс, 1855 тонна 
бақша дақылдары Ресей және 
Қырғызстанға экспортталды. 
Сондай-ақ, Нұр-Сұлтан, Ал-
маты, Петропавл, Ақтөбе және 
Жаңаөзен, Шымкент, Ақтөбе, 
Ақтауға 390 тонна ақ күріш, 430 
тонна қарбыз, 1500 тонна қыза-
нақ және 875 тонна жоңышқа 
сатылды. Ауданда  29461 гектар 
жерге егін егіліп, одан 23,1 млрд 
теңгенің өнімі өндіріліп отыр. 
Бұл өткен жыл көрсеткішінен 
104%-ке артық. Өзбекстанның 
"Organic solutions" компания-
сы мен ауданның 3 ауыл шару-
ашылығы тауар өндірушісі бір-
лесіп, 60 гектар жерге (40895 
дана көшет) алма, жүзім және 
түрлі жеміс ағаштарын оты-
рғызды. Оған қоса Сұлутөбе 
және Қарғалы елді мекендерін-
де жеке кәсіпкерлер 5 гектарға 
алма және жеміс ағаштарын 
екті. Ауданда 6 жылыжай жұ-
мыс істеуде. 

«Жұмыспен қамтудың жол 
картасы» бағдарламасы аясын-
да биыл Шиелі ауданындағы 
білім мекемелері ғимаратта-
рының күрделі және ағымдағы 
жөндеу жұмыстарына 668 млн 
теңге бөлініп, 1 мектеп күрделі, 
1 мектеп ағымдағы, 2 балабақ-
ша ғимараты күрделі жөндеуден 
өтті. «Ауыл – ел бесігі» бағдар-
ламасы бойынша 224,6 млн тең-
геге 1 мектеп күрделі жөнделді 

өтті. "Жұмыспен қамту жол кар-
тасы" бағдарламасы шеңберін-
де республикалық және жер-
гілікті бюджеттен барлығы 293 
млн теңге қаржы бөлініп, 23,5 
шақырымды құрайтын 68 көше-
ге жөндеу жасалған.  Сондай-ақ, 
11 елді мекенде ұзындығы 23 
шақырым 27 көшеге 224,4 млн 
теңгеге күрделі, орташа және 
жай жөндеу жұмыстары жүр-
гізілді. Биыл Шиеліде жаңадан 
3 сауда дүкені және 1 күріш 
ақтау зауыты іске қосылды.

Қазір Шиелі кенті бойынша 
жеке тұрғын үйге газ кіргізу-
ге 6384 өтініш тіркеліп, оның 
6358-іне монтаж жүргізіліп, 
6351-і газ пайдаланып отыр. 190 
мекемеге газ кіргізілген.

Брифинг барысында Қ.Мү-
ба раков кент, аудан тұр ғын-
дарын көптен мазалап жүрген 
бірқатар мәселелерді шешу 
бағытында қолға алынған жұ-
мыстарды атап өтті. Соңғы 
жылдары күріштіктен шығатын 
К-1, К-4 қашыртқыларының 
кент ішінен өтуі себепті жерас-
ты суы көтеріліп, кей үйлер-
ге қауіп туындаған болатын. 
Ал жерасты суын төмендету 
мақсатында өткен ғасырдың 

70-ші жылдары салынған тік 
дренаждардың барлығы  істен 
шыққан. Облыстық бюджеттен 
266 млн  теңге қаржы бөлініп, 
аудан орталығына жаңадан 10 
скважина (тік дренаж) орналас-
тыру жұмыстары жүргізілуде. 

Сондай-ақ аудан тұрғында-
рының қауіпсіздігі үшін және 
жалпы қажеттілікке сәйкес, бір-
неше жылдан бері айтылып келе 
жатқан, Шиелі станциясының 
"Шиелі-20 бекет" учаскесі 2945 
шақырымындағы темір жол 
арқылы өтетін автомобиль жолы 
көпірі құрылысы басталған. 
Құрылысына 673 млн теңге 
бөлінген бұл нысан жыл соңы-
на дейін пайдалануға беріледі.  
Сол секілді «Самара-Шымкент» 
автомобиль жолы бойындағы 
Жөлек учаскесіндегі Сырда-
рия өзенінен өтетін қалқыма-
лы көпірді күрделі жөндеуге 
103,3 млн теңге қаржы қаралып, 
құрылыс жұмыстары аяқталды.

Аудан әкімі, сондай-ақ, ден-
саулық, білім, мәдениет, спорт, 
әлеуметтік сала бойынша жұ-
мыстар жөнінде ақпарат ұсы-
нып, журналистер тарапынан 
қойылған сұрақтарға жауап 
берді.

Жыл басынан бері Шиелі ауданындағы өнеркәсіп орын-
дары 24,3 млрд теңгенің өнімін өндіріп, өткен жылдың тиісті 
кезеңімен салыстыр ғанда нақты көлем индексі 107,8% құра-
ды. Оның ішінде өңдеу өнеркәсібі өнімінің көлемі 8,5 млрд 
теңге.  Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен 
180,9%-ке  артық. 1 қазандағы мәлімет бойынша ауданда 
тіркелген шағын және орта кәсіпкерліктің саны 5183-ке 
жетіп, тиісті кезеңмен салыстырғанда 113,4 %-ке артып отыр.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Шиелі: дамудың жаңа кезеңі

– Ғалым Қонақбайұлы, 
Президент  Қасым-Жомарт 
Тоқаев Парламент Мә-
жілісі депутаттарының 
кезекті сайлауын тағайын-
дау туралы Жарлыққа  қол 
қойды. Бұл жолғы науқан-
ның басты ерекшелігін 
ашып түсіндірсеңіз...

– Сұрағыңыз орынды. 21 
қазан күні Қазақстан Рес-
публикасы Президентінің 
Парламент Мәжілісі депу-
таттарының сайлауын таға-
йындау туралы № 439 Жар-
лығы жарияланды. Сонымен 
қатар,  Орталық сайлау ко-
миссиясының қаулысымен 
барлық деңгейдегі мәсли-
хат депутаттарының сайла-
уы тағайындалмақ. Сайлау 
конституциялық мерзімге 
сәйкес, 2021 жылдың 10 
қаңтарында өтеді. Бұл сай-
лауды саяси жаңғыру, көп-
партиялықты дамыту және 
еліміздің қоғамдық-саяси  
өміріне азаматтардың қаты-
суын  кеңейту аясында өткі-
зу жоспарлануда. 

Басты ерекшеліктердің 
бірі – «Қазақстан Респуб-
ликасының Парламенті 
және оның депутаттарының 
мәртебесі туралы» Конс ти-
туция лық  заңға және «Қа-
зақстан Республикасы Пар-
ламентінің комитеттері мен 
комиссиялары туралы» заңға 
түзетулер енгізу арқылы 
парламенттік оппозиция 
институтын құру мәселесін 
қарастыратын және оның 
қызметін регламенттейтін 
өзгерістер мен толықтыру-
лар жасалады. Сондай-ақ,  
тәжірибеде алғаш рет пар-
тиялық тізімге әйелдер мен 
жастар үшін 30 проценттік 

квота енгізілді және  мәс-
лихаттар сайлауы алғаш рет 
партиялық тізім бойынша 
өтеді. 

– Сайлауға қанша пар-
тия қатысады?

– Бүгінде  Әділет минис-
трлігінде 6 саяси партия 
тіркелген. Олар: «Ақ жол» 
демократиялық партиясы, 
«Ауыл» халықтық-демо-
кратиялық патриоттық пар-
тиясы, «Бірлік» партиясы, 
Қазақстан коммунистік ха-
лықтық партиясы, «Nur Otan» 
халықтық-демократия лық 
партиясы, Жалпыұлттық 
социал-демократиялық пар-
тиясы. Сайлау кезінде бөлек 
бір мандат үшін емес, саяси 
партиялардың күресі бола-
ды. Олар өз кандидаттарын 
партиялық тізіммен ұсына-
ды. Бірлескен сайлауда об-
лыс, қалалар мен аудандарда 
дауыс беретін азаматтарға 
үш бюллетень беріледі.  
Біреуі – мәжіліс, екіншісі 
– облыстық мәслихат, ал, 
үшінші бюллетень қалалық 
немесе аудандық мәслихат 
депутаттарын партиялық 
тізіммен таңдауға арналған. 
Осылайша, үш бюллетень 
бөлек саналып, нәтижесі де 
бөлек шығарылады. 

– Елімізде орын алып 
жатқан пандемияның сай-
лауға әсері болуы мүм-
кін бе? Бұл жағдайда  да-
уыс беру тәртібі қалай 
ұйымдас тырылады?

– Осы сайлауды ұйым-
дастыру және өткізу ба-
рысында Орталық сайлау 
комиссиясының және Қа-
зақстан Республикасы Бас 
мемлекеттік санитарлық 
дәрігерінің бірлескен қау-

лысымен бекітілген «Қа-
зақстан Республикасы Пар-
ламенті Мәжілісінің және 
Қазақстан Республикасы 
мәслихаттарының депутат-
тарын сайлауды өткізу кезін-
де коронавирустық инфек-
цияның таралуының алдын 
алу жөніндегі ұсынымдар» 
басшылыққа алынады. Пан-
демия жағдайында сайлау 
процесіне қатысушылардың 
санитарлық қауіпсіздігіне 
айрықша көңіл бөлінген. 
Мәселен, үгіт науқанында 
кандидаттардың таңдаушы-
лармен онлайн-режимдегі 
кездесулермен қатар тиісті 
санитарлық-гигиеналық 
талаптарды сақтай оты-
рып жүзбе-жүз кездесулері 
ұйымдастырылады. Оған 
қоса дауыс беру күні дауыс 
беретін үй-жай тиісті та-
лаптарға сай жабдықталып, 
медицина қызметкерінің қа-
тысуымен өтетін болады. 

– Шетелдік байқаушы-
лар жайы қалай болмақ?

– Орталық сайлау комис-
сиясының 2020 жылғы 22 
қазандағы №30/337 қаулы-
сымен халықаралық байқау 
жүргізу институты ашылды. 
Шет мемлекеттің, халықара-
лық ұйымның байқаушысы-
на, сондай-ақ шетелдік бұқа-
ралық ақпарат құралының 
өкіліне бір аудармашы өзінің 
жеке басын куәландыратын 
құжатын көрсеткен кез-
де ілесіп жүре алады. Ше-
телдік бұқаралық ақпарат 
құралының өкілі Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер 
минис трлігі берген аккре-
диттеу туралы куәлігі болған 
кезде сайлауда байқауды 
жүзеге асыра алады. Олар-
ды  аккредиттеуді жүргізу 4 
қаңтарда cағат 18-де аяқта-
лады.

– Біздің өңірдің да-
йындығы қалай? Қандай 

жұмыс тар жасалып жа-
тыр?

– Науқан 10 қарашадан 
басталады. Осыған байла-
нысты қазір учаскелік сай-
лау комиссияларын түгендеу 
әрі шекараларды бекіту жұ-
мыстары жүруде. Сонымен 
бірге  Орталық сайлау ко-
миссиясының қаулысымен 
бекітілген күнтізбе жоспа-
рына сәйкес облыстық сай-
лау комиссиясының қаулы-
сын бекіттік. Атқаруға тиіс 
жұмыс көп. Алдағы уақытта 
бәрі ретімен жоспарға сай  
іске асатын болады.

– Қанша сайлау комис-
сия сы жұмыс жасайды? 
Өңірде мәслихат депутат-
тарының санына тоқтал-
саңыз.

– Облыс бойынша 385 
сайлау комиссиясы жұмыс 
жасайды. 9 аумақтық сай-
лау учаскесінде – 63 мүше, 
376 учаскелік сайлау ко-
миссиясында 2754 мүше 
жұмыс атқаратын болады. 
Ал мәслихат депутаттарына 
тоқталсам, Орталық сай лау 
комиссиясының осы жыл-
ғы 11 қыркүйектегі Қау лы-
сымен құрылған облыс бо-
йынша мәслихат саны – 9, 
1 – облыстық, 1 – қалалық, 
7 – аудандық. Мандат саны 
барлығы облыс бойынша  – 
152. Облыстық мәслихатта 
– 33 мандат, Қызылорда қа-
ласына – 22 мандат, Арал, 
Қазалы, Шиелі,  Жаңақорған 
аудандарына – 15 мандаттан, 
Қармақшы ауданында – 13, 
Жалағаш, Сырдария аудан-
дарында – 12 мандаттан. 
Ендігі жерде барлық азамат-
тарды белсенді азаматтық 
ұстаным танытуға, Парла-
мент Мәжілісінің және мәс-
лихаттардың алдағы сай-
лауына ұйымшылдықпен 
қатысуға шақырамын.

Әңгімелескен
Мейрамгүл 

ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ
«Сыр бойы»

«Ерекшеліктерге сай 
дайындық жасалуда»

Келер жылдың 10 қаңтарында  ҚР Парламентінің 
Мәжілісі  және мәслихат депутататтарын сайлау өтеді.  
Саяси науқанға әзірлік басталып кетті. Әрине, сайлау өт-
кізу – үлкен жауапкершілік. Ал осы сайлаудағы өзгеріс-
тер туралы не айта аламыз? Облыстық сайлау комиссия-
сының төрағасы Ғалым Баймырзаевпен сұхбатымыз 
осы мәселелерге жауап іздейді.

– Біздің өңір – қаймағы бұзыл-
маған тіл мен рухтың, қазақылықтың 
қайнаған ортасы. Сонымен бірге 
ұлтжанды журналистердің алтын 
ұстаханасы. Сыр журналистикасы 
креативті, пассионарлы және объек-
тивтілігімен ерекшеленеді. Осы 
ретте, облысымызда мемлекеттік 
органдар қызметінің ашықтығы мен 
жариялылығын қамтамасыз ету мақ-
сатында бекітілген мамандар журна-
листермен тығыз байланыс орнату 
қажет. БАҚ беттеріне жарияланатын 
нақты мәліметтерді ұсына білулері 
тиіс, – деді облыс әкімінің орынба-
сары.

Семинарға аймақтағы мемле-
кеттік мекемелерден 60-қа жуық 
баспасөз хатшысы, PR менеджер 
қатысып, секциялық жұмыстарда 
шеберлігін шыңдады. «Qyzylorda» 
телеарнасының бас редакторы, 
«Үштаған» ақпараттық-сараптама 
бағдарламасының жүргізушісі Ай-
нұр Тұңғышбаева «Баспасөз қызметі 
– ТВ-Ньюсмейкер» тақырыбында, 
«Ұстаз мәртебесі» газеті мен «Әлім-
сақ» журналының бас редакторы 
Нұрлан Көбегенұлы «Ақпарат ал-
масудағы баспасөз хатшыларының 
рөлі», блогер, «Социум-Қызылорда» 
қоғамдық қорының басшысы Ерлан 
Мұсаев «Сапалы контентті қалып-
тастыру, ақпаратты берудің жаңа 
стильдері мен әдістері» тақырыбын-
да дәріс оқыды.

– Онлайн-медиа нарығы алуан 
 түрлі. Жаңа трендтердің шығуымен 
жаңа бағыттар пайда болуда. 
Қазірдің өзінде  түрлі аудиторияны 

жетік білетін, әлеуметтік желі, мес-
сенджерлерде жұмыс істей алатын 
SMM мамандары сұранысқа ие бо-
лып отыр. Интернет аудиториямен 
өзара қатынастың қандай да бір көр-
сеткішін өлшеп отыруға арналған 
құралдар жұмыстың маңызды бөлігі-
не айналуы тиіс. Олардың көмегімен 
контенттің тиімділігін сараптауға, 
материалды ілгерілету стратегиясын 
құруға мүмкіндіктеріңіз бар, – деді 
Ерлан Мұсаев.

Семинарда онлайн-құралдарды 
таңдау кезінде тегін және ақылы са-
раптама сервистерінің әртүрлі екенін 
ескеру қажеттілігі айтылды. Со-
нымен қатар қаралым мен оқылым 
саны туралы деректер материалдың 
құндылығы жөнінде түсінік қалып-
тастыруға көмектескенімен, құрал-
дар көмегімен өлшеуге келмейтін 
факторлар барын ұмытпаған абзал. 
Мәселен, материалдың әлеумет-
тік маңызы. Басқаша айтқанда, сан 
көрсеткіші әр кезде сапа көрсеткіші 
бола алмайды. Оған қоса таймлайн-
ға, яғни уақыт желісін пайдалану, 
қай уақытта материалға аудитория 
назары көбірек ауады деген дүние 
назардан тыс қалмағаны жөн. Бұл 
кеңестердің барлығы мамандарға 
әлеуметтік желідегі жұмысты көрсе-
туге ықпал етеді. БАҚ-пен байланыс-
ты күшейту, нақты ақпаратты дер 
кезінде ұсыну, баспасөз релизін 
сауат ты жазу мәселесі де назарда.

Қатысушылар медиасауатты-
лықты арттыруға бағытталған бұл 
шарадан түйгені көп. Олардың ендігі 
мақсаты – оны қажетке жарату.

Заманауи медиа және 
баспасөз қызметі

Бұқаралық ақпарат құралдары мен баспасөз қызметінің қарым-қа-
тынасы механизмін жетілдіруді мақсат еткен семинар осылай аталды. 
Маңызды шараның ашылуына облыс әкімінің орынбасары Серік Ах-
мет қатысып, мамандар үшін сапалы контент жасау, мақсатты аудито-
риямен тиімді жұмыс жүргізу маңызды екенін атап өтті.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Ел Президенті Үндеуінде Мәжіліс, барлық деңгейде-
гі мәслихат депутаттарының сайлауы тағайындалғаны 
туралы айтты. 
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ЕРТЕҢ – ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 
ЖҮЙЕСІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КҮНІ

Тегін медициналық көмек-
тің кепілдік берілген көлемі 
шең берінде және міндетті 
әлеу меттік медициналық сақ
тандыру жүйесінде дәрілік 
заттар, медициналық бұ йым
дармен қамтамасыз етуге, 
оның ішінде белгілі бір ауру-
лары бар азаматтардың жеке-
леген санаттарына амбулато-
риялық деңгейде тегін және 
же ңіл дікпен берілетін дәрілік 
заттардың тізбесі бекітіл-
ген. Ол үш бөліктен тұрады. 
Біріншісі, тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберіндегі дәрілік 
заттар. Екіншісі, ересектерге 
арналған міндетті әлеумет-
тік медициналық сақтандыру 
шеңберіндегі дәрілік заттар. 
Үшіншісі, 18 жасқа дейінгі 
бала ларға арналған амбу ла
ториялық деңгейде МӘМС 
шеңберіндегі дәрілік заттар 
мен бұйымдар. 

