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“ЖОМАРТ ЖҮРЕК”

МЕРЕЙ

ПРЕЗИДЕНТ

СПОРТ

МҰҚТАЖДЫҚ ПЕН МАСЫЛДЫҚ 
АРАЖІГІ ҚАНДАЙ?

«Басыңа іс түссе, жақсы көмек етеді, жаман күліп кетеді». Қашаннан 
жетімі мен жесірін жылатпаған халықпыз. Бұл – қазақтың әр 
отбасында айтылып, бойымызға ананың ақ сүтімен, әкенің ақылымен 
сіңген қасиет. Сондай азаматтардың бір шоғыры «Ел-Арай» қоғамдық 
қорын ашып, бір шаңырақ астына бірікті.  Оған студенттік кезден 
қайырымды істерге жаны жақын Асхат Байдәулетовті директор етіп 
тағайындады. Ол көптің сеніміне селкеу түсірмей, ісін абыроймен 
атқарып келе жатыр. Жақында сол еңбегі еленіп, Елбасының «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында ұйымдастырылған республикалық 
«Жомарт жүрек» байқауының облыстық кезеңінің жеңімпазы болды. 
«Жылдың үздік ұйымы» атанып, облыс әкімінің орынбасары Серік 
Ахмет салтанатты түрде марапаттады.

Құрметті оқырман!
2021 жылдың бірінші 

жартыжылдығына жазылу 
жүргізілуде
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Аймақ басшысы өз сөзінде 
әлемдік пандемия қалыпты 
тіршілігімізге біраз өзгеріс енгізіп,  
экономикалық даму біршама 
бәсеңдегенмен, Мемлекет басшысы 
қабылдаған шаралар экономиканы 
құлдыратпай, оны тұрақтандыруға 
мүмкіндік бергенін атап өтті.

Тұрақты табыс пен халықтың 
өмір сүру сапасы – ең маңызды 
басымдықтар болып қала беретініне 
назар аударған облыс әкімі биылғы 
жылға арналған «Жұмыспен қам

тудың Жол картасы» аясында өңі
рімізде жалпы сомасы 40,1 млрд  
теңгеге 291 инфрақұрылымдық 
жобаны жүзеге асыру көзделіп, 
10 мыңнан аса адам жұмыспен 
қамтылғанын жеткізді. 

– Биыл облыста 1946 пәтерлік 
98 көппәтерлі тұрғын үй салынуда, 
оның ішінде  жыл соңына дейін 
барлығы  969 пәтерлік 74 үй 
пайдалануға беріледі.

Өткен жылы Байқоңыр қала
сында «Нұрлы жер» бағдарламасы 
бойынша 30 жылда алғаш рет 250 
пәтерлік бес тұрғын үй салынып, 
пайдалануға берілді. Келесі 
жылы Қазақстан азаматтары үшін 
тұрғын үй салуды жалғастырамыз. 
Кезекте тұрған 1300ден астам 
қазақстандықты ескере отырып, 

Байқоңыр қаласында тағы да 
елу пәтерлік 5 үйдің құрылысын 
2021 жылы бастау туралы шешім 
қабылданды, – деді облыс әкімі.

Мұнан әрі атап өтілгендей, 
облыс халқының 97% орталықтан
дырылған сумен қамтамасыз 
етілген және халықтың 63% 
табиғи газ тұтыну мүмкіндігіне ие. 
Маусым айында Арал ауданының 
Жақсықылыш кентіне газ 
жеткізілсе, келесі жылы жалпы 
саны 50 мың халық тұратын 5 
елді мекенге, оның ішінде 3 аудан 
орталығына көгілдір отын беріледі. 
Нәтижесінде, жыл соңына дейін 
облыс халқының 70% табиғи газбен 
қамтамасыз етіледі. Сондайақ, 
су құбыры және кәріз желілерін 
қайта жаңартуға жалпы құны 4,2 
млрд теңге болатын 28 жобаны 
іске асыру қолға алынған. Бұл 101 
мыңдай тұрғынды таза ауызсумен 
қамтамасыз ететін болады.

Сессияға қатысушылардың 
облыс әкімі есебінен тыңдаған ке
лесі жағымды жаңалығы – аймақ 
үшін ең өзекті мәселелердің біріне 
айналған    «Қызылорда – Жез
қазған» автомобиль жолының 
қайта жөнделуіне қатысты. Бұл 
жоба «Нұрлы жол 20202025» 
мем  лекеттік бағдарламасына 

енгі  зі ліп отыр. Бүгінгі күні Ин
дустрия және инфрақұрылымды 
дамыту министрлігі «Қызылорда 
 Жезқазған» жолын қайта жаңар
тудың жобалықсметалық құ
жаттамасын әзірлеп, мемлекеттік 
сараптама қорытындысын алуда. 
Жол НұрСұлтан қаласына дейінгі 
қашықтықты 1000 шақырымға 
қысқартып, Түркістан, Жезқазған 
және Қарағанды қалалары арқылы 
Ресей Федерациясының өндірістік 
аймақтарына тікелей шығуға 
мүмкіндік береді. Жол жөндеу 
жұмыстары 2021 жылы Қызылорда 
қаласы тұсынан басталады деп 
жоспарлануда. Жоспар жүзеге 
асқан жағдайда облыс кәсіпкерлері 
мен жұмыспен қамту саласына 
септігін тигізері сөзсіз.