Мәселен, Қазақстан Рес
пуб ликасының азаматы қан-
дай да бір ауруға шалдыққан 
жағ дайда, бірден өзі тіркел-
ген емханаға қаралады. Тиісті 
анализдер тапсырып, диагно-
зы расталған соң, диспансер-
лік есепке тұрады. Сонан ке
йін емдеуші дәрігер науқасқа   
дәрілік рецепт жазып береді. 
Алайда, науқасқа, жоғарыда 
аталғандай, Денсаулық сақтау 
министрлігі бекіткен «Тегін 

медициналық қызметтің кепіл
дендірілген көлемі» шең бе
рінде арнайы тізімдегі дәрі
дәр мектер ғана тегін беріледі. 

«Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» КЕАҚ об
лыс тық филиалының мәлі
метінше, тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберіндегі дәрілік 
заттар 35  ауру түрі бойынша 
барлық диспансерлік есеп-
те тұратын науқастарға (279  
дәрілік зат және 8 атау лы 
медициналық бұйым) тегін 
беріледі. Оларға қан айналым 
жүйесінің, тыныс алу, ас қо-
рыту, қан, қан ұю ағза ларының 
аурулары және иммундық 

механизмді тартатын жекеле-
ген бұзылулар, эндокриндік 
жүйе аурулары,  психикалық 
бұзылулар, нерв жүйесі, онко-
логиялық, тағы басқа бірқатар 
аурулар жатады. 

Ал МӘМС жүйесінде бар-
лығы 105  ауру түрі бо йынша 

338  дәрілік зат пен 20 медици-
налық бұйым енгізілген. 

Мәселен, қаладағы ірі ме-
дициналық мекеменің бірі – 
№ 3 емхана 65 мыңға жуық 
тұрғынға қызмет көрсетеді.  
Емхананың жалпы тәжірибелік 
аймақтық дәрігері Әйгерім 
Абдраманованың айтуынша, 
мұнда 8500ге жуық науқас 
диспансерлік есепте тұрады. 

– Денсаулық сақтау минис
трлігінің арнайы бұйры ғымен 
бекітілген «тегін медициналық 
қызметтің кепілдендірілген 
көлемі» шеңберінде диспан
серлік есепте тұратын нау қас
тарға, әсіресе, жүректің ише
миялық ауруы, қант диабеті 

секілді  аурулар бойынша тегін 
дәрілер берілуде. Сонымен бір-
ге МӘМС арқылы да ересектер 
мен балалардағы жоғарғы ты-
ныс жолының қабынуы, пнев-
мония, анемия секілді бірқатар 
ауруларға тегін дәрілер қарас
тырылған, – дейді ол.

Ал қаладағы № 1 емхана 
40 мыңнан астам тұрғынға ме-
дициналық көмек көрсетеді. 
Мұнда 9 мыңға жуық адам дис-
пансерлік есепте тұрады.

Денсаулық сақтау минис
трінің 2017 жылғы 29 тамыз
дағы № 666 бұй ры ғына сәйкес 
135 ауру түріне тегін дәрідәр-
мектер қара с тырылған. Мы-
салы, қант диабеті, жүрекқан 
тамыр аурулары, артериялық 
гипертензия диагноздарымен 
есепте тұратын науқастар 
дәрігердің нұсқауы бойынша 
ай сайын дәрідәрмектермен 
қамтамасыз етіліп отырады. 

Биыл шілде айының ая
ғында COVID19 пандемия-
сына байланысты  қосымша 
тегін дәрідәрмектер қарасты-
рылып тізімге қосылды, – дей-
ді емхана бас дәрігері Рахима 
Аяғанқызы. 

Қазіргідей дәрі бағасы ша-
рықтаған уақытта емханалар 
тарапынан берілетін тегін 
дәрілер талай жанға әжептәуір 
көмек. Мәселен, №3 емхана-
ның қызмет алушысы, қала 
тұрғыны Қарлығаш Жолболсы-
нова – созылмалы ауруына бай-
ланысты тегін дәріні тұрақты 
түрде алып келетіндердің бірі. 

– Емханадан  тегін дәрі лер  
алып отырамын. Бұл – мем
ле кеттің жеңілдігі. Сол үшін 
алғысымды жеткізгім келеді,– 
дейді ол.

Тегін дәрі кімге беріледі?

Өткен 9 айда  қылмыстық 
құқық бұзу шы лық 36 про-
центке (4549дан 2848ге)  
төмендеген.   Сонымен қатар, 
қоғамдық орындарда (40,1%),  
көшелерде (30,7%), топпен 
(36%), жасы кәмелетке тол-
мағандар (35,8%), мас күйінде 
(17,5%)  жасалған қылмыстар 
азайған. 

– 7 қыркүйектен бастап 
1 желтоқсанға дейін облыс 
көлемінде «Учаске» жедел 
профилактикалық  ісшарасы 
өтуде.  Бұл шараның мақсаты 
– әкімшілік аймақта қылмыс 
пен құқық бұзушылықты бол-
дырмау, учаскелік полиция 
инспекторларының және жал-
пы ішкі істер органдарының 
имиджі мен беделін көтеру, 
халықтың сенімін арттыру.  
Шара барысында 75 мыңнан 
астам пәтер мен жеке меншік 
үй тексерілді.  Тексеру бары-
сында қала орталығында 54 
пәтер заңсыз жалға ұсынылып 
жатқандығы анықталып, құ-
жаттар тиісті органға жолдан-
ды. Ішкі істер органдарының  
есебінде тұрған 4 мыңнан аса 
адамның мекенжайлары  тек-
серіліп,  профилактикалық 
жұмыстар жүргізілді. Ісшара 
барысында заңсыз айналым-
нан 37 қару тәркіленді. Со-
нымен қатар, 7 мыңнан  астам 

әкімшілік құқық бұзушылық 
дерегі анықталып,  тиісті 
шешім қабылданды, – деді ол.

Қызылорда қалалық по-
лиция басқармасы  қоғамдық 
және жол қауіпсіздігін қамта-
масыз ету мақсатында 1531 
қазан аралығында «Қауіпсіз 
қала» шарасын өткізуде. Онда 
полиция басқармасының қыз
меткерлері, қалалық әкімдік, 
прокуратура, тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің са-
пасы мен қауіпсіздігін бақы-
лау басқармасы, «Жас Отан» 
өкілдері және еріктілермен 
бірлескен рейдтің 2 күнін-
де  53 құқық бұзушылық 
анықталған. Осы орайда Ш.Ә-
митов кәмелетке толмаған 
жасөспірімдердің түнгі уақыт-
та қараусыз жүру деректерінің 
тыйылмай отырғанын айтты.  

– Түнгі уақытта ойынса-
уық мекеме лерінде немесе 
тұрғын жайдан тыс жер-
де жүрген 2 мыңнан астам 
бала анықталып, олардың 
 атааналарына әкімшілік ша-
ралар көрілді, – деді ол. 

Ал жыл басынан бері мас 
күйде көлік айдаған 846 жүр-
гізуші ұсталып, әкімшілік 
қамауға алынып,  711і көлік 
құралын жүргізу құқығынан 
айырылған.  Орын алған 221 
жолкөлік оқиғасының 18і 

мас жүргізушінің кінәсінен 
болып, нәтижесінде 7 адам 
қайтыс болса, 23 адам жарақат 
алған.   

Бүгінде өзекті мәселе-
лердің бірі карантин тәртібін 
бұзу  болып отыр. Полиция 
полковнигінің айтуынша, той 
жасап, ас беріп, туған күн 
тойлайтындар әлі де тыйылар 
емес. 

– «Той – халық қазынасы» 
дегенмен, заң талаптары ортақ. 
Бүгінгі күні 24 мобильді мони-
торинг топ жұмыс жасауда. 
Олардың құрамында полиция 
қызметкерлері, тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің са-
пасы мен қауіпсіздігін бақы-
лау басқармасы мамандары, 
БАҚ өкілдері, волонтерлар, 
қоғамдық көмекшілер бар. 
Облыс көлемінде карантин та-
лаптарын бұзудың  679 дерегі 
анықталды. Оның 334ін мо-
ниторингтік мобильді топтар 
бірлесіп анықтаса, өз күшіміз-
бен 225 дерек нақтыланып, 
жинақталған құжаттар тиісті 
органдарға жолданды. Қазіргі 
кезде карантин талаптарын бұ-
зып, той жасаудың 145 дерегі 
тіркелді, – деді Ш.Әмитов. 

Өткен демалыс күндердің 
өзінде 97 заң бұзушылық 
анықталса, оның 81і той өткізу 
дерегі. Карантин талаптарын 
бұзу Аралда – 41, Қазалыда 
– 34, Қармақшыда – 16, Жа-
лағашта – 26, Сырдарияда – 17, 
Шиеліде – 20, Жаңақорғанда 
– 14, Қызылордада –143, Бай-
қоңырда 23 дерегі анықталған.

«СБ» ақпарат

Той өткізу тыйылмай тұрЖасыратыны жоқ, елімізде, оның ішінде өңірімізде де  
тегін дәрі-дәрмек алуға мұқтаж жандар жетерлік. Әйтсе де, 
сол тегін дәрі-дәрмек кімге және қалай беріледі? Алдымен 
осының аражігін ашып алсақ.

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте облыстық полиция департаменті бастығының 
бірінші орынбасары, полиция полковнигі Шамшидин 
Әмитов салада атқарылған жұмыстар мен карантин 
талаптарының бұзылуы туралы айтты.

– Жәрмеңкеге ұсынылған 
жобалар мемлекеттік бағдар-
ламаларда айтылған не-
гізгі басымдықтарды іске 
ас ыруға, сондайақ ұлттық құн-
дылықтарды насихаттау, ішкі 
туризмді дамыту, отбасылық
демография лық саясатты жү-
зеге асыру, жастарды, ауылдық 
ҮЕҰны, мүмкіндігі шектеулі 
азаматтарды қолдау ға, волон-
терлікті дамытуға бағытталған. 
Биылғы жобалар жәрмеңкесіне 
201 миллион 159 мың теңгенің 
30 жобасы ұсынылған, – деді 
облыс әкімінің орынбасары 
Серік Ахмет.

Қарлығаш Ілиясова көптен 
бері қолөнермен айналысып ке-
леді. Атадан балаға мирас боп 
қалған төл өнерді жаңғыртуда 
ауқымды шаруа лар атқарған 
ол бүгінде өз алдына орталық 

ашқан. Әлеуметтік жобалар 
жәрмеңкесіне «Атакәсіп – асыл 
тұлға» жобасымен келді. Ұмыт 
болып бара жатқан ұлттық құн-
дылықтарымызды өскелең ұр-
пақтың санасында жаңғыртып, 
кейінгі толқынды ісмерлікке 
баулуды мақсат етіп отыр.

– Облыс бойынша қол
өнердің үлгісін сол қалпында 
ұсынып келе жатқан баржоғы 
8 адам бар. Олардың жасы 70
80 шамасында. Зергерлікке 
келсек, мен білетін 3ақ адам 
бар. Олардың ең жасы 4050 
шамасында. «Өнерді үйрен де 
жирен» деген. Осы дағдыны 
меңгеріп, кейінгі жастарды ұлт-
тық өнерге баулуымыз керек. 
Кілем тоқудан Кеңес дәуірінде 
алда болған өңірміз,  қазір бұл 
өнер де кенжелеп қалған. Қой-
дың жүні ауылдардың сыртын-

да төбетөбе болып өртеніп жа-
тыр. Оны қолға алып, шикізат 
ретінде пайдалануымыз керек. 
Наурыз мерекесінде тәуір киіз 
үй таппай қынжылатынымыз 
тағы бар. Бұл – үлкен мәселе. 
Мен осы олқылықтарды қалып
қа келтіргім келеді, – дейді ол. 

Жобалар жәрмеңкесінде 
бұдан басқа «Сыр елінің дара 
есімдері», «Қоғамдағы отба-
сы мәртебесін арттыру», «Та-
рихты білу – ұрпаққа парыз», 
«Экспонаттарды насихаттау» 
тәрізді жобалар тыңдалды.

Айта кетейік, өңірде 996 

үкіметтік емес ұйым тіркелген. 
Оның 454і ғана өңірдің руха-
нимәдени, қоғамдық өмі ріне 
араласып жүр. Ал жобалар жәр-
меңкесінің мақсаты – үкіметтік 
емес ұйымдардың қоғамға, ел-
дің дамуына септігін тигізетін 
идеяларын жүзеге асыру.

Әлеуметтік жобалар жәрмеңкесі
Аймақта әлеуметтік жобаларға қолдау көрсетілуде. 

Үкіметтік емес ұйымдардың маңызды жобаларына жер-
гілікті бюджеттен бөлінетін қаржы соңғы 4 жылда 3 есеге 
артқан. Облыстық ішкі саясат басқармасының бастамасымен 
«Достық үйінде» осы бағыттағы жобалардың жәрмеңкесінде 
комиссия назарына 30 жоба ұсынылды.

Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы»Sb

Кент тұрғындарының 
арасында Әсемкүл Ерға-
лиева жайындағы осындай 
жылы лебізді жиі естисіз. 
Себебі, ол – шындығында 
да алғыс алуға, өнеге тұтуға, 
мақтан етуге тұрарлық жан. 
Әлеуметтік салада 35 жыл-
дан астам уақыттан бері 
қызмет жасап, құрметке 
бөленіп жүр. Қарауында 18 
жасқа дейінгі – 1, және одан 
жоғары 5 мүгедек бала бар. 
Соларға күн сайын түрлі 
қызметтер көрсетіп, қол-
дан келген жәрдемін аямай 
өз балаларындай айрықша 
ықыласпен қарайды. Олар 
да Әсемкүл апайларына 
әбден бауыр басып алған. 
Әрдайым іздеп, көрген сәт-
те мәзмәйрам болып, қуан
ғандарын жасыра алмай, 
көздерінде нұр ойнап шыға 
келеді. 

– Біздің міндетіміз 
– мүге дек жандардың 
мұңмұқтаж дарына жәр-
демдесу, мүмкін дігінше 
мейірімшуа ғына бөлеп, 
қоғамда өзін жалғыз сезінуі-
не жол бермеу, өмірге деген 
құлшынысын арттырып, ке-
лешекке сенімін нығайту, 
– дейді Әсемкүл Ерғалиева. 
Осы орайда әрқайсысының 

мінезқұлқына сәйкес жылы 
қабақ танытып, көмек беріп, 
көңілдерін көтеріп, күн са
йын өздерін жақсы сезінуіне 
ықпал жасап отырамыз. 

Негізінен әлеуметтік 
қыз меткерлер 8 бағыт бо
йынша – әлеуметтіктұр
мыстық, медициналық, 
пе  да гогикалықпсихо ло гия
лық, эконо микалық және 
құқық тық бағыттар бойын-
ша қыз мет көрсетеді. Әр мү-
гедек баланың денсаулығын 
қор ғау, емханаларға апарып, 
тиісті дәрідәрмектерін алу, 
басқа да түрлі мемлекеттік 
қызметтерді пайдала нуы
на жәрдемдеседі. Әсіресе 
әлеу меттік төлемдерді уа
қытылы алу жұмыстарына 
игі ықпал жасап үй ішіндегі 
тұрмыстық жағдайларына 
қол ұшын береді. Мере-
ке күндері олардың мәде-
ниспорттық шараларға қа-
тысуына кө мектесу, еңбекке 
баулу, әр баланың қолөнер-
мен, сурет салумен, басқа 
да түрлі шаруашылықпен 
айналысуына  жағдай  жасау 
секілді тірліктер – өз алдына 
бір төбе. 

Өз ісінің маманы Әсем-
күл Ерғалиева ұзақ жыл 
бойы тынымсыз еңбегі 
үшін түрлі Алғыс хаттар-
мен марапатталған. Өзінің  
өмірлік тәжірибесін кейінгі 
жастарға үйретуден де жа-
лыққан емес. Әлеуметтік 
саланың қиындықтары мен 
қуанышты сәттерін әріп
тестерімен бірге және өзі 
күтімге алған балалармен 
қосыла көріп жүр. Қоғам 
алдындағы міндеттерін 
ат қарғанына шүкіршілік 
етеді. Өйткені, жарымжан 
жан дардың көңілін табу 
– өте қиын шаруа. Оларға 
жан жылуын аямай, өз ба-
ласындай көріп, ерекше 
ынтаықылас таныту ке-
рек. Осы қағиданы берік 
ұстаған Әсемкүл Ерғалиева 
өз ісіне сергек қарап, қара-
мағындағы жандарға жүрек 
жылуын аямай, жанашыр 
бола береді. 

Мейрамбек 
ШІЛДЕБАЙҰЛЫ. 

Сырдария ауданы

Жан жылуын 
аямаған

– Өзі бір мың болғыр жан екен. Өркені өсіп, еңбегі 
жансын айналайын!

– Иә, қашанда қамқор, тынымсыз Әсемкүлдей кісі 
көп болса ғой, шіркін?!
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АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ АЙНАСЫ

Ауыл әкімі С.Нұрмаған-
бетов Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігінің баста-
масымен «Рухани жаңғы-
ру» бағдарламасы аясында 
ұйымдастырылған «Үздік 
ауыл әкімі» рес публикалық 
конкурсына облыс атынан 
қатысқан еді.

Елімізде алғаш рет өт-
кізілген конкурстың мақ-
саты – елдің ауылдық елді 

мекендеріндегі жергілікті 
өзінөзі басқаруды дамыту, 
жергілікті бастамаларды, 
оның ішінде қоғамдық өзін
өзі басқару ұйымдарын ын-
таландыру, жұмыста жоғары 
нәтижелерге қол жеткізген, 
ауылдық елді мекендерді 
дамытуға елеулі үлес қоса-
тын үздік ауыл әкімдерін 
анықтау және көтермелеу 
болды.

Агенттік төрағасының 
алғыс хатын табыстаған 
департаменттің жаңа бас-
шысы Рафхат Бисенов ауыл 
әкімінің жұмысына сәт-
тілік тілеп, қызмет бары-

сында тұрғындармен кері 
байланыс ты күшейту бағы-
тындағы жұмыстарға ерек-
ше мән беру керектігін жет-
кізді.

Айта кету керек, байқа-
уға аймағымыздың 17 кент 
және ауылдық округ әкім-
дері қатысуға ниет білдіріп, 
құжат тапсырды. Құжаттары 
талаптарға сәйкес келген 7 
әкім жұмысының тиімділігі-
не халықтың қанағаттануын 
өлшеу үшін облыс әкімді-
гінің ресми сайтында он-
лайн сауалнама жүргізілген 
болатын.

«СБ» ақпарат

Сырдария ауданы, 
Нағи Ілиясов ауылдық 
округінің әкімі Сағдат 
Нұрмағанбетов ҚР 
Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігІ төраға-
сының алғыс хатымен 
марапатталды.  Бұл 
туралы Мемлекеттік 
қызмет істері агентті-
гінің облыс бойынша 
департаментінің бас-
пасөз қызметі хабар-
лады.

Сымбат жоғары оқу орнын ауыл 
шаруашылығы мамандығы бойын-
ша тәмамдағанымен, жастайынан 
тігін тігуді жанына серік еткен. 
Ісмерліктің қырсырын Алматы қа-
ласындағы арнайы курстан оқып, 
жұмысын өзінің той көйлегін тігу-
ден бастады.

– Тігінмен кәсіби түрде ай-
налысқым келді. Қазір ұзатыла-
тын қыздар тарапынан қазақы 
нақыштағы киімдерге сұраныс өте 
көп. Осыны басшылыққа ала оты-
рып, киімнің толық жиынтығын – 
тақия, сәукеле, қамзол, көйлегіне 
дейін тігіп жатырмын. Мұнымен 
шектеліп қалмай, қыз жасауын да 
қолға алдым. Тапсырысты әлеу
меттік желі арқылы қабылдап 
жатырмын, – деді «Үкілім» тігін 
шеберханасының иесі Сымбат Ты-
ныштықбай.

Бүгінде еңбек етемін деген 
жанға кәсіптің түрі көп. Тауарлар-

ды саудалауға да жағдай жасалған. 
Сымбат та дайын өнімдерін әлеу-
меттік желі арқылы саудаға шыға-
рады немесе жалға береді. Жас 
кәсіпкердің тағы бір өнері – өз 
қолымен соңғы үлгідегі сөмкелер 
тігіп, тоқиды. Алдағы уақытта біл-
генін жас қыздарға үйретуді де көз-
деп отыр.

– Әзірге кәсібімді үйден жүр-
гізіп отырмын. Болашақта аудан 
орталығынан арнайы орын алып, 
кәсібімді дамытқым келеді. Мұ-
нымен де шектелмей еліміздің өзге 
өңірінен филиалын ашуды жоспар-
лаудамын, – деді жалағаштық 
кәсіпкер.

Айта кетейік, биыл «Бастау» 
жобасы бойынша 2182 облыс 
тұрғыны онлайн оқытылып, олар-
дың ішінде 777 азаматтың жобасы 
443,5 млн теңгеге қаржыланды-
рылды.

«СБ» ақпарат

«Той көйлегімді 
тігуден бастадым»

Жалағаш ауданының тұрғыны Сымбат Тыныштықбай – «Бастау» 
жобасының биылғы түлегі. Карантинге байланысты жобаны онлайн 
оқыған жас кәсіпкер «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы аясында 
555 мың теңге қайтарымсыз қаражатқа қол жеткізді.

Үздік 
ауыл әкімі 
марапатталды
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Ж.А: – Нұрлыбек Қалжатайұлы, 
алдымен әңгімемді Мемлекет басшы-
сы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жуыр-
да ғана қозғаған өзекті мәселесінен 
бастағым келеді. Президент санаулы 
күндер бұрын реформалар жөніндегі 
жоғары кеңестің бірінші отырысын 
өткізіп, бүгінгі таңда биліктегі аза-
маттардан тың тәсілдер мен тиімді 
шешімдер күтетінін, мұндай сәтте 
жо ғары кеңестің маңызды роль атқа-
ратынын атап көрсеткен болатын. 
Ойыңызды біршама жүйеге түсіру 
үшін мына мәселені есіңізге сала 
кеткім келеді. Сол жолы Президент 
берілетін бастапқы мәліметтердің қа-
тарында, әсіресе ведомстволық ста-
тистикада түйткілді мәселелер барын 
айтты. Соңғы уақытта Мемлекет бас-
шысы статистика төңірегінде жиі 
әңгіме қозғайтын болды. Қалай ой-
лайсыз, экономикада цифрлардың 
ат қаратын маңызы ерекше екенін ес-
керсек, Президент көп нәрсеге кө ңілі 
толмайтынын сездірген сыңайлы. Ол 
кісі нені меңзеп отыр? Әңгімемізді 
алдымен Сырдың басты дақылы – кү-
ріштің жай-күйінен бастасақ деймін...

Н.Ж: – Бұл – өзі үлкен, жан-
жақты қырынан қозғауға тура келетін 
мәселе. Дұрыс айтасыз, өздеріңізге 
мәлім, Президент халыққа арнаған 
Жолдауында стратегиялық жоспар-
лау жөніндегі кеңес құру туралы 
мәселе көтерген болатын. Сол Жол-
дауда статистикаға мән бере отырып, 
саланың өзіне тікелей бағынышты 
болатыны туралы айтқаны  есіңізде 
шығар деп ойлаймын. 

Біз дамудың жаңа кезеңіне қадам 
бастық. Әлем өзгеріп жатыр. Ендігі 
жерде әрбір жасаған қадамымызға 
байыппен қарау маңызды шарт болып 
табылады. 

Сауалыңыздың соңғы бөлігінде 
күріш төңірегінде айттыңыз. Рас, 
күріш – өңірдің басты дақылы. Тіпті 
елдің күнкөрісі, таяу болашақтың 
тағдыры ауылдағы осы дақылдың 
әкелетін табысына байланысты бо-
лады. «Мәдениет» кеңшарында 
дирек тор болып жүргенімде қоғам-
дық формацияның өзгеруіне орай 
ауылдағы жекешелендірудің алғаш-

қы кезеңінің талаптарын жүзеге 
асырған басшының бірімін. Ауыл-
дағы суармалы, жайылымдық және 
инженерлік жүйеге келтірілген жер-
лерді тұрғындарға үлесіне қарай 
бөліп бердім. Кейін не болды дейсіз 
ғой? Айтуға, ой қорытуға кейде санаң 
жете бермейді. Қызмет бабымен 
ұзақ жыл сыртта болдым. Зейнет-
ке шыққан соң елге бардым. Жердің 
бастапқы иесі кім екенін анықтау 
мүмкін емес, барлығының берекесі 
кеткен. Жер қолдан қолға өткен. 
Ақыр соңында инвесторларға сенімді 
басқаруға берілген. Жердің кейінгі 
иелері банктерден несие алуы үшін 
оны кепілдікке қойған, қысқасы, саяси 
тілмен айтқанда жаппай анархия!

Жуырда Сырдария ауданындағы 
Тоқмағамбетов атындағы ауылда не 
болғанынан хабардарсыз деп ойлай-
мын. Жердің шынайы иесі кім? Міне, 
бұл бүгінгі таңда ел үшін маңызды 
сауал. Инвестор ауылға қандай 
игілікті шара істеді? Келісім шарт-
та не көрсетілген? Жер бастапқы 
иелерінен кейінгі қожайындарға қалай 
өткен? Шын мәніне келгенде осының 
барлығы сот арқылы шешіледі. 
Айталық, бастапқы жер иелері бүгінде 
өмірден озған делік. Оның балалары 
немесе заңды мұрагерлері сол жерге 
иелік етуі тиіс. Осылардың барлығы 
бізде тек сот арқылы ғана шешіледі. 

Өкінішке орай, елде бүгінге дейін 
осының барлығы заң жүзінде реттел-
меген. Мемлекеттің өзіндік талабы 
бар. Егер жер иелері оны өз мақсатына 
пайдаланбаса, бел гілі мерзім өткен 
соң, мемлекет өз меншігіне алып неме-
се басқа тұлғаларға беруі тиіс. Әңгіме 
талап бойынша егіншілік  мәдениетін 
сақтау, басқаша айтқанда, ауыспа-

лы егіс тәртібінің орындалуы тура-
лы болып отыр. Оның заңдылығын 
тексеретін, шешім шығаратын тиісті 
инспекциялар бар. 

Президент тұжырымдамасында 
айт қандай, көп түйткілдің түйінін 
тар қататын мезгіл әлдеқашан пісіп 
жетілді. Біз қазір нарық заңымен 
жұмыс жүргізуге дағдылануымыз ке-
рек. Ауылдағы әртараптандыру мін-
деті қойылған екен, ол орындалуы 
қажет. Жалған мәліметтерді қағаз ғана 
көтереді. Біз тіпті көтеріңкі цифрлар 
қуалап, күріштің әр гектарынан жап-
пай 60 центнерден өнім алдық деген-
ге дейін барып жүрміз. Елде осын-
шама өнім алатын жекелеген звено 
жетекшілері бар. Бірақ олар некен-саяқ. 
Негізінен күріштен алынатын өнім 40 
центнерден көп аспайды. Жұмысты 
тиімді ұйымдастырса, осының өзі 
жеткілікті. Қазір мемлекет күрішке 
қатысты субсидия беру көзқарасын 
өзгерте бастады. Көктен жауып 
жатқан қаржы жоқ, бюджет тапшы, 
бізге осыны түсінген абзал. Осы орай-
да, айта кетейін, әкімдердің рейтингін 
белгілеу кезінде ауыл шаруашылығы 
өнім дерінің молшылығына қа рай 
бағалау критерийлері бар. Осыдан 
түпкілікті ары луымыз керек. Міне, 
статистика сонда ғана жөн ге түседі. 
Бұл дегеніңіз байыпты стратегиялық 
жос парлаудың алғышарты болып та-
былады. Прези денттің бастамасымен 
атал ған мәселеде оңды жа ғына қарай 
көзқарас қалып тасып жатыр. Бұған 
тек қуануымыз керек. 

Ж.А: – Ойды ой қоз ғайды. Кешегі 
Кеңес Ода ғының соңғы жылдарын көз 
алдыңызға елестетіп көріңізші. Дәл 
есімде жоқ, шамасы, 1989 жыл бо-
луы керек, Кеңес Премьері Николай 

Рыжков халық депутат-
тары алдында баяндама 
жасап, экономикадағы 
берекесіздіктің жәй-күйін жайып сал-
ды. Баяндамада ауыл шаруашылығы 
өнімдері өңделмей, қоймаларда іріп-
шіріп жат қанын, қағазда көтеріңкі 
цифр лардың өріп жүргенін қынжыла 
айтқан еді. Сонда қалай? Нарықты 
игере алмай, сол сүрлеуге қайта 
түскеніміз бе? 

Н.Ж: – Міне, көрдіңіз бе, біздің 
сырқатымыздың түп-тамыры қайда 
жатқанын? Бірақ ол келмеске кетті. 
Жоспарлы экономика өтірікті көтере 
алмады. Ақыры қожырап, тігісі 
сөгіліп, құлап тынды. Біз қазір нарық 
жағдайындамыз. Ел ағаларынан ба-
стап, қатардағы шаруа осыны мықтап 
жадынан шығармауы керек деп ой-
лаймын. Нарық экономикасының 
300 жылдық тарихы бар. «Көш жүре 
түзеледі« деген емес пе, бүгінгі жақсы 
қадамдар оңды нәтижеге жеткізетініне 
сенімдімін. 

Ж.А: – Жаңа ауыл инвесторла-
рының жауапкершілігі туралы әң-
гіме қозғадыңыз. Бізде барлығы сон-
шалықты эгоист емес шығар деп 
ой лаймын. Елді көркейтіп, берекесін 
асы рып отырған азаматтар да аз емес...

Н.Ж: – Сізбен келісемін. Жа-
лағаш тағы «Байтабын», «Таң» ша-
руа шы лықтарының төрағалары 
– ел   дің игілігін арттырып жатқан аза-
мат  тар. Елімізге белгілі еңбек ері Аб-
зал Ералиевті алыңыз. Мадақ тау да, 
мақтау да оларға орынды берілген. 
Барлығы бірдей емес, әрине. Көктемде 
төрағаларға қарызға ақша беріп, күзде 
өнімдерін сыпырып алып кететіндер аз 
емес. Тіпті қатардағы шаруа олардың 
«есептерінен» мүл дем бейхабар. Елдің 

есебінен байып жатқан төрағаларды 
да білемін. Қазір жастардан механи-
затор таппайсыз. Нан табу қамымен 
қала ларда жүр. Елде жағдай жақсы 
болса, туған жерінде қалар еді ғой. Ал 
Қазақстан халқының 40 проценті ау-
ылда тұратынын ескерсек, бұл – үлкен 
түйткілді мәселе.

Ауылдағы звено жетекшісі мау сым 
кезінде айына 70 мың теңге жалақы 
алады. Жылға шаққанда 35 мың 
теңгеден келеді. Механизаторлар да, 
басқалары да сондай жалақымен жүр. 
Қазір нарықта күріштің бағасы – сонау 
жоспарлы кезеңмен салыстырғанда 
әлдеқайда жоғары. Әңгіме табыстың 
әділ бөлінуіне қатысты болып отыр 
ғой. Елдегілер жерін инвесторларға 
сенімді басқаруға беріп, өзінің адал 
жалақысын ала алмайды. Бұл жерде 
әлгі пысық инвесторлардың әлеу-
меттік жауапкершілігі жөнінде 
әңгіме қозғаудың өзі қисынсыз. 
Міндет теме шарттары жасалмаған. 
Жасалғанның өзінде орындалмайды. 
Осының барлығын елдегі ағайынның 
заңды білмейтін,  өз мүддесін қорғай 
алмайтындығынан көремін. 

Ж.А: – Айта беретін атакәсіптің 
жай-күйіне тоқталсақ. Мемлекеттік 
қолдау жеткілікті беріліп жатыр. Бірақ 
нарықта әлі қымбатшылық. Мал басы 
артып жатқанын білеміз. Жағдайдың 
түбегейлі жақсарып кетуіне не кедергі 
деп ойлайсыз? 

Н.Ж: – Соңғы жылдары мал 
басы өсті. Бұған тек қуануымыз ке-
рек. Бірақ Cыр өңірінің өз ерекшелігі 
бар. Суармалы егіншілікте, әдетте, 
мал өнімдерінің өзіндік құны қым-
батқа түседі. Солтүстік, Батыс өңір-

лерде жауын-шашынмен өсетін да-
қылдар бізде суармалы егін шілікке 
күні қарап отыр. Соңғы жыл дардың 
көлемінде жоңышқаның бір пресі екі 
есе қымбаттады. Менің тә жірибемнен 
көңілге түйгенім, Қы зыл орданың 
жағдайында бізге жо ңышқа, жүгері 
сияқты мал аз ғындық дақылдарға 
мемлекеттен  жеткілікті субсидия 
бөлінсе, құба-құп болар еді. 

Мемлекет малға көп көңіл бөлуде. 
Өзіңіз білесіз, миллиардтаған тең-
ге субсидия беріледі. Әңгіме оның 
қаншалықты әділ бөлінуіне қатысты 
болып отыр. Соңғы жылдары Үкі-
мет бұл саладағы ақша бөлу дің қан-
шалықты тиімді және тиімді емес тігіне 
назар аудара бастады. Кезінде ақша мо-
лынан берілді. Қазақстанның бюджеті 
негізінен мұнайдың баға сына қатысты 
болғандықтан ши кі  зат нарығы өскенде 
жаппай тең  гер  мешілікке жол беріліп, 
жал пақ ше шейлікке барғанымызды 
жасыр   ғым келмейді. Соңғы уақытта 
талап өзгерді. Енді үнемдеу саясаты-
на көбірек көңіл бөлінетін болады. 
Өйткені уақыт басқа талаптарды алға 
тартуда. 

Ж.А: – Үлкен қызмет жолда-
рынан өттіңіз. Өткен жолыңызға, 
тағдырыңызға ризасыз ба? 

Н.Ж: – Ертеректе бір данышпан: 
«Аспанға қол жайып біреуді айып-
тамадым, төменгі істермен айналы-
сып жоғарыға жеттім», – депті. Сол 
сияқты өмірімнің барлық жолында 
тындырған, тындыра алмаған істеріме 
шүкіршілік жасадым. Тағы бір ұлы 
адам  айтқан «Бақыт күле қарап тұрған 
адаммен тайталасуға болмайды» де-
ген ұстанымды өмірі нің кредосы деп 
түсіндім. Өзің жақсы болсаң, өзге 
жұрт сыйлайды, құрметпен қарайды.  
Конфуцийден «басқарудың мәнісі 
неде? – деп сұрапты. Сонда ол «пат-
ша – патша, құл – құл, әке – әке, ұл 
– ұл болса, басқарудың мәнісі осы» 
деп жауап беріпті. Зейнетке шыққан 
соң соңғы қызметте көп отырмай ке-
туге арыз жаздым. Ешкім арыз жазуға 
зорлаған жоқ, таңырқасты. Менің 
пайымдауымда, әркімнің өз орнында 
өз қызметімен айналысқаны абзал. 
Әр саланың өз маманы болуы керек. 
Соларға сүйенгенде жақсылыққа же-
туге болады. Қаланың сыртында мал 
ұстап, бие сауып дегендей өзіме де, 
өзгеге де сауапты тіршілікпен айна-
лысып жатқан жайым бар. Сауапты 
дейтінім, кешегі  пандемия кезінде 
бірқатар науқастарға тегін саумал 
тараттым. Ел ризашылығын алдым. 
Меніңше, осыдан артық қандай бақыт 
болуы керек? 

Тағдырыма ризамын. 
Әңгімелескен 

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»

СЫР-СҰХБАТ

Нұрлыбек Жолдасбаев: 
«ИНВЕСТОРЛАРДЫҢ АУЫЛҒА
ДЕГЕН КӨЗҚАРАСЫ ӨЗГЕРУІ ҚАЖЕТ»

Нұрлыбек Қалжатайұлы Жолдасбаев – Сыр аймағына белгілі есім. Мәскеудегі Тимирязев 
атындағы ауыл шаруашылығы академиясының Сыр өңірінен шыққан санаулы түлектерінің 
бірі. Жастайынан ел басқарып, ат үстінде жүрді. Бастапқы еңбек жолын айтпағанда туған ау-
ылы «Мәдениет» кеңшарының директоры, аудан әкімінің орынбасары, Жалағаш, Жаңақорған 
аудандарының әкімі, облыс әкімінің орынбасары, облыстық бірнеше басқарма басшысы мен 
департамент тізгінін ұстаған айтулы азамат. Қазір зейнеткер. 

Белгілі тұлғамен арадағы бүгінгі сыр - сұхбатымызда мемлекеттің ауыл шаруашылығына 
қатысты саясатының өзекті мәселелері арқау болады. 

Соңғы жылдары аталған 
конкурс тұрақты түрде өт-
кізіліп келеді. Биыл да сол 
жарасымды үрдіс жал-
ғасын тапты. Жақында 
рес публикалық деңгейде 
өте тін маңызды шараның 
облыстық кезеңінде еселі 
еңбек арқылы абыройға 
бөленген ардақты азамат-
тар үш номинация бойынша 
марапатқа лайық деп таныл-
ды. 

– Конкурс өңірдегі үз-
дік ең бек әулеттері мен өн-
діріс жұ мыскерлерін  ай-
қын дауға мүм кіндік бе реді. 
Конкурс  «Жал  пыға  ортақ  
Еңбек  қо ғамы» ұраны бой-
ынша өткізі ліп келеді. Ол 
еңбек адамы ның  қоғам-
да ғы  беделін  арт тыруға 
және өнімді еңбекті ынта-
лан  дыруға ықпал етеді 
деген ойдамыз. Конкурс 
3 но ми нациядан тұрады. 
Сол арқылы үздік еңбек 
әулеті, өндірістің үздік 
жас маманы және жұмыс 
істейтін жастардың үздік 
тәлімгері анықталды. Бұл 
азаматтар республикалық 
ке зеңге жолдама алды, – 
деді облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасының бөлім бас-
шысы Нұржан Өмірзақов. 

Биыл «Үздік еңбек 
әулеті» номинациясы бой-
ынша қармақ шылық Бал-
шыновтар әулеті құр мет 
төрінен көрінді. Ел ішінде 
зор қошеметке бөленген 
Құдайберген Балшынов 
ұзақ жылдан бері өңірдің 

мәдениет саласының да-
муына сүбелі үлес қосып 
келеді. Аудандағы Т.Көмек-
баев ауылдық клубын бас-
қа ратын ол – аймақ тың 
ру ханият әлеміне өз қол-
таңбасын қалдырған азамат. 
Бүгінде 54 жасқа толған ел 
ағасы Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда педагогикалық 
институтының   әуез және 
мәдени ағарту саласы бой-
ынша тәмамдаған. 1994 
жылдан бастап ауылдық 
әуез мектебінде алдымен 
бая нист, одан кейін дирек-
тор қызметін атқарды. Ал 
1997 жылы ауылдық клубқа 
қыз мет ауыстырған ол 2014 
жыл дан бері аталған ме-
кемеге жетек шілік жасап 
келеді. Өзінің еңбек жолын-
да көптеген марапатқа ие 
болды. 

Өрелі өнер иесі бала 
жасынан ұлттық құнды-
лықпен сусындап өсті. 
Әке сі – Жылқыбай ел ара-
сында түрлі дастандар мен 
жыр-термелерді на қышына 
келтіре орындайтын ерек-
ше қасиетімен жақ сы та-
нымал. Оған қоса ағаштан 
түрлі бұйымдарды жасай-
тын ұсталығы бар. Анасы 
– Қанымкүл он саусағынан 
өнер тамған қолөнер шебері, 
алаша, түс киіз, кілем, киіз, 
тоқыма бұйымдары халық 
арасында зор сұранысқа 
ие. Құдай қосқан қосағы – 
Нұржамал Байжанова да 
ауылдық клубта ұзақ жыл-
дан бері түрлі қызметтерді 
атқарып келеді. 

Қазалы теміржол ау-

ру ха на сының хирург-дә-
рі гері Сәдуақас Ахмет 
кон курстың облыстық ке-
зеңінде «Жұмыс істейтін 
жастардың үздік тәлімгері» 
номинациясына лайық деп 
танылды. Ақ халатты абзал 
жан медицина саласында 
1993 жылдан бері жемісті 
еңбек етіп жүр. Бүгінгі 
күнге дейін 5 мыңнан астам 
хирургиялық ота жасап, 
қаншама адамның өміріне 
араша түсті. Денсаулық 
сақ тау ми нистрлігінің бі-
рыңғай ұлттық жүйені ен-
гізу бағдарламасымен жұ-
мыс жасауға көңіл бөліп, 
бұл бағытта мол тәжірибе 
жи нақтады. 2010 жылдан 
бері аталған ауруханада 
бөлімше меңгерушісі қыз-
метін атқарып келеді.

Білікті дәрігер халық-
ара лық хирургиялық кон фе-
рен ция ларға тұрақты түрде 
қатысады. Үне мі бі лімін 
жетілдіріп отырады. Қазірге 
дейін жасаған хи рур гиялық 
отасының бар лы ғында 
ешқандай ас қыну жағ дайы 
тіркелген жоқ. Өзінің білімі 
мен біліктілігінің арқа сында 
жұ мыс істейтін жастар дың 
үз дік тәлімгеріне айналды. 

Сырдария ауданын-
да ұстаз дық қызмет атқа-
рып жүрген Жан сая За-
лова облыстық ке зең де 
«Өн дірістің үздік жас ма-
маны» болды. Ол қазір ау-
дан орталығындағы №210 
О.Әбілпаттаев атындағы 
орта мектебінде информа-
тика пә нінен тәлім береді. 
Жас та болса өзінің еңбек-
қорлық қа сиетінің арқа-
сында көптеген марапатқа 
ие болды. 

Еңбек қашанда бақытқа 
жеткізеді. Ел тәуелсіздігінің 
тұ ғырлы болуы ұрпақтың 
жігерлі жұмыс жасап, От-
анды шексіз сүйе білуіне 
тікелей байланысты. Шын 
жүрегімен, жан-тәнімен 
беріле жұмыс істеген адам 
туған жердің түлеуіне зор 
үлесін қосады. 

БАҚЫТҚА 
ЖЕТКІЗЕТІН ЖОЛ

Халқымызда «Еңбек еткеннің еңсесі биік» деген 
тәмсіл бар. Өмір өрімінде өзінің маңдай терімен 
абырой биігіне көтерілген азаматтарды көргенде 
осы лебіз ойыңа оралады. Еңселі еліміздің уығын 
тіктеп, келешекке қарышты қадам жасауына 
осындай еңбекқор жандардың тигізген пайдасы 
ұшан-теңіз. Елімізде қарапайым еңбек адамдарын 
дәріптеу мақсатында қолға алған игі істердің бірі – 
«Еңбек жолы» конкурсы. 

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

КОНКУРС

Десе де,  адамның  арманы тау-
сылған ба?! Са намның бір түк-
пірінде «Ауылдың ахуалы бөтен 
емес. Көп жерде кездесе бермейтін 
спорт кешені,  өзге де нысандар са-
лынып, көшелер асфальтталды, түн гі 
жарықпен қамтылды. Көп кешікпей 
ауызсу құ быры үйлерге кіргізіледі. 
Енді газ құбыры тартылса, шіркін! 
Ондай  жағдайда ауылдың келбеті ау-
дан ор талығынан кем болмасы анық» 
деген ой жылт ете қалды. Газ келсе 
несі бар?! Бұйырса, ондай күнге де 
жетерміз. 

Ащы көлдің қырқасына көтеріл-
генде тосын әрі қы зықты көрініске 
тап кел дік. Ауылдың төлқұ жа ты 
іспетті  ежелгі  көл көк жи ек ті көм-
керіп, ернеуінен асып, шалқып жатыр. 
Тол қыны жағалауды ұрып,  тө сінде 
түрлі құстар жүзген айдынға қатты 
сүйсіндік.   Ал іргедегі биік төбенің 
басында шағыл құмға бауырын төсеп, 
қаз-қатар жатқан түйелердің  қалың  
келесін байқағанда таң данысымыз 
арта түсті. Керемет, көрініс! Маңайға 
асқақ кейіпте көз тастаған, қос өркеші 
баладай, шеті нен күйлі Ойсылқара 
тұ қымы тым айбынды-ақ. Ақи-
қатына көшсек, бұған дейін баба 
атындағы ауылда мұншама  түйені 
көп кездестіре бермеуші едік. Ша-
руа қауымның шөлге 
төзімді осынау  киелі 
түлікті маса-сона-
дан қорғаштап, Сыр 
беткейіне аса жола-
та бермейтіні әмбеге 
аян. Енді жерсіндірсе 
неге ма саттанбасқа?! 

Оны айтасыз, 
Жан қожа батыр ауыл-
ында мемлекет тен не-
сие алып, түйе өсіріп, 
өнімін ұқсатып 
отыр   ған жеке кәсіп-
кер бар екен. Қолы-
мыздағы де рек те 
«Нә ти желі жұмыс пен 
қам туды және жап-
пай кәсіп керлікті 

дамы тудың 2017-2021 жылдарға ар-
налған бағ дарламасы ның» екінші 
бағыты бойынша Алтынай Атымба-
ева  қайтарымсыз грант алып сиыр 
өсіруде. «Микробизнес-Қы зыл орда» 
өңірлік бағдарламасы  ар қылы Нұргүл  
Маханова 2 млн теңге несиеге 4 түйе, 
1 бота алып түйе шаруа шылығымен 
айналысуда. 2018 жылы Гүлбану 
Әлиева  жылқы өсіру бағытында 
«Ауыл шаруашылығын қол дау қоры»  
арқылы  2,5 млн теңге несиеге жылқы 
алған. Бір сөзбен айтқанда, мұның 
бәрі ауыл кәсібінің алға басуына 
дәнекер болып отыр.

Ал есімдері аталған Алтынай, 
Нұргүл, Гүлбану  бір үйдің келіндері 
екенін білесіз бе? Абысын тату бол-
са, ас көп деген осы.  Мінажадин 
ағамыз бен Гүл жахан анамыздың 
ша ңы рағындағы келіндер осы лай 
ауылдың шаруасын дөң гелетуге се-
бепкер болуда. Мінажадин ағамыз 
мал шаруашылығының бі лік ті ма-
ман, округ әкімдігінде ұзақ уақыт бас 
маман қызметін атқарған. Қысқасы, 
осындай берекелі бастаманы ұйыс-
тырып, еңбектен өнбек жолын са-
бақ тап отырған үлкен отбасының 
өнегесі өзгелерге де ой салса керек. 
Айтпағымыз осы еді. 

Қазалы ауданы

КӘСІП ПЕН НӘСІП

ЕҢБЕКТЕ БАҚ БАР

Жуырда Жанқожа батыр ауылына жол түсті. «Тірек ауыл» сана-
тын иеленген елді мекеннің қазіргі көрінісіне көңіл толады. Ауыз 
толтырып айтарлықтай жағымды жаңалықтар аз емес.  Осы жылдың 
өзінде Мәдениет үйі мен бірнеше  көшеге жөндеу жасалды. Оған қоса, 
талай жылдан бері ауыл тұрғындары зарыға тосқан ауызсу құбырын 
сервистік  желіге қосу жұмыстары  басталады деп күтілуде. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

Құрылысты салуға об-
лыс тық бюджеттен 91 млн 
теңге, жергілікті бюд  жеттен 
3,6 млн теңге бөлініп, мамыр 
айында жұмыс бас талды. 
Бұл үйлер жер учаскесін 
алу кезегінде тұрғандарға 
«Қа зақстанның тұрғын үй 
құ ры лыс жинақ банкі» АҚ 
арқылы 14-15 жылға неси-
еге беріледі. Бүгінгі таңда 
тұрғын үйдің болжамды 
бағасы 7,8 млн теңге бо-
лып отыр. Нақтырақ айтсақ, 
1 шаршы метрі 120 мың 
теңге, яғни, үйді сатып алу-
шыдан банк алғашқы жар-
насын (болжам бойынша 
1,6 млн теңге) талап етеді. 
Осы салынған үйлердің бірі 
Ақсу ауылының тұрғыны, 
бірінші топ мүгедегі Орын-
бек Шаймағанбетовке та-
быс талды.

Аудан әкімі Асылбек 
Шәменов: 

– Орынбек Шаймаған-
бе тов тың қиын тағдырынан 
сырттай хабардар едім. Бір 
күні өзі қабылдауыма келіп, 
көмек сұрады. Мен оған 
осы тұрғын үйлердің салы-
нып жатқанын айттым. Ол 
да қызығушылық танытты. 
Дегенмен, қаржылай мүм-
кіндігі жоқ еді. Осы орайда 
аудан кәсіпкерлері қолдау 
көрсетіп, жаңа үйді сатып 
алып берді, – деді.

Тағдырдың ауыр сынына 
ұшыраған Орынбек биыл 44 
жаста. Жұбайы да жол апа-
тына түсіп, жарымжан бо-
лып қалды. Қызы мен ұлы 
– студент. Бір кездері олар 
қолөнермен айналысып, 
кәсіпке бет бұрған еді. Ал 
қазір жұмыссыз. 

Қуаныштан көзіне жас 
алған Орынбек ауданның 
атымтай жомарт азаматта-
рына алғысын айтты.

«НҰРЛЫ ЖЕР»

КӘСІПКЕРЛЕР
ҚАМҚОРЛЫҒЫ

Жалағаш ауданында 2020-2025 жылдарға 
арналған "Нұрлы жер" мемлекеттік бағдарламасының 
аясында Жалағаш кенті, Дәуімбай учаскесінде 10 
несиелік тұрғын үй салынуда. Жалпы жоба құны 
115,4 млн теңгені құрайды. 

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb
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Ол ХХ ғасыр басындағы қазақ 
прозасының өзекті мәсе лелерін, 
оның ішінде роман жанрын зерт-
теуге елу жылдан астам уақытын 
арнады.  Қазақ әдебиеттану 
ғылымына қосқан үлесі ұшан-
теңіз.  Қазақ проза сының шығу 
төркіні, даму жол дары жайлы: 
«ХХ ғасыр ба сындағы қазақ 
прозасы» (1989), «ХХ ғасыр 
басындағы қазақ романы»», 
(1997), «Ка зах ский роман начала 
ХХ ве ка» (2003), «Қазақ романы» 
(2003), «1940-60 жылдардағы 
қазақ әдебиеті» (2006), «Қазақ 
про засы: ХХ ғасыр басы: Жаңа 
роман жолында. Зерттеу» (2010) 
монографиялары мен оқу құ рал-
дарын жазды. 

Қазақ романы өз тарихында 
түрлі саяси-әлеуметтік, ресми 
идеология тарапынан қаншама 
кедергілерге тап болса да, адам-
зат баласы таңданып, та ңырқап 
оқитындай, мәңгі өл мей тін ту ын-
дыларды дүниеге әкелгені белгілі. 
З.Ғ.Бисенғали Т.Жо март  баевтың 
«Қыз көре лік», С.Торай ыровтың 
«Кім жа  зық ты?», «Қамар сұлу», 
С.Кө беев тің «Қалың мал» туын-
ды  ларын да халық про засы үлгі-
лерінің әсері басым дығын, ал 
халық тық дастандар фабуласын 
роман ық сюжеттерге көшіру 
тәжірибесін С.Мұқановтың 
«Сұ лушаш» романынан тануға 
болатындығын зерттеушілер 
арасында кәсіби  маман ретінде 
алғашқы ғылы ми тұжырым жа-
саған әдебиет танушы-ғалым. 

Зерттеуші Т.Жомартбаевтың 
«Қыз көрелік», С.Мұқанов тың 
«Сұлушаш», Ж.Аймауытұлы-
ның «Ақбілек», «Қартқожа» 
ро  ман дарында ертегілер мен 
фо льклорлық мотивтерді, мис-
тиканы адам өміріндегі бей-
са налық жұмбақтау құбылыс-
тарының сырын ашуға, кейіпкер 
психологиясын бейнелеуге ше-
берлікпен қолдана білгендік-
терін жүйелеуде білімділік пен 
біліктілік танытты.

Алаш ардақтылары  М.Ду-
латов тың «Бақытсыз Жамал», 
Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ 
кешу», Ж.Аймауытұлының 
«Ақ  білек», «Қартқожа», Ш.Құ-
дайбердіұлының «Әділ мен 
Мария», М.Әуезовтің «Қилы 
заман» романдарындағы қоғам-
дық сана мен жанр дамуының 
стильдік ерекшеліктеріне жа-
ңа ша көзқарас тұрғысынан тео-
рия лық талдаулар жасады. Қазақ 
романдарының түп-тамырын 
қазбалай зерттеген профессор 
Зинол-Ғабден Бисенғали: «Қа-
зақ романдарының көлемі ша-
ғын, көркемдігі нашар, сон дық -
тан олар роман жанры та ла бына 
жауап бере алмайды. Қазақта 
роман болған жоқ. Ро ман қазақ 
әдебиетіне кеңес үкі метінен кейін 
келді» деген қасаң, біржақты 
айтыла салған пікірлердің тас-
талқанын шы ға рып, ғылыми 
негізде дә лел деп берді. Мысалы, 
М.Дула тов пен Т.Жомартбаев, 
С.Кө беев пен С.Торайғыров шы-
ғар малары Ф.Достаевский мен 
Л.Тол стой  дың шығармала рына, 
роман дарына неге ұқсамай-
тындығына талдау жасай оты-
рып, роман жазудың теориялық 
негіздерін меңгерудің романшыға 
қан шалықты қажеттілігін таныт-
ты. Кешегі күнге дейін оқулықтар 
мен әдебиет тарихына енген 
романдардың идеологияның 
ық палынан шыға алмай, ком-
мунистік методология бағы-
тында сөз болғандығы  шындық. 
Бұл тұрғыдан келгенде оқулық-
тардағы шығармаларды сұрып-
тауға да ғалым көп еңбек сіңірді.  

Роман жанрына қатысты 
дау лы мәселелерді қарастыр-
ған да: «Роман жазуды кәсіп ет-
пек түгіл, шығармашылықтың 
өзімен тиіп-қашып айналысқан 
жандардан аса күрделі, жүйелі, 
көркем роман күту мүмкін бе? 
Роман жанрының қиындығы 
сонда, оны жазуға отырған қа-
ламгердің өзі романдық ойлауға 
жетуі керек. Романға қажет тіл 
қалыптастыруы керек. Роман 
кейіпкерлерінің қақтығыстағы, 
дау-дамайдағы, рухани ішкі әле-
міндегі, ойлауындағы тіл дік 
ерек шелігін сақтай оты рып, осы 
шын дықты көркем маз  мұнда сақ-
талатындай үн дес  тікке ұластыра 
бірлікке әкелу керек. Романның 
ұлы мақсаты – тағдырлар та-
лайы мен тартысының тарихына 
же тетін жеріне дейін жетелеп 
оты ру» дегенде ғалымның бас-
ты сүйенер Темірқазығы роман 
теориясына қатысты бай салды 

ой-тұжырымдар біл дірген ұлттық 
әдебиеттану ғы лымының басын-
да тұрған Алаш ардақтылары 
Ә.Бөкей хан, А.Байтұрсынов, 
М.Әуезов қи сындары бол-
ды. Ғалымның осы бағыттағы 
ғылыми-танымдық зерттеулері 
санамызда серпіліс туғызды, 
қазақ әдебиеттануына мазмұндық 
жаңалық әкелді.   

ХХ ғасыр басындағы қазақ 
романдары туралы зерттеу ле-
рінде ғалым есте болуға тиісті 
үлкен мәселенің бірі өзге елдер 
романдарының үлгісіне қарап 
жалтақтай берудің қажетсіздігін 
бағамдады. Әр ел мен ұлттың, 
адамның өзінше ойлап әрекет 
ететіні тәрізді, өнерде де өзін-
ше көркем өрнектер болатын-
дығын, қазақ халқының ойы 
мен сөзінің эстетикалық қуатын 
өзге тілде жеткізудің қиындығы 
қаншалықты шындық болса, 
оның қазақы табиғаты да сон-
шалықты айқындығын, сондық-
тан да бір елдің өлшемдік бір-
ліктері екінші ел үшін шартты 
ғана болатындығын ес кертті. 
Сонымен бірге, ХХ ғасыр ба-
сындағы роман жанрына қалам 
тартқан барлық қазақ жазу-
шыларының шығар маларынан 
қоғамдық, адами мәселелерді 
кең мәнінде қозғай алатын фи-
лософты іздеу қиянат екенін 
дәлелдеп көрсетті. Романшы-
ларға қойылар талаптың ауыр 
екендігін зерделей келе: «Роман 
арқылы қаламгер оқырманына не 
жеткізеді, мәселе осында. Мұның 
түрі де көп, тәсілі де көп. Талант-
ты қаламгердің әр романы – дәуір, 
заманаға қажетті, қасиетті дерек. 
Ұрпағына, сол арқылы адамзатқа 
қалдырған асыл мұра. Ол 
оқушысын тап қанша сақталуға 
тиіс. Адам зат тарихының 
жинаған мұра ларын бір адамның 
түптей білуі қаншалықты мүмкін 
болмаса да, талантты жазылған 
роман ның қашан да оқушысын 
таба ры сөзсіз. Романның жарық 
көр ген күннен бастап қоғамдық 
санаға қозғау салатыны, кезегін 
күтіп сөрелерде, жеке адам-
дар қолында, арнайы қа мауда 
сақталатындары болады. Деген-
мен, адамзатқа, қоғамдық санаға 
ой салатын туынды қал тарыста 
қалмайды». 

Адамдардан мейір, көл-кө-
сір шапағат, терең парасат, биік 
адамгершілікті аңсап өт кен әрі 
игі жақсылармен өткіз ген әр 
сәтін бір-бір жасқа ба лап, та-
рихта мың жасады де ген атаққа 
ие болған Лұқпан Хәкім бы-
лай депті: «Адамдарға жасаған 
жақсылығыңды ұмыт. Өмірдің 
өткінші екенін сезін». 

Бір ғажабы Зинол-Ғабден Би-
сенғалиға кандидаттық дис сер-
тациясын қорғау бары сын да рес-
ми оппонет ретінде алғаш пікірді, 
қасиетті батаны Сыр елінің ғұлама 
ғалымы Ә.Қоңыратбаев бер-
ген екен. Алғашқы оң көзқарас, 
ыстық ықылас, жылы пікірді біз 
ту ып-өскен елдің ғұламасынан 
алуы Сыр елінің жастарына 
Зей нол-Ғабден Қабиұлының 
бар мейірімін төккендей. Отба-
сылық өмірлері барынша жа ра-
сымға, сыйластыққа, ме йірім-
ділікке, бауырмалдыққа толы, 
қазақ жұртына үлгі боларлық 
Бисенғалиевтер шаңырағында 
талай бас қостық. Ғалымның 
зайыбы, белгілі тілші-ғалым, 
ф.ғ.д. Жамал Манкеева. Бір от-
басындағы қос ғалымның ғы-
лыми жетекшілігімен бүгін-
де Сыр елінде, жоғары оқу 
орын дарында қызмет атқарып 
жүрген З.Алпамысова, Ә.Ал-
мауы това, Ш.Елемесова, Г.Кә-
мішова, А.Айтбаевалар тіл бі-
лімі мен әдебиеттанудың өзек ті 
мәселелері бойынша кан ди дат-
тық диссертацияларын қор ғап, 
ғылым мен ағартушылық сала-
сында табысты еңбек етіп жүр. 

Бүгінгі мерейлі 70 жасында 
Сыр өңіріндегі ғалымдар қауы-
мы атынан үлкен жүректі ұстаз 
-профессор Зинол-Ғабден Би-
сенғалиға ғылым көкжие гін дегі 
жұлдызыңыз жарқырай түс сін, 
адамдық, ғалымдық болмы сы ңыз 
биіктей берсін  демекпіз.

Бағдат КӘРІБОЗҰЛЫ,
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда университетінің 
профессоры.

Айман АЙТБАЕВА,
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда университетінің 
доценті

Бүгінде 70 жасқа толғалы отырған Ш.Айтматов атындағы 
Халықаралық қоғамдық ғылымдар академиясының академигі, 
филология ғылымдарының докторы, профессор Зинол-Ғабден 
Қабиұлы Бисенғали ұзақ жылдар бойы қазақ әдебиеттану 
ғылымында талмай қызмет етіп келеді. 

«Ой салатын 
туынды қалтарыста 
қалмайды» 

Мирамбек Ибрагимұлы-
ның есімін алғаш екі мы-
ңын шы жылдардың басында 
сту дентімнің ата-анасынан 
ес тідім. Баласының тағ ды ры 
бүлініп кетпеуіне Орал қа-
лалық сотының судьясы Наға-
шыбаевтың ықпалы мол бол-
ғандығын ағынан жарылған 
ата-ана ризашы лықпен ай-
тып берген болатын. Істі бол-
ған студенттің ата-анасы ның 
айтуына қарағанда бала сы 
бірге оқитын курстас бала-
ларына болысам деп шатыл-
ған. Ауылдан келіп оқып 
жат  қан курстас достарына 
қо қан-лоққы көрсетуші жат-
жұрт тықтарды мұның баласы 
«тәр тіпке» шақырса керек. 
Әлгілер «қорыққан бірінші 
жұдырықтайды» дегеннің ке-
бін келтіріп ұлттық кемсіту-
шілік көрсетті деп арыз 
тү  сірген. Сот барысында ша-
ғым данушылардың боп салау-
шылық әрекеттері анықталып 
екі жақ келісімге келіп, іс 
тынған. Өзіміз де, көрсе көз 
тойғандай, қайратты, ақылды 
көшбасшы студенттің ондай 
бейбастыққа бармасын біл-
ген едік. Осының бәрін сот 
барысында анықтаған судья 
Мирамбек Ибрагимұлы «ар-
баны да сындырмай, өгізді де 
өлтірмей» бәрін салқынқан-
дылықпен шеше білген. 
Жас адамдардың тағдырына 
сызат түсірмей, жазалауға 
емес істің жайын табуға ұм-
тылған. Үміт еткен көзінің 
нұры – баласының тағдыры 
оң шешімін тапқанда қуанған 
ата-ананың «атына заты сай 
екен судьяның әділдігін ай-
тып көңілімізді мейрамға бө-
леді ғой, ғұмыры есіміндей 
шуақты болсын» деген тілегі 
әлі есімде.

Бұл біз білетін істің бірі 
ғана. Кісілігі болмысынан 
аң  ғарылып тұратын Мирам-
бек Ибрагимұлының өмір 

мекте бінен түйгені мол тұлға 
екендігін кейінгі ресми, бей-
ресми кездесулерде талай бай-
қадық. Прометейдің мәңгілік 
сөнбейтін алауындай қызулы 
университет жастарымен 
кез десулерде Мирамбек Иб-
ра гимұлы өз ісінің білгір 
ма маны ғана емес, қоғамдық-
әлеуметтік жағдайларды же -
тік білетін әрі оны талдап 
тын  дарманын өзіндік уәж де-
рі мен иландыра алатын са-
рабдал сарапшы, тұшымды 
тұжырымдарды тауып айта 
білетін шешен екендігін талай 
танытты. Мұның барлығы – 
сөз жоқ, көргенді түйгеннен, 
өз ісінді сүйгеннен бойда жи -
нақталатын рухани күш не  месе 
Абайша айтқанда, «Ес  тілердің 
айтқан сөздерін ес  керіп 
жүрген кісі өзі де есті бо лады» 
тәмсілінің ақиқат тығы.

Сөзімізге арқау етіп отыр-
ған Абай данамыз «Үш-ақ нәр-
се адамның қасиеті» дей келіп, 
«ыстық қайрат, нұрлы ақыл, 
жылы жүректі» санамалап 
көрсетеді. Ал осы қасиеттер 
адамға тек пен тәрбие ар қы-
лы беріледі дегенді де ай-
тады түйгенін тәлімге айнал-
дыратын халқымыз. Текті 
айт  сақ, тереңдеп кетуіміз 
мүм кін. Тәрбиемен берілген 
бі  лім нің адами болмысқа ық-
палы зор екендігін де баба-
ларымыз айтып өтті. Оны 
өзіміз де өмірден көріп жүр-
міз. Тәрбиенің бастауы шаңы-
рақтан, жақсы әке мен анадан. 
Ұрпағына ақ пен қара, тақ пен 
жұп, көк пен жер, жақсылық 
пен жамандық ара жігін ашып 
көрсете алатын, бойлары-
на жұғысты қыла білетін – 
ата-ана. Мирамбектің балаң 
шыбықтан дұрыс бой түзеуіне 
бар күтімді жасаған асқар тау 
әкесі Ибрагим ақсақал мен ая-
улы анасы Ақбике шешеміз. 
Темір жолдың темірдей тәр -
тіпке бағындырылған ыр-

ға ғында қызмет жасаған 
ата-ана отбасында да ыжда-
ғат тылықты, жауап кершілікті, 
төзімділікті, ауызбіршілікті, 
еңбекқорлықты өмірлік ұста-
нымға айналдырды. «Ұяда не 
көрсең ұшқанда соны ілесің» 
мақалының шынайылығы, қа-
лып айтылмағандығы осыдан 
аңғарылса керек.

Махамбет ақынның «Өте-
містен туған он едік, Оны мыз 
атқа қонғанда, Жер қа йысқан 
қол едік» дейтін өлең жолда-
ры бар. Сол сияқ ты Иб рагим 
ақсақалдан тараған тоғыз ба-
ласы бү гінгі таңда өскен-өн-
ген үлкен әулет. Өскен-өнген 
де генді са нына қарап айтып 
отыр ға нымыз жоқ. Салиқалы 
істері не қарап елдің беріп 
отыр ған бағасы. Алтын ұя 
ауыл дарын абаттандыру, әсі-
ресе ұрпақ тан-ұрпаққа қа ла-
тын ағаш отырғызу, ділі мен 
дінін та нуға имандылық ор-
нын ашу сынды көз көрген игі 
істерінің бірлі-жары мын ғана 
атап отырмыз.

Бұл жөнінде Арал ауда-
нының әкімі Мұхтар Ораз баев 
«Сарқылмайтын сағыныш» 
кітабында «Нағашыбаевтар 
әулетінің мәртебесі аралқұм-
дықтарға ғана емес, сонымен 
бірге бүтіндей аудан жұрт-
шылығына ортақ өнеге мек -
тебі іспеттес. Ибрагим аға 
ұр пақтары ұлттық үр діс ті, 
зама налық үдерісті та биғи 
түрде үйлестіруімен де дара-
ланады. Заңгер ма мандығына 

таңдау жаса ғандары 
рес пуб ликаның бес об-
лы сында әріп тестер мен 
әлеу мет сені міне ие. 
Мұ най шы, ұстаз, атан-
ған дары да танымал» 
дейді. 

Осы кітапта Мәде-
ниет қайраткері Ермек 
Жұмахмет ұлы: «Ибра-
гим ағамыз өте байсал-
ды, ойланып сөйлейтін, 
берекелі, пейілі кең, 
көне әң гімелерден ха-
бары бар кісі екен. 
Сөйтсем, қазақ әде бие-
тінен мол хабары болып 
шықты. Үйге мерзімдік 
басы лымдардың бәрін 
жаздырып алады екен. 
Әсіресе, жібермей оқи-
тыны «Жұлдыз» жур-
на лы болып шықты» 
дейді.

Мұның барлығы 
– кейіп керіміз Мирамбек 
Ибрагим ұлының азаматтық 
келбетінің қалыптасуына оң 
әсер еткен қайнар бастаулар. 
Мәкең нің адамдармен қарым-
қаты на сындағы ерекше аура, 
сөзге беріктік, істің барысын 
бол жаудағы ой айқындығы 
жо ғарыда атап өткен тек пен 
тәрбиеде жатыр деген сөзі-
міздің мәнісі осы.

Тәрбиеден туындайтын із-
гіліктер жөнінде Мирамбек 
Ибрагимұлы «Заң» газетіндегі 
«Ата Заңның авторы –  халық» 
атты мақаласында былай дей-
ді: «Егер біз ұрпаққа бала 
жастан ұлтжандылық қа сиет-
ті дарыта алсақ, әрбір аза-
матымыз еліміздің патриоты 
болып шығатыны хақ. Сон-
да ғана біз қоғамның шы-
найы конституциялық келбе-
тін ажарландырып, жаңа 
конституциялық мәдениетті 
қалыптастырамыз. Мәдениет-
тілік, отансүйгіштік, ұлтжан-
дылық әрбір отбасындағы 
тәр бие шеңберінен бастау 
алса, әділдік пен заңдылық-
тың күретамыры – Ата За-
ңымыздың қайнарынан қуат 
алады» деп пайымдайды. Бұл 
– «Ел боламын десең бесігіңді 
түзе, тәмсіліңді тү зе» деген 
қуатты сөзбен үн де сіп жатқан 
жақсы ой. Конс титуция қазақ 
мұраты үшін қызмет жасайды 
дегенді жет кізіп тұрған түйін 
сөз.

Сөзіміздің кіріспесін Жұ-
бан ақынның «Білем, білем 

бір қазақты» өлеңімен бас та-
ған болатынбыз. Жайық жұр-
ты жүз жылдығын тойлап 
жатқан жыр сұңқары Жұбан 
ақын қилы заманның өзінде 
қисынын тауып болмысы бө-
лек қазағын мақтан етсе, үлгі 
көрсетсе кейінгі буын неге 
жаңғыртпасқа. Қазақтың мар-
ғасқа ұлдарын Жұбанша «Бі-
лем, білем бір қазақты» деп 
азаматтық келбетін ашып неге 
жазбасқа, жырламасқа. Шын 
шабыт үстінде туған ақын 
өлеңіне кезек берелік:

«Жылқыда
Жақсыны айтса 

қазанат деп,
Адамда
Мақтайды ерді азамат деп.
Мұнымен
Бір дидарлас болғандар да
Кетеді жігіт-ақ деп,
Қазақ-ақ деп»
Дана халқымыз «Жақсы-

ның жақсылығын айт, нұры 
тасысын» деп жатады. Сын-
дарлы салада әділдіктің үстем-
дік құруы үшін адал қызмет 
жасап жүрген қазақтың бір 
баласы Мирамбек Ибрагим-
ұлы тарапына жылы сөз айту, 
мерейтойы қарсаңында ме-
рейін үстем ету – ата-ба-
бамыздан келе жатқан дәстүр 
сабақтастығы. Өсер елдің 
өнегелі әңгімесі, насихаты.

«Біз Мәңгілік Ел боламыз 
деп, кемел мемлекет құруды 
көздеген халықпыз... Халқы 
заңын сыйлайтын, сотына 
сенетін қоғам – ең дамыған 
қоғам. Біздің мақсатымыз – дәл 
сондай қоғам құру. «Қазақстан 
– 2050» стратегиясының бас-
ты межелерінің бірі – осы» 
деген болатын Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті-Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев. Ел мен 
Елба сының сенімінен шығып, 
«Қа зы – халықтың ожданы» 
деген сенімге селкеу түсірмей 
ақ сөйлеп, әділдіктің үстемдік 
құруына бар ғұмырын арнап 
келе жатқан Атырау қаласы 
№2 сотының төрағасы Ми-
рам бек Ибрагимұлы Нағашы-
баевқа деніне саулық, отба-
сына амандық тілейміз.  

Азамат МАМЫРОВ,
Батыс Қазақстан 

инновациялық-
технологиялық 

университетінің доценті, 
филология ғылымдарының 

кандидаты

Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, 
жылы жүрек

Атақты «Мен – қазақпын!» поэмасының авторы Жұбан 
Молдағалиевтің «Білем, білем бір қазақты» атты бір 
керемет өлеңі бар. Бұл өлеңнің кереметтігі авторы бір 
қазақты жырлау арқылы бүкіл ұлттың болмысын мақтан 
етеді. Осы өлең жолдарындағыдай, мен де «Білем, білем 
бір қазақты». Ол – бүгінгі әңгімеміздің кейіпкері «Үш би» 
Құрмет белгісінің, «Сот жүйесінің құрметті қызметкері» 
төсбелгісінің, «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» 
медалінің иегері,  Атырау қаласы №2 сотының төрағасы 
Мирамбек Ибрагимұлы Нағашыбаев. 

Кездесуде облыстық мә-
дениет, архивтер және құ-
жаттама басқармасы бас-
шы  сының орынбасары 
Н.Әбіл  даев қарт қаламгер дің 
өнегелі өмір жолына тоқ-
та лып, Рысты Бекбергено-
ва ның осынау ғасырға таяу 
ғұ мыр белесінде қоғамға, 
ел ге еткен еңбегі арқылы  
Сыр жұртшылығына кеңі-
нен та нымал екенін атап өтті. 
Сондай-ақ, аймақ журна лис-
тикасында өзіндік қолтаң-
басын қалдырғанын ардагерге 
амандық-саулық тілеп, абы-
ройлы жолы ұрпаққа үлгі бо-
латынын айтты. 

Кеш қонағы Рысты Бекбер-
генова өмір жолының ащы да 
тұщы естеліктерін ойға алды. 
Балалық шағынан соғыстың 
зардабын тартып, ауыр ең-
бекке араласқан, онан соң 
әкесі “халық жауы” атанып, 
кейіннен ақталып, соғысқа 
аттанғаны жайлы сөз қозғап, 
көңілі толқыған қаламгер, 
бүгінде тіршіліктің қандай бір 
кедергілеріне мойымайтынын 
айтты. Еңбекпен есейіп, қа-
жырлы мінезінің арқасында 
көздеген мақсатына қол жет-
кізгенін қызықты әңгімелеп 
берді. Сонымен бірге, ақын 
бірнеше кітаптары мен құнды 
марапаттарын архив қорына 
тапсырды.

Кездесуде Қазақстан Жа-
зу шылар және Журналистер 
ода ғының мүшесі Ғазиза 
Әбілда сөз алып, көрнекті 
қалам иесі, аймақтың ата ба-
сылымы – “Сыр бойы” (бұ-
рынғы “Ленин жолы”) газеті 

ардагерінің көр кем болмы-
сымен көпке сый лы, кейінгі 
ұрпаққа үлгі екенін атап өтті. 

– Кешегі соғыс уақытында 

балалық шағын бейнетпен 
өткеріп, отбасында қанша 
қи ындықтарды бастан кеш-
се де, оқуға, білімге деген 
ерекше құштарлығының ар-
қасында қасиетті қаламды қо-
лына алды. Қазақтың заң ғар 
жазушысы, көптеген қалам-
герлердің ұс тазы Зейнолла 
Қабдоловт ың батасын алды. 
Шығарма шы лық өлкесінде 
кең танылып, қоғамда өзіндік 
бол мысын қалыптастырды. 
Ақындық жо  лында адами 
құндылықты жырлап, жара-
тылыс заңды лығын, табиғи 

танымды, жан дүниенің сұлу-
лық сипатын жырларына ар-
қау етті, – деді. 

Бұдан кейін архив қыз мет-
керлері ақын өлеңдерін оқып, 
кештің ажарын аша түсті. 
Осы сәтте Рысты апамыз да 
шабыттанып, “Адам, адам...” 
дейтін жыр толғауын тебірене 
оқыды. Жастар тарапынан 
қо йыл ған сауалдарға жауап 
берді. 

Қаламгердің өмір дерегіне 

қысқаша тоқталып өтсек, ол 
1930 жылы 30 тамызда Ре-
сей мемлекетінің Астрахань 
об лысы Володор ауданы 
“Қы  зылтаң” колхозында дү-
ниеге келген. 1951 жылы 
Аты рау облысы “Мұнайлы” 
бе кетіндегі жастар мектебін 
бітіреді. 1952-1956 жылда-
ры Қызылорда қаласындағы 
М.Мәметова атындағы пед-
учи лищені үздік тәмамдап, 
осы жылы С.М.Киров атын-
дағы Қазақ мемлекеттік уни-
верситетіне оқуға түседі. 

Уни верситет қабырғасында 
“Қасым Аманжоловтың ли-
ри касы мен қызметі” та қы  -
рыбында дипломдық жұ   мы-
сын қорғап, кәсіби жур на лист 
атанды. 1961 жылдан бастап 
отыз жылға таяу об лыстық ба-
сылымда қызмет атқарды. 

Ақынның “Тұңғыш кітап”, 
“Ана жүрегі”, “Жырға сапар”, 
“Өмірім өлеңмен өр нек тел-
ген”, “Өмірдің ақ-қарасы”, т.б 
шығармалар жинағы жарық 

көрді. Бүгінде ұрпа ғы ның ба-
қытына кенеліп отырған қа-
зыналы қария.

Кездесуді қорытындылай 
келе облыстық мемлекеттік 
архив басшысы Жанат Аб-
залиева қарт қаламгерге құр-
метін білдіріп, ұжымның 
“Құт тықтау хатын” және 
ұлт тық дәстүрімізге сай сый-
сия пат табыс етті. Ал ақын 
апамыз ағынан жарылып, ба-
тасын берді.

Ғ.ҚОЗЫБЕКҚЫЗЫ

СЫР МӘДЕНИЕТІНДЕ САРА ЖОЛЫ БАР
КСРО және Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, 

облыстық “Сыр бойы” газетінің ардагері, ақын Рысты 
Бекбергенова биыл 90 жасқа толып отыр. Осы орайда 
“Рухани жаңғыру” бағдарламасы аясында Сыр елінің 
мәдениеті мен өнерінің дамуына зор үлес қосқан қадірлі 
қаламгермен облыстық мемлекеттік архивінде кездесу 
кеші болды.

Аудандық, қалалық және 
ау ылдық кітапхана қызмет кер-
лері сайысқа белсене қатысып, 
бейнеролик әзірледі. Осылайша 
кі тапханашылар  туындының 
маз мұнын оқырманға қызықты 
етіп жеткізуге тырысты.

Байқау қорытындысы бо-
йынша үздіктер анықталып, 
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
кітапханада жеңімпаздарды 
марапаттау  рәсімі өтті. Қазалы 
аудандық орталықтандырылған 
кітапханалар жүйесіне қарасты 
№5 кенттік кітапхананың кітап-
ханашысы Айнұр Әбілтаева І 
орын, Арал аудандық орталық 
кітапхананың кітапханашысы 
Гүлнұр Шалманова ІІ орын, 
Қармақшы ауданы Т.Көмекбаев 
ауылдық кітапханасының кі-
тап ханашысы Гүлнар Қып-
шақбаева ІІІ орынды иеленді. 
Жеңімпаздар арнайы диплом-
дармен марапатталып, сый-
лықтар табысталды. Сондай-ақ, 
бірнеше кі  тапханашыға ынта-
ландыру сый лығы табысталып, 
қатысу шылар алғыс хаттармен 
марапатталды.  

Айта кету керек, шараға 
«Қазақстандық салалық мәде-
ниет, спорт, туризм және ақпа-
рат қызметкерлері кәсіптік 
одағы» қоғамдық бірлестігінің 
облыстық филиалы демеушілік 
көрсетті.

«СБ» ақпарат

 «Бір ел – бір кітап» 
республикалық акциясы ая-
сында облыс кітапханашылары 
арасында өткен «Жыл кітабын 
бірге оқимыз» атты онлайн 
байқаудың жеңімпаздары 
анықталды. Ә.Тәжібаев 
атындағы облыстық әмбебап 
ғылыми кітапханасының 
ұйымдастыруымен өткен 
байқауда Ә.Әлімжановтың 
«Ұстаздың оралуы» 
шығармасын талқылау 
ұсынылған болатын.

ҮЗДІК 
КІТАПХАНАШЫЛАР 
АНЫҚТАЛДЫ

МЕРЕЙ
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– Қызылордалық жас 
каратэшілер барған жерінен 
жүлдесіз қайтпайды, бір ха
лықаралық турнирден кемі 
1520 медаль олжалап ора
латындарына үнемі куә бо
ламыз. Бұл – каратэ тілімен 
айтқанда, сансэйлердің, яғни,  
жаттықтырушылардың жұ
мыс нәтижесі.

– Сіз айтып отырған же
тістіктер каратэдоға жете кө
ңіл бөліп отырған облыстық 
дене шынықтыру және спорт 
басқармасының қолдауымен 
тікелей байланысты. Бұған 
об лысымыздағы каратэ спор
тының негізін салушы, 5ші 
дан иегері Тағдыберген Жан
алиевтің, 4дан иегері Рүстем 
Әбжәмиевтің ерен еңбегін қо
сыңыз. Аймағымыздан 4 әлем 
чемпионын, 5 Азия чемпио
нын, 300ден аса Қазақстан 
чемпионын шығарған да со
лар. Өзіміз де осы кісілердің 
мектебінен шыққанбыз.

– Біздің облыстық каратэ
до федерациясында қанша 
шәкірт, қанша ұстаз бар?

– Бүгінде Қызылорданың 
әртүрлі спорт мектептерінде 
оқитын 600ден астам спортшы 
үздіксіз жаттығумен айналыса
ды, олармен 15 жаттықтырушы 
жұмыс жасайды.

– Қайсыбір жылы орыс 
тілді газеттегі әріптесіміз 
Азия чемпионатынан екі 
бір  дей ал тын алып оралған 
каратэ шілеріміз туралы жаз
ған ма қаласына «Брюс Ли 
был бы доволен» деген та
қы рып қой ды. Әрине, кара 
белбеулі қа ра  домалақ та
ры  мыз осындай мадаққа 
ла йық. Дегенде, әлем дік 
дең  гейге көтерілетін спорт
шыларымыз бар ма?

– Айтып отырғаныңыз – сол 
кезде 1415 жас арасындағы 
Мөлдір Жаңбырбай мен Нұр
жан Ақпанбет. Екеуі де – та
лантты спортшы, екеуі әлем 
чемпионы. Қазіргі таңда Нұр
жан жаттықтырушылық жұ
мысқа ауысты, ал, Мөлдір 
әлі додаларға қатысып, үлкен 
жетістіктерге жетіп жүр, одан 
күтер үмітіміз таудай.

– Әйтсе де, пандемияға 
қатысты биылғы жылға 
белгіленген біраз жарыстар 
кейін қалып жатқан шығар?

– Биыл көктемде Слова
кия елінде өткен халықаралық 
турнирге қатысып үлгердік. 
Менің шәкіртім, Қорқыт ата 
атындағы университеттің сту
денті Диас Молдабеков бұл 
сында қола жүл деге қол жет
кізді.

Әрине, пандемияга байла
нысты барлық жарыстар мен 
жиындар тоқ татылып тұр. 
Тіпті, Токиода өтетін олим пиа
даның өзі 2021 жылдың мау
сым айына шегерілді ғой.

Карантин талаптары бар
шаға ортақ, сондықтан спорт
шы ларымыз өз жаттығуларын 
үй жағдайын да, сырттан оқ
шау аулаларда жасайды. Об
лыс тың дене шынықтыру және 
спорт басқармасының ұйым
дастыруымен көптеген жарыс
тар онлайн жүйесінде өткізіліп 
жатыр. Қалай болғанда да 
халықтан қара үзбеуіміз керек. 
Спорттың бұқаралық сипаты
на селкеу түсірмеуге тиіспіз. 
Ең бастысы, жасөспірімдерді 
отансүйгіштікке, еңбекке, на
мыс пен батылдыққа баулудың 

жолын жоғалтқанымыз жоқ.
– Олимпиаданы айтып 

қал дық. Каратэшілеріміз 
олим  пиадаға бара ала ма?

– Қазіргі таңда 3 дүркін 
әлем, 3 дүркін Азия чемпио
ны Мөлдір Жаңбырбай Токио 
олимпиадасына ұпай жинап, 
дәрежелі жарыстарда бақ 
сынап жүр. Бұйыртса, осы 
қызымызды олимп алауының 
сапынан көріп қаламыз. Бұл 
сөз – әлемдік деңгейге қатысты 
қойған сұрағыңызға да жауап.

– Жалпы, біздің облыс 
каратэшілерінің еліміз бо
йынша еншілейтін орны 
қан дай?

– Малайзияның КотаКина
балу қаласында каратэдодан 
өткен жастар арасындағы Азия 
чемпионатында жерлесіміз 
Әсемгүл Ердәулет қола ме
даль иеленді. Рүстем Қараев 
жаттықтыратын Әсемгүл сол 
сында Тайланд спортшысын 
21 есебімен жеңіп, сары құр
лық біріншілігінің үздік үш
тігіне енді. Ол, сондайақ, 2019 
жылы Сантьягода өткен әлем 
чемпионатында да 3орын 
алған еді.

КотаКинабалуда әлемнің 
33 елінен бес жүзге жуық ка
ратэші қатысқан додада 20 
спортшы ел намысын қорғады. 
Чемпионат қорытындысымен 
жалпы есеп бойынша жапон
дықтар бірінші, Қазақстан құ
рамасы екінші орынға ие бол
ды.  

Осы нәтижемен өзі бұл 
спорт тү ріндегі еліміздің же
тіс тігін ғана емес, облысымыз
дың да орнын анықтауға бола
ды.

Әсемгүл Ердәулетпен бірге 
Азия біріншіліктерінен олжа 
салып жүрген – Диас Молда
беков, Кемелбек Кабланбек, 
Дауренбек Берманов, Мұ хам 
медали Маганатұлы се кіл
ді спортшыларымыз да жет
кілікті. Біздің шәкірттеріміздің 
ара  сында 20дан астам ҚР 
спорт шебері, 5 халықаралық 
дәрежедегі спорт шебері бар.

– Жанжақтылық үшін 
білікті мамандардан дәріс 
алатын шығарсыңдар?

– Білім болсын, спорт бол
сын үнемі ізденіп, біліктілігін 
шыңдап отыр маса, тоқырап 
қа латыны шындық. Біз де жат
тықтырушыларға арналған 
се минарға қатысып тұрамыз. 
Спорт шылардың дайындық 
дең гейін жетілдіру, өзара 
достық қарымқатынасты ны
ғай ту мақсатында облыстық 
спорт басқармасы басшыла
ры мен  облыстық каратэдо 
фе  де рациясы ондай шара
лар  ды ұйым дастырып отыра
ды. Мәселен, каратэдодан 
ҚР вицепрезиденті, 7ші дан 
ие гері, республиканың аға 
жат  тық тырушысы Жасталап 
Са науовтың 14 сағаттық прак  
тикалық сабағына қатыс тым. 
Осы семинарда мен Р.Әб жә
миев, Е.Боханов, Н.Ақ панбет, 
Р.Қараев, И.Леонид секілді 
әріптес теріммен бірге арнайы 
сертификат иелендім.

– Өзіңе және шәкірттеріңе 
жеңіс тілеймін, Әкімжан. Де
ні сау, жаны азат жас ұрпақ 
тәрбиесіне қосып жатқан 
үлесің еселене берсін.

Сұхбаттасқан
Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,

«Сыр бойы»

Еліміздің кез келген өңірінен 
сыбайлас жемқорлықпен қыл
мыс жасап, мемлекет мүлкін 
талантаражға салып немесе 
мем лекеттік қызметті асыра 
пай даланғандардың қылмысы 
арагідік болса да әшкере бо
лып жатыр. Қоғам сауаттанды, 
заң кез келген азаматтың мүд
десін қорғайды, қарапайым 
аза маттардың құқықтық сауат
тылығы артты, өзінөзі қорғай 
алады. Дегенмен, жемқорлардың 
арбауына түсіп, адал асын ал
дына тосатын, заңнан гөрі шар
уасын парамен шешкісі келіп 
тұратын азаматтар көп. Осындай 
жолдармен жемқорлыққа жол 
ашу қарапайым азаматтардың 
қоғамды кері тартып отырғанын 
көрсетеді. Жемқорлық қылмыс
тарға қатысты қатаң жаза мен 
жанжақты бақылау қылмысты 
әшкерелеу тетіктерін дамыт ты. 
Ортақ ұжымдық күрес нәти
жесінде сыбайлас жемқор лыққа 
қатысты көптеген ірі оқиғалар 
анықталып, біраз шен ді, лауа
зымды азаматтар істі болды. 

Бүгінгі таңда жемқорлық 
заң бұзушылық дерекфактілері 
болған жағдайда азаматтар құ 
қық қорғау орындарына, сы
бай  лас жемқорлықпен күрес ор
талықтарына тегін callцентр лар 
арқылы хабарлай алатын мүм

кіндіктер жасалды. Жем қорлық 
заң бұзу фактілерін хабарлаған, 
немесе қандай да болмасын бас
қа әдіспен жемқорлықпен кү
ресуге үлесін қосқан тұлғалар 
30 АЕКтен 100 АЕКке дейін 
мөлшерде материалды ынталан
дырылатын болды. Заң бойын
ша, жемқорлық құқық бұзушы
лықты хабарлаған және басқа 
да жолмен жемқорлықпен кү
реске атсалысқан тұлға мем
лекет қорғауында болады. 
Жем қорлықпен күреске көмек 
берген тұлға туралы ақпарат 
мем лекеттік құпия болып та
былады. Егер де қажеттіліктер 
туындаған жағдайда сыбай лас 
жемқорлыққа қарсы күрес жүр 
гізетін органдар жемқор лыққа 
қарсы күреске атсалысқан тұл
ғаның жеке қауіпсіздігін қам
тамасыз етуге кепілдіктер бе
реді немесе оның қауіпсіздігін 
толықтай қамтамасыз етеді. Сон
дықтан барлығымыз өзіміздің 
өмір сүріп отырған ортамызды 
түрлі заңсыздықтар мен сыбай
лас жемқорлықтан сақтауға 
тиіспіз.

Н.АЛМАТОВ,
 Су ресурстарын пайда

лануды реттеу және қорғау 
жөніндегі АралСырдария 

бассейндік инспекциясының 
бас маманы 

Жарамсыз деп есептелсін
Жеке кәсіпкер “ИП Алимшеев” (ЖСН 770727302791) 

атына берілген мөрі жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

Іздеу салады
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, М.Нәлі

баев ауылы Сырғақ батыр көшесі №17 үйдің тұрғыны 
болған, 1951 жылдың 22 қаңтарында туылған Әділбаев 
Исабек Оразбекұлын 2016 жылдың тамыз айынан ба
стап хабарошарсыз кетуіне байланысты зайыбы Ма
ханбетова Айман Бозтайқызы іздеу салады.

Қызылорда облысы, Жаңақорған аудандық 
поли ция бөлімінің 2017 жылдың 13 мамырдағы 
№17434003420001 іздестіру ісі ашылуына байланысты 
хабар ландыру жарияланған күннен бастап 3(үш) ай 
мерзім ішінде көргенбілген кісілер болса, мына мекен
жайға хабарласуын сұраймыз: Жаңақорған кенті, 
А.Иманов көшесі №107 үй, байланыс тел.: 8(72435) 
2 23 00, 2 14 84. 

2020 жылдың 1 қарашасынан 30 қарашасына дейін 
Қызылорда қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер 
басқармасында жөндеу жұмыстары жүргізілуіне бай
ланысты «Қызмет көрсету орталығының» қызметі 
толықтай ҚАШЫҚТЫҚТАН жұмыс жасауға көшіріледі. 
Орталық қызметі төмендегідей жүргізіледі:

 Электронды түрде көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтер тек электронды түрде жүзеге асырылады;

 Электронды түрде көрсетуге жатпайтын мемлекеттік 
қызметтер «Электронды үкімет» порталының 
өтініштерді беру сервисі арқылы жүргізіледі.

 Кеңестер алу үшін Байланыс орталығы 1414 
нөміріне немесе келесі телефондарға хабарласуға бола
ды.

 /7242/ 235058 – Жеке тұлғалардың ақпаратын 
қабылдау және өңдеу орталығы;

 /7242/237185 – Заңды тұлғалардың, жеке кәсіп
керлердің ақпаратын қабылдау және өңдеу орталығы;

 /7242/ 237498 – Мәжбүрлеп өндіріп алу бөлімі 
және Заңды     тұлғаларды әкімшілендіру бөлімі; 

 /7242/ 236156 – Жанама салықтарды әкімшілендіру 
бөлімі және Жеке кәсіпкерлерді әкімшілендіру бөлімі;

 /7242/ 237305 – Талдау және есепке алу бөлімі; 
 /7242/ 235296 – Персоналмен жұмыс және 

ұйымдастыру жұмысы  бөлімі; 
 /7242/ 236488 – Өндірістік емес төлемдерді 

әкімшілендіру бөлімі.
Қызылорда қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер 

басқармасының электронды поштасының мекенжайы: 
kyzylorda@taxkzil.mgd.kz

Сіздерге түсіністікпен қарағандарыңыз үшін шы
найы алғысымызды білдіреміз және келтірілген 
қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз.

Қызылорда қаласы бойынша 
Мемлекеттік кірістер басқармасы

Жемқорлықпен күрес 
баршаға міндет

НАМЫСТАН 
ЖАРАЛҒАН, 

ЖЕҢІСПЕН 
ОРАЛҒАН

Каратэ-додан Қазақстан чемпионы, 1-ші дан иегері, 
облыстың балалар мен жасөспірімдер арасындағы аға 
жаттықтырушысы Әкімжан Нұрғалиевпен шағын әңгіме.

КАРАТЭ-ДО

Халық арасында адамгер
шілік қасиеті жоғары, ақкөңіл, 
жаны жарқын адам туралы 
«ол әулие ғой» деп айтыла
тын сөз бар. Уәли Төрәлиев 
өз кезеңінің нағыз әулие ада
мы еді.  Ол оқуағарту ісін 
үл кен жауапкершілікпен, қа
таң талапшылдықпен заман 
та лабына сай басқарды. Ай
на ласын дағыларға әділет ті
лік пен қарап, жетімжесірді 
же беп, сүрінгенді дереу де
меп, адасқанды үйіріне қосты. 
Тұрмысы төмендерді қамқор
лыққа алып, тоңғанды жылы
тып, нұрын шашып, шуағын 
төгіп жүретін қасиетті адам еді. 
Кейде «зиялы қауым, зиялы 

адам деп кімді айтамыз?» деген 
сұрақ туып жатады. Біздіңше, 
зиялы адам деп Уәкеңді толық 
айтуға болады. Зиялылық де
ген ұғымға ол кісінің болмысы, 
бекзаттығы барынша лайықты. 

Ол Қармақшы ауданы Қа
ра өзек ауылының тумасы 
еді. Еңбекке ерте араласқан, 
сауатсыздықты жою жөнінде 
мұғалім, оқу ісінің меңгерушісі, 
мектеп директоры болып 
қызмет атқарған. 1942 жылы 
ал дымен Ақтөбе қаласындағы 
мұғалімдер институтын, 
1944 жылы Қызылорда қала
сындағы педагогика институ
тын бітірген. Осыдан қызмет 
са ла сындағы өсу жолдары 
бас  талды. Бұған негіз болған 
оның алғашқы еңбек жолы. Сол 
кездің өзінде ол өзінің қабілетін, 
ізденімпаздығын, таңдаған ма
мандығына адалдығын көр 
сетіп үлгерген. Кейін облыс тық 
партия комитетінің лек  торы, 
лекторлар тобының же  тек  шісі, 
10 жыл бойы мектеп бөлімінің 
меңгерушісі бо  лып қызмет ат
қарғанда да ұстанған жолы
нан тайған жоқ. Білімбілігін 
толықтырды, саясиқоғамдық 
жұмыстардың бел ортасында 
болды. Облыстың білім беру, 
оқуағарту, тәрбие беру сала
сына тікелей басшылық жасап, 
өңірдің әлеуметтік, мәдени, ру
хани жағынан дамуына сүбелі 
үлес қосты. 

Уәли Төрәлиев 19611963 
жылдары Қазақстан Ком
партиясы Қазалы аудандық 
комитетінің бірінші хатшысы, 
аудандық халық депутатта
ры кеңесі атқару комитетінің 
төрағасы қызметін атқарған. Сол 
уақытта өзіндік тарихи дәстүрі, 
даму жолы бар ерекше аудан – 
Қазалыны басқару кез келгеннің 
қолына тие бермейтін. Осы жа
уапты, күрделі қызметтердің 
Уәли Төрәлиевке жүктелуі оның 
кім болғанын көрсетеді. 

Ол 19631983 жылдары 
жиырма жылдан астам уақыт 
Қызылорда облыстық халық 
ағарту бөлімінің меңгерушісі 
болып еңбек еткен. Еңбегінің 
жанып, жұлдызының жарқырап 
көрінгені, жемісті де жеңісті 
жылдары осы жиырма жыл бол
ды. Менің де Уәкеңді білгенім 
осы жылдар. Балабақша, мек
теп басқарғанымда осы меке
мелердің материалдық базасы, 
жаңа мектеп салу жөніндегі 
мәселемізді көп әуре қылмай, 
бірден шешіп беретін. Аудандық 
комсомол комитетінің бірінші 
хатшысы кезімде де Уәкеңнің 
ақылпарасатына жүгінетінбіз. 
Әсі ресе, мектеп бітірушілерді 
өн діріске жіберу, оның ішінде, 
қой шаруашылығында комсо
мол жастар шопандар бригада
ларын ұйымдастыру жөнінде 
мәселелер туындайтын. Жай 
ғана «осы бітірушілерді мек
теп тен шыға сала қой бақтыр
ғанымыз қалай?» деп сұрайтын. 
«Жоғары оқу орнына еңбекте 
шыңдалып барғаны дұрыс қой» 
дейтінбіз, басқа не дейміз, бәрі 
де заман талабы ғой. 

Басымнан өткен бір оқиғаны 

айтайын. 19771983 жылдары 
сол кездегі Партияның XVIII 
съезі атындағы, қазіргі Асқар 
Тоқмағамбетов ауылындағы 
№135 орта мектепке директор 
боларда ауыл ортасына көшіп 
бара алмайтынымды айтып, 
қатынап жұмыс істей беру
ге рұқсат сұрадым. Аудандық 
партия комитетінің бірінші хат
шысы, аудандық оқу бөлімінің 
бастығы «жақын жер, жұмысқа 
кедергісі бола қоймас» деп 
келіскен. Бір жылдан кейін 
аудандық оқу бөлімінің бастығы 
ауысты да, жаңа келген кісі 
қатынап жұмыс істеп жүр 
деп облыстық халық ағарту 
бөлімінің кеңес отырысына 
мәселемді қарауға қойды. Сонда 
Уәкең «егер 34 шақырым жер
ден қатынау жұмыстың нашар
лап кетуіне себеп болмаса, оқу
тәрбие жұ мысы өз дәрежесінде 
жүріп жатса, бұл мәселені 
несіне об лыстық дәрежедегі 
кеңеске алып келдіңіз» деп күн 
тәртібінен алып тастады. Осын
дай кішігірім мәселенің өзінен 
ол кісінің адам тағдырына де
ген жанашырлығына тағы бір 
көзім жетіп еді. Бірде хабар 
берместен, ескертпестен бір өзі 
келді. Есіктен кіре берген кезде 
бір кісіні үйіне тез тамақ дай
ындап, дастарқан жая бер деп 
босатып жібердім. Мек тепті 
аралап, кабинеттерді кө ремін 
дегенше бірталай уақыт өтетінін 
білдім. Аралап бол ғаннан 
кейін: «Ескертпей кел діңіз, сон
да да жылдам дәм да йындап 
едік, бұрыла кеті ңіз» дедім. 
«Уақытым тар еді, жолдан өтіп 
бара жатып, жаңа мектепті 
көрейін деп бұ  рылдым, атқарған 
жұ мыс тары ңа, мектептің іш
кісыртқы кел бетіне, безен ді
рілуіне, кө галдандыруға іш 
пейжемей тойып тұрмын. 
Жа қын жерде бір мұғалімнің 
үйінен айран ішіп аттанайын» 
деді. Мектептің қасындағы 
мұғалімнің үйінен тізе бүгіп ай
ран ішіп шықты. Шыққан соң 
маған бұрылып: «мұғалімнің 
айлығы аз ғой» деп еді. Аз ғана 
уақыттың ішінде мұғалімнің 
үй тұрмысына кө ңіл аударып 
үлгерген. Осы қысқа кездесудің 
өзінен оның соншалықты 
қарапайым екенін байқадым.

Уәли Төрәлиев басқарған 
20 жыл ішінде Сыр өңірінде 
жастарға жалпы орта білім 
беру бағдарламасы толығымен 
жүзеге асырылды. Оқуағарту 
саласында көптеген жаңа
лықтар мен сол заманның озық 
жетістіктері мектеп өміріне ба
тыл енгізілді. Еңбек тәрбиесін 
беруде оқу өндірістік комби
наттар, бригадалар, жазғы де
малыс және еңбек лагерьлері 
құрылып, олар колхоз, совхоз 
және кәсіпорындарға бекітіліп, 
оқушыларға мамандық пен 
тәжірибе алуға және алған 
білімін іс жүзінде пайдалануға 
мүмкіндік туды. Орта мек
тепте кабинеттік білім беру 
жүйесі, кәсіптік бейімділік 
жұмыстары іске асырылды. 
Жаңа мектептер салу, олардың 
материалдық базасын нығайту 

үлкен қарқынмен жүрді. Об
лыс бойынша мектептен тыс 
және мектепке дейінгі тәрбие 
беру мекемелерінің желісі да
мыды. Облыста оқушылардың 
шығармашылық, техникаға, ту
ризмге деген қызығушылығын 
дамытуға байланысты облыс тық 
жас техниктер, жас натурали
стер, жас туристер стан салары 
жұмыс істеді. Уәли Төрәлиев 
қаншама кадр тәр биеледі, үздік 
ұстаздар, мектеп директорлары, 
ғалымпедагогтар өсіп жетілді. 
Мектептер мен басқа да оқу
ағарту ұйымдарында өте жақсы 
мо ральдықпсихологиялық аху
ал қалыптасты. 

Оның тағы бір қасиеті адам 
дармен қарымқатынасы еді. 
Барлық аудандардың бі рін 
ші хатшыларымен, аудан дық 
кеңес атқару комитетте рі нің 
төрағаларымен, об  лыс    ты бас
қарған бірінші бас  шы    лар  мен, 
оның ішінде Исатай Әбді кә
рімовпен, Тәкей Есе тов пен 
сый ластықта болды. Олар да 
Уәкеңнің ойпікірімен санасып 
отырды. Осы сыйластық қарым
қа ты насты дипломатиялық 
әдіс пен оқуағарту, тәрбие жұ
мы сына, мектептердің өзек ті 
мәселелеріне аударып, бұ рып 
отырды. Мемлекет және қоғам 
қайраткері Қо нысбек Қазан
таев пен, кәсіп тіктехникалық 
білім беру сала сының бас
шысы Смағұл Ысқақовпен 
өте жақын достық қатынаста 
бол ды. Қ.Қазантаев сол кез
де Те рең өзек аудандық партия 
коми  тетінің бірінші хатшысы. 
Сол кісінің басшылығымен 
жұмыс атқаратынбыз, екеуінің 
достығының куәгері болып, 
қызметтен тыс уақытта, дас
тархан басында әңгімесін 
тыңдадық. Қонекең бір жаққа 
жол жүретін болса, Уәкең мен 
Смағұл аға шығарып салып, 
күтіп алатын. Үйіне апарып дәм 
татырмай қайтармайтын. Бірін
бірі құрметтеуі, достығы адам 
таңғаларлықтай еді. 

Уәли Төрәлиев 1983 жылы 
республикалық дәрежедегі зей
нетке шыққан соң облыстық 
партия комитеті жанындағы 
МарксизмЛенинизм универ
ситетінің директоры болып 
қызметті жалғастырады. Өзі
не тән юморы бар еді, әзіл әң
гімелері әлі күнге дейін айты
лады. Университетке бар ған соң 
құрдастарының: «Марксизм
Ле  нинизм универ ситеті қалай 
екен?» деген сұрағына «оқу
ағарту саласы ның кешкі мектебі 
сияқты ғой» деп жауап беріпті. 
Өзі әзіл деп айтқандай, кешкі 
мектеп сияқты университетті 
әдет тегі ыждағаттылығымен, 
іскерлі гімен, парасатымен бас
қарып, жауапты кадрлардың 
марксизмленинизм ілімін мең
геріп, саяси шыңдалатын бір
денбір оқу орнына айналдыр
ды. 

Уәли Төрәлиев екі рет 
«Еңбек Қызыл Ту» (1971,1981 
жылдары) және «Құрмет бел
гісі» ордендерімен, бірқатар 
медальдармен марапатталды. 
1961 жылы Қазақ КСРның, ал 
1971 жылы КСРОның «Үздік 
ағартушысы» атағын алды. От
басының берекесі, бала тәр
биесінің бағбаны еді. Зайыбы 
Зәпия Байқасымова екеуі (ол 
кісі де ұстаз) бес бала тәрбиелеп 
өсірді. 

Сыр өңірінің өркендеуіне 
және оқуағарту саласының да
муына, өскелең ұрпаққа сапалы 
білім мен саналы тәрбие беру
де сіңірген еңбектерін ескеріп, 
Қызылорда қаласындағы мек
тептердің біріне Уәли Төр
әлиевтің есімі берілсе, об лыс
тың бас ағартушысы болған 
абзал азаматқа лайықты құрмет 
болар еді. Шәкірттері үлкен жү
ректі ұстазды еш уақытта ұмыт
паймыз, жадымызда аңызға 
ай налған зиялы адам ретінде 
сақ талады.

Алмагүл БОЖАНОВА,
облыстың Құрметті 

азаматы

ЗИЯЛЫ АДАМ

Сыр елінің дара есімдері дегенде арғы-бергі 
тарихымыздағы батырлар, көсемдер, ғұламалар, от ауыз-
ды, орақ тілді шешендермен қатар өзіміз көзін көрген, 
тәрбиесін алған, бұрын дүниеден өткен, қазіргі кезде 
ортамызда жүрген ұлағатты аға ұрпақ өкілдері ойымызға 
оралады. Солардың бірі де бірегейі – биыл 15 қарашада 
туғанына 100 жыл толатын Уәли Төрәлиев.

САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРДІҢ НАЗАРЫНА!

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және аудандық 
басылымдарға хабарландыру орналастырғыңыз 
келсе: 70-00-52  телефон ы арқылы байланысуға 
болады.  E-maіl: smjarnama@mail.ru

«Алтын жебе-2020» 
Қызылорда гарнизонында «Алтын жебе-2020» ар-

найы операциялар күштерінің компоненттерінің кешенді 
тексерісі өтті.

Әскери бөлімдегі арнайы мақсаттағы барлау бөлімшелерінің 
жауынгерлік тапсырмаларды дер кезінде орындауын, жауын
герлердің далалық дайындығының дең гейін, кәсіби және 
жауынгерлік әзірліктерін тексеру көзделді.

Тексерістің алғашқы күні бөлімнің барлау бөлімшелері 
дабыл бойынша көтерілді. Келесі кезеңдерде кешенді тексе
рістің жоспарына сәйкес барлаушылар қойынқолтық ұрыс 
дағдыларын, медициналық дайындықтарын көрсетті. Радиа
циялық, химиялық және биологиялық қорғаныс даярлығы бо
йынша сынақтар тапсырып, күндізгі, түнгі уақыттарда марш 
жасап, оқутактикалық атысты орындады. 

Кешенді тексеру барысында әскери бөлімнің рота коман
дирлері жақсы нәтиже көрсетті. Бұл сынақ бөлімнің жеке 
құрамына ынтажігер берері сөзсіз.

Мұхит ҚОНАРОВ,
Қызылорда гарнизоны баспасөз 

қызметінің бастығы,  сержант 

АЙБЫН



БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

қабылдау бөлмесі тел/факс: 8/7242/ 70-00-36, 40-11-10 (1002)

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

қабылдау бөлмесі – тел: 8/7242/ 40-02-17, 40-11-10 (1007)

Бас редактордың орынбасары – 40-11-10 (1053)
Жауапты хатшы – 70-00-81 (1037) 

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті 
жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған. 
Авторларға қаламақы тапсырыс  бойынша төле-
неді, қолжазба өңделеді және қайтарылмайды. 
Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.
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ТАБИҒАТ

Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттеліп,
«ASU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік басқаруындағы 
«Сыр медиа» ЖШС баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.

СЕНБІЛІК СҰХБАТ

5000-нан аса 
ІТ маман жетіспейді
– Алмат, әңгімені мынадан 

бастасақ. Қазір ІТ саласы да-
мып, көптеген мүмкіндіктерге 
қол жеткіз генімізбен, маман 
таңдауда әлі де сол баяғы көзқа-
распен келеміз. Бұл күнде ком-
пьютердің тілін білгеннің бәріне 
программист деген ортақ атау 
беріп, саланы әлі толық мең-
гермегенімізді көрсетіп жүрген 
жоқпыз ба?

– Біздің салаға келгенде жұрт-
шылықтың көзқарасы әлі де дұрыс 
қалыптаса қоймағаны жасырын 
емес. Мәселен, заң процесімен 
айналысатын адамды заңгер дей-
міз. Бірақ олардың ішінде сала 
бойынша бірнеше тармаққа бөлі-
неді. Айталық, прокурор, адвокат, 
нотариус, жылжымайтын мүлік 
бо йынша заңгер, тек қана ерлі-за-
йыптылардың, яғни отбасылық 
және ажырасуға байланысты 
мәселелермен айналысатын заң-
герлер, тағы сол сияқты. Бұл де-
ген сөз – әр саладағы заңгер басқа 
саладағы заң тармақтарын білмеуі 
мүмкін. Өйткені, ол өзінің тіке-
лей жауап беретін саласы емес. 
Дәл сол сияқты, ІТ мамандары да 
жалпы «айтишник» аталғанымен, 
олардың өз ішінде бағдарламашы, 
серверлік құрылғылар маманы, 
компьютер технигі, жүйелік адми-
нистратор, айти аналитик тәрізді 
тармақтарға бөлінеді. Сол себепті, 
бір ІТ маманы екінші бір айти са-
лаға қатысты жағдайды білмей қа-
лып жатса, таңғалатын жөні жоқ. 
Осы кезге дейін IT маман болу 
үшін бір бағдарлама тілін біліп, 
компьютер архитектурасын тану 
жеткілікті еді. Қазір талап күшей-
ді. IT бағдарламалар кез келген 
салаға енгендіктен, ол агроном да 
болу керек, металлург та болу ке-
рек, дәрігер, нанотехнолог та болу 
керек. Себебі, бұл мамандардың 
бағыты әртүрлі. Бірі бағдарлама-
ның ішкі кодын, яғни алгоритмін 
жазуға машықтанса, келесісі оның 
интерфейсін жазады. Үшіншісі – 
дизайнға жауапты.

– Еліміздегі IT саланың даму 
қарқыны қалай? Қандай өз-
геріс, кемшілік бар? 

– Мемлекеттік құрылымдар, 
бизнес саласы сандық әлемге өту 
қажет. Бізде әлі қорқыныш бар, 
ақпараттық әлемге сенімсіздік 
бар. Бұдан бөлек, IТ саласы-
ның мамандарына берік іргетас 
жетіспейді. Оны университет-
тен емес, мектеп қабырғасынан 
бастауымыз керек. Шетелдің 
мектеп оқушылары веб-браузер, 
мобильді қосымша жасайды. Ал 
бізде университет студенттерінің 
көбінің қолынан келмейді. Ал, 
мектептегі информатика пәнінің 
өту деңгейі мүлде төмен деуге бо-
лады. Біріншіден, құрал-сайман 
ескі, екіншіден, мұғалімнің білім 
деңгейі жеткілікті дей алмаймыз. 
«Delphi, turbo pascal, visual basic, 
сосын c, c+, c++»-ті өтеді. Бұл тіл-
дер жаман емес, turbo pascal-дің 
көмегімен де бағдарлама жасауға 
болады. Бірақ, ол қазіргі нарыққа 
сай емес. Жыл сайын қайталана-
тын дүниені бұзып, жаңа жүйеге 
көшу маңызды. Кеше пандемия 
өршіген тұста цифрландырудың 
қандай деңгейде екенін байқадық, 
мектеп мұғалімдері де қандай 
платформада білім беруі жайлы 
бір тоқтамға келе алмады. Кей 
ауылдарда интернет жылдамдығы 
төмен. Онымен қоса карантин 
уақытында түрлі гаджет, ноут бук 
секілді онлайн оқуда қажетті тех-
нологиялардың бағасы шарықтап 
кетті. Мұның барлығы уақыт ен-
шісіндегі дүние, тек алға ұмтылыс 
керек деп білеміз. Қазір біз мектеп 
мұғалімдерінің біліктілігін артты-
руға күш салудамыз. Осы уақытқа 
дейін 200-ден аса оқытушы қо-
сымша білім алып, қажетті кеңес-

терге қол жеткізді. Статистикалық 
дерек бойынша, елімізде 5000-нан 
аса ІТ маман жетіспейді екен, ол 
жоғарыда айт қан маман даярлау 
ісімен байланысты. Көшті іл-
герілету, ойдағы нәтижеге жету өз 
қолымызда.

2030 жылға дейін 
180 мамандықтың  
жойылу қаупі бар 
– Осыдан 3-4 жыл бұрын Окс-

форд университетінің құрметті 
профессоры, құқық саласын-
дағы әлемге әйгілі ІТ кеңесші 
Ричард Сасскиндтің «Маман-
дықтар болашағы» атты кіта-
бы жарық көрді. Автор жаңа 
технологиялар дәстүрлі жұмыс 
түрін жеңілдетуі мүмкін деген 
пікір білдірген және болашақта 
IT-генетик, интеллектуалды же-
кеменшікті бағалау, медицина-
лық робототехник, вир туалды 
өмір архитекторы секілді ма-
мандықтардың қарқын ала-
тынын алға тартқан екен. 
Маман ретінде осыған алып-қо-
сарыңыз бар ма?

– Бізде «Көрінбейтін компью-
тер» деген түсінік бар. Мәселен, 
қазір «ақылды» тоңазытқыштар 
қолданысқа енді, азық-түлік азая 
бастаса, ол бірден хабар береді, 
– микротолқынды пештер де со-
лай. Жалпы, техниканың барлығы 
автоматизацияланған. Қытайда 
15000 зауытты автоматты жүйеге 
көшірді. Ұялы телефонды адам 
емес, енді роботтар құрастырады. 
Қарапайым банкке несие төлеу-
ге кассаға барсаңыз, терминал 
арқылы төлеуіңізді сұрайды. Бұл 
ретте еліміздегі «Kaspi bank»-тің 
автоматизациялануы жоғары дең-
гейде дер едім, олар тұтынушыға 
қажеттінің барлығын ескерген.
Мұнан соң еңбек нарығы – көпса-
лалы. Әр салада әртүрлі кәсіп 
танымал. Мәселен, банк секто-
рында тәуекел-менеджері сұра-
нысқа ие болса, фармацевтикада 
сату мамандары мен GR-менед-
жерлер қажет. Ал  ІТ-саласын-
да көбіне құрастырушылар мен 
sales-менеджерлерді іздейді. Әрі 
көп жерде адам күшін техноло-
гия алмастырғанын ескеру керек. 
Бүгінде жасанды интеллект са-
надан асып түсіп, робототехника 
жаңа қарқынмен дамып келеді. 
Сондықтан креативті ойлайтын 
және серпінді инновацияны жа-
сауға қабілетті жаңа мамандарды 
әзірлеуге ден қойған дұрыс. Ол 
үшін алда пайда болатын неме-
се тұрақты сұранысқа ие болып 
қала беретін мамандықтарды ай-
қындауға ықпал ететін құралға, 
яғни атласқа сүйену қажет. Се-
бебі, кейбір мамандықтар еңбек 

нарығынан мүлде жоғалып кетуі 
мүмкін деген қауіп бар. Неге де-
сеңіз, технологиялық модерни-
зация, индустриялық революция 
кешенді өзгерістерді алып келді. 
Ричард Сасскинд 2020 жылға қа-
рай бухгалтер маманының қызметі 
оңтайландырылады деген. Менің 
өзімнің де қарамағымда бухгалтер 
жоқ, бұл кешегі болжамның бүгін 
ақиқатқа айналғанын көрсетеді. 
Бүгінде ресейліктердің atlas.ru 
сайтында 2030 жылға дейін жо-
йылу қаупі бар 180 мамандықтың 
тізімі бар, яғни олар толығымен 
жойылмайды, процестердің оң-
тайландырылуына байланысты 
қызметкерлердің міндеті артады. 
Егер бұрын компанияда жеке-
леген бөлімдер көп болса, қазір 
бүтін бір бөлімнің орнына бір 
ғана әмбебап маман жұмыс істей-
ді. Ол тікелей қызметімен қатар 
әкімшілік, азаматтық және еңбек 
құқықтарына қатысты сұрақтарға 
жауап береді. Бұл әрбір кәсіптің 
уақыт өте қарқынды трансформа-
циядан өтетінін айғақтайды. Икем 
мен бейімділік керек. Көп ұзамай 
бірнеше маманның орнын өзін әр 
бағытта дамытқан, бір әмбебап 
маман ғана алмастыруы бек мүм-
кін. Сондықтан, бізге осындай 
құнды кеңестерге құлақ түре жүр-
ген жөн. 

Облыста киберспорт 
командасы 
құрылды
– Big Data, әлеуметтік инже-

нерия, жасанды интеллект жай-
лы не айта аласыз?

– Қазіргі таңда жасанды интел-
лект, Big Data салалары әлемдік 
драйвер бола алады және Big 
Data күннен-күнге өсіп келе жа-
тыр. Бұған адамдардың ақпарат 
алмасуы себеп. Жиналған ақпа-
ратты machine learning-ке салып, 
мәліметті адамзат игілігіне де, 
адамзатқа қарсы мақсатқа да іске 
асыруға мүмкіндік бар.

– Қазір бағдарламалауға бау-
литын мектебіңізде шәкірт көп, 
қарқын байқалады. Бірер жыл 
бұрынғы сұхбатыңызда Түр-
кістан және Ақтөбе облыста-
рынан да осындай мектептерді 
ашуды жоспарлап жүргеніңізді 
айтқан екенсіз...

– Экономикадағы ақпарат-
тық жүйе мамандығы бойынша 
білім алдым. Польшада білімімді 

шыңдадым, осы салаға қатыс-
ты ізденіс, жаңа бастамаларды 
қолға алу жоспарымда. IT техно-
логияны үйрететін мектеп ашу 
идеясы да 10 жыл бұрын ойыма 
келді. «Неліктен Қызылорда-
дан аштың?» деген сұрақ болды. 
Нұр-Сұлтан, Алматы секілді ал-
пауыт қалаларда бәсекелес көп 
болғандықтан, бұл істі туған өлке-
де бастауды шештім. Бүгінге дейін 
3000 адам оқып шықты, бастапқы-
да тегін оқулар ұйымдастырдық. 
Уақыт өте бизнес психологиясы 
мен маркетинг негіздерін ескере 
отырып, ақылы қызметке көштік. 
Оқытулар 5999-дан 69999 теңгеге 
дейін барады.  Психологтар алға 
тартқан теорияға сәйкес 99.99 
бен 100 адам миында мүлдем екі 
бөлек әсер етеді екен. Ағылшын-
дар соңы тоғызбен аяқталатын 
тауар бағаларын charm prices яғни 
«тартымды бағалар» деп атаған. 
Өткен ғасырдың аяғындағы зерт-
теулер көрсеткендей, соңы тоғыз 
санымен аяқталған тауарлар басқа 
бағадағы тауарларға қарағанда 
көп сатылған. Эксперимент кезін-
де 36 доллар тұратын тауар баға-
сы 39 долларға өзгергенде тауар 
сатылымы 30%-ке  артқандығы 
дәлелденген. Ірі компаниялар да 
тоғыз санын бағаға пайдалана-
ды. Мысалы, Apple. Кезінде Стив 
Джобс iTunes дүкендеріндегі ән-
дерді альбом түрінде емес, дана-
лап 99 центтен сатуды ұсынған. 
Нәтижесінде алғашқы 6 күнде 
1 миллион ән сатылған. Бізде 
осы технологияны пайдаландық, 
қарқын жоғары. Өз еркімен оқып, 
жетілемін деген жастар саны ар-
тып келеді. Қазір «AVALON» ки-
берспорт ойындары байқауларын 
ұйымдастырудамыз, бұған дейін 
500 адам қамтылды. Осы жоба-
ның нәтижесінде облыста «Portal 
IT Sports» киберспорт командасы 
құрылды. Құрамында 8 адам бар, 
жақында олар 12 млн теңге инвес-
тиция тартты. Мұның өзі үлкен 
жетістік деп айта аламын. Со-
нымен қатар «JAS MAMAN» жо-
басы бойынша біз жоғары білікті 
мамандарды даярлауды қолға 
алдық, яғни жастар мемлекеттік 
«Жастар тәжірибесі» бағдарлама-
сы арқылы шыңдала алады. Қазір 
бізден 83 жас оқытудан өтті және 
олардың 33-і тұрақты жұмысқа 
орналасты. 15-і жауап күтуде. 
«HARD CODE NIGNT» жобасы 
бойынша мамандар тәулік бойы 
оқимын деген әрбір адамға көмек-
ке келе алады. Ал, «RED HACK» 
– болашақ хакерлердің ортасы. 
Мұнда олар ойын барысында  ки-
беркриминалистика, вай-файды 
бұзу секілді түрлі тапсырмаларды 
орындайды. Арнайы қаржылай 
сыйлық қарастырылған. «AT-IT» 
– мұғалімдердің біліктілігін арт-
тыруды көздейтін жоба. Осындай 
бастамалар арқылы ІТ саласының 
өркендеуіне өз үлесімді қосуды 
қалаймын. Қазір карантин уақыты 
болғандықтан, көптеген жоспар 
өзгерді. Түркістан және Ақтөбе 
облыстарынан мектеп ашу да ке-
лер жылға қалды.

Әңгімелескен
Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,

«Сыр бойы»

IT – тиімді технология. Алысты жақын, жаяуды жылдам етіп  
шаруасын бітіруге көмектеседі. Бұрынғыдай банктен ақша ауда-
руға немесе темір жол және әуе билетін алуға табаныңыздан то-
зып әуре болмайсыз. Мемлекеттің бір түкпіріндегі оқиғаның же-
дел түрде технология арқылы тарап, бүкіл республика құлағдар 
болып отырғаны, ақыр соңы біздің кезекті кейіпкерден алған 
сұхбатымызды ұялы телефоннан оқуға мүмкіндік алғаныңыздың 
өзі  де осы технологияның арқасы. Жаңа заманның талабына сай 
қамдалып, еркін қолданысқа енген технология турасында ІТ ма-
ман, қаладағы «GRAND master» бағдарламалау мектебінің дирек-
торы Алмат Қуанышбаевпен әңгімелескен едік.

Аймақта Қызыл кітапқа енген жан-
уар мен құс түрлері баршылық. Соның 
ішінде ерекше қорғауға алынғаны осы 
– киік аңы. Биологиялық мәліметте, киік 
жұптұяқтылар отрядының бөкендер туы-
сына жататын, тұлғасы ірі, қойға ұқсас, 
дөңес тұмсықты, күйіс қайтаратын түз 
жануары. Халық «ақбөкен» деп сүйсіне 
ат таңған, сайын саланың сұлуы көбіне  
шөлейтті және далалық аймақтарда тір-
шілік етеді.

Мамыр айының ортасынан бастап 
жаппай лақтайтын киіктің саны жыл-
ма-жыл артуда. Мемлекет басшысы тіке-
лей назар аударып отырған дала жануа-
рын қорғау бұрынғыдан да күшейтілген. 
Ал жазасы тіптен ауыр. Мысал келтірсек.

Былтыр қараша айында қолданыс-
тағы заң талаптары қайта қаралып, өз-
герістер енгізілді. Заңсыз аңшылықпен 
немесе тасымалдаумен, сақтау, сату, 
сатып алумен айналысқан тұлғаларға 
қатыс ты ҚР Қылмыстық кодексінің 337 
және 339-баптарындағы жазалау санк-
циялары қатаңдатылған. Бұдан бөлек 
мемлекетке келтірілген шығынын да қо-
сып есептейтін көрінеді.  Нақты айтар 
болсақ, бір киіктің текесін жазым етсеңіз 
500 АЕК, яғни, 6 млн 250 мың 500 теңге 
айыппұл арқалау ға мәжбүрсіз. Ал ана-
лығы мен төлінің айыппұлы 350 АЕК 
немесе 4 млн 375 мың 350 теңге. Қарап 
отырсаңыз, мұнда да «еркек тоқты құр-
бандық» қағидасы жүріп тұр. Текелердің 
құны қаншалықты екенін жоғарыдағы 
айыппұлдан бағалай берерсіз. Мұнан 
басқа, киік атып, жазалы болғанның бар-
лық пайдаланған көлігі мен қару құрал-
дары тәркіленеді.  

Жануар біткеннің сұлуы – ақбөкеннің 
төлдеу, көбею кезінен бөлек, көшіп-қо-
нуы, өріс ауыстыру уақытында арнайы 
шаралар жүргізіледі. Құзырлы орган-
дардан жұмысшы топ құрылып, киіктің 
төлдеу, шоғырланған орындарындағы 
топырақ, ауа және судан биологиялық 
сынамалары алынып тұрады екен.

– Инспекцияның, жергілікті ат-
қарушы органдарының, табиғат және 
құқық қорғау мекемелері бекіткен іс-ша-
ра жоспарына сәйкес, облыс көлемін-
де табиғат қорғау жұмыстары тұрақты 
түрде жүргізілуде. Жүргізілген рейд ба-
рысында, биыл 9 ай ішінде біздің облыс 
бойынша киікке қатысты 5 қылмыстық 
іс тіркелген. Оның екеуін сот органдары 
қарап, айыптыларға 2 жарым, 3 жыл бас 
бостандықтарынан айыру жазасы таға-
йындалған. Бір қылмыс тық іс бо йынша 
тергеу мерзімі үзілген. Тағы біреуі 
басқа облыстардағы қылмыстық істер-
мен біріктіріліп, Қарағанды облысына 
жолданса, бір қылмыстық іс бойынша 
сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп 
жатыр, – дейді облыстық орман шаруа-
шылығы және жануарлар дүниесі ау-
мақтың инспекция сының бөлім басшы-
сы Олжабек Холов.

Былтыр, Құдай оңдап, киік аңына қа-

тысты қылмыстық іс тіркелмепті. Оның 
алдыңғы жылы осы мәселеге қатысты 9 
дерек сотқа жолданған. 16 адам бас бос-
тандығынан шектеліп, келтірілген 95 млн 
теңге шығынды мемлекет пайдасына өн-
діруге үкім еткен. Оның ішінде қылмыс-
тық құқық бұзушылық құралы – 2 дана 
Тойота Ланд Крузер, 1 дана Митсубиси 
Паджеро, 1 дана УАЗ, 2 дана мотокөлік 
және 7 дана аңшы қаруы тәркіленген.

– Бәрі бекітілген жоспарға сәйкес 
жүреді. Киікті, жалпы жануарларды 
қорғауда инспекторлар жаңа техника, ар-
найы киім және қарумен қамтылған. Қыз-
меткерлерге іссапар шығыны төленіп, 
жылжымалы жатақхана берілген. Біздің 
инспекция, аудандық, қалалық поли-
ция бөлімдері, орман және жануарлар 
дүние сін қорғау жөніндегі мемлекеттік 
мекемелер және «Охотзоопром» ӨБ фи-
лиалы қыз меткерлерінен құралған мо-
бильдік топ бар. Киікті қорғауға Арал 
мен Жаңақорған арасындағы облыс ше-
карасы белгіленген аймақ кіреді. Мойын-
дау керек, заң күшейтілуіне қарамастан 
киік аулайтын қаскөйлер тыйылар емес. 
Біздің мақсат – жануарлар тыныштығын 
сақтау. Күшейтілген рейдтің арқасын-
да 2018 жылға қарағанда киік саны 55 
процентке өсті, – дейді облыстық орман 
шаруашылығы және жануарлар дүниесі 
аумақтық инспекциясының бас маманы 
Бақытжан Елемесов.

Мақала басында ашып көрсеткендей, 
Қазақстанда 334 мыңнан астам киік бар 
десек, оның ішінде Үстіртте 5900, Бет-
пақдалада 111500, Орал популяциясында 
217000 бас киік бары ғылыми ұйымдар 
жүргізген санақ жұмыстарынан белгілі 
болған.  Енді қараңыз. Соңғы 7-8 жылда 
киік өспесе азаймаған дейді мамандар. 
Анықтама ретінде  айтсақ, 2012 жыл біз-
де 135 мыңнан аса киік өрсе,  араға бес 
жыл салып, қайта санасақ, 2018 жылы 
215 мыңнан асқан. Мамандардың былты-
рғы өсімнің 55 процентке артуын соңғы 
2018 жылғы цифрмен байланыстырады. 
Ал биылғы киік саны әлі белгісіз.

Киік санының артуы 2012 жылғы ҚР 
Үкіметінің 25 шілдедегі №969 қаулысы-
на сәйкес жүзеге асқан шаралардың арқа-
сы деп білеміз. Өйткені, қаулыда көрсет-
кендей, киікті 2020 жылға дейін аулауға 
тыйым салынған. Ал биыл бұл тыйым 
2023 жылға дейін ұзартылып отыр. 

Киікті түгендей отырып, қарақұйрық 
жайлы айтпай кетпеуге болмас. Ғылыми 
ұйымдар тарапынан республика көлемін-
де облыстар бөлінісімен қарақұйрық са-
нын есепке алу жұмыстары жүргізілген. 
Қорытындысында біздің облыста 2017 
жылы екі мыңнан сәл асатын қарақұй-
рық болған. 2018 жылы да өсім жоғары 
болмаған. 2050 бас қарақұйрық Сыр бо-
йында жайылыпты. Былтырғы өсімге көз 
салсақ та сол, 20 бас қана қосылған. 2070 
қарақұйрық. Иә, дала қорықшылары 
қорғайтын түз жануарлары там-тұмдап 
болса да өсіп келеді. Оған да шүкір делік.

Сайын даланың 
сұлуы
немесе киік саны қанша?

Қазақ даласында 334 мыңнан астам киік жүр. Бұл санды ойдан шығара 
салғанымыз жоқ. Облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі ау-
мақтың инспекциясының берген мәліметіне сүйендік. Айтпақшы, бұл былтырғы 
санақ қорытындысы. Біз көрші Ақтөбе, Қарағанды жері, одар әрірек Қостанай 
мен Ақмола облыстарының аумағында жосып жүрген киіктің Сырға қарай көбі-
не қыс түсе ауатынын ғана білеміз.

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»Sb

«Бізде 
әлі 
ақпараттық 
әлемге 
сенімсіздік 
бар»