Биыл әлеуметтік салада жалпы 
құны 16,6 млрд теңгені құрайтын 
30 әлеуметтік нысанның құрылысы 
жүргізіліп, оның 7і пайдалануға 
берілді. Тағы 16сының құрылысы 
жыл соңына дейін аяқталмақ.

Денсаулық сақтау саласында 
аудандық орталық ауруханалар 
салу мәселесі түбегейлі шешілгені 
туралы айтқан облыс басшысы 
2024 жылға дейін 62 алғашқы 
медициналықсанитарлық көмек 
нысанын жаңарту жоспарланып 
отырғанын, осылайша, бұл мәселе 
толығымен шешілетінін мәлімдеді.

– Әлемді шарпыған корона
вирус тың ықтимал екінші толқы
нының алдын алуға дайындық 
жұмыстарын бастап кеттік. 
Аймақта індет күшейген жағдайда, 
3200 инфекциялық төсекорны бар 
21 стационар дайын. Алдағы 10 
күндікте 200 орындық модульдік 

жұқпалы аурулар ауруханасын 
пайдалануға береміз. Көпбейінді 
облыстық ауруханада оттегі стан
сасын іске қостық, жақын арада 
Қазалы ауданаралық ауруха на
сында да дәл осындай оттегі стан
сасы іске қосылатын болады. Ме
ди циналық ұйымдар 682 оттегі 
кон центратормен, 244 ИВЛ және 
60 рентген аппаратымен жаб дық
талған. Қараша айында 44 сани
тарлық автокөлік табысталып, 
нәти жесінде автокөлік паркі 
96%ке жаңартылды, – деді ендігі 
сөзінде облыс басшысы. Меди
цина лық мекемелер мен дәріха
на   ларда қорғаныш киімдері, дәрі
дәрмектен тапшылық болмауы 
керек. Өйткені 2 айға жетерлік 
дәрідәрмек қоры жасақталған.  
Дәрілік заттардың тұрақтандыру 
қо рын қалыптастыруда жергілікті 
бюджеттен 488 млн теңге бөлінген. 
Кадрлық құраммен қам ту және 
резерв жасақтау да орындалды.

Спорт саласында жетістік 
бар. «Жұмыспен қамтудың 2020
2021 жылдарға арналған Жол 
картасы» бағдарламасы аясында 
22 жоба іске асты. Мемлекеттік
жекешелік әріптестік аясында 
5 денешынықтыру кешендері 
пайдалануға беріліп, 55 адам 
жаңа жұмыс орнымен қамтылды. 
Кешендерде ашылған 60 спорт 
секциясына 720 бала тартылған. 
Жыл басынан бері облыс спорт
шылары ҚР чемпионаттары мен 
кубоктарында 293 медаль жеңіп 
алса, Азия чемпионаттарында 23 
медаль еншіледі. Токио олим
пиадасына 2 лицензия бар.

Сыр жастарының ойы еркін, рухы азат, болмысы бөлек. Қоғамдық 
шараларда белсенді. Олардың шығармашылығын дамытуға, 
кәсіпкерлікке шыңдап, біліммен биікті бағындыруына күш салынуда. 
Соның арқасында жаңашыл жастар жаңаша бағыттағы жобаларды 
жүзеге асырып келеді. Жақында олар ешқандай артық шығынсыз 
қайырымдылықтың нағыз үлгісін көрсетті. Ескі компьютерлерді кәдеге 
жаратып, балалардың кедергісіз білім алуы үшін ІТ паркпен бірлескен 
жобаны қолға алды. Бастысы, оған тұрғындар дән риза.

СЫНДАРЛЫ ШАҚТА ШЫҢДАЛА ТҮСТІК

Sb Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы» 

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың қатысуымен 
облыстық мәслихаттың кезектен тыс 50-ші сессиясы өтті. Сессия 
төрағасы депутат Нұридин Әмитов қатысушыларды сессияның 
күн тәртібімен таныстырып, алғашқы мәселе облыс әкімінің өзіне 
жүктелген функциялар мен міндеттерді орындау туралы есебіне 
арналатынын хабарлады.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
ҚАРЖЫҒА ТІРЕЛІП ТҰРҒАН ЖОҚ

ОТАНДЫҚ 
ВАКЦИНАНЫҢ 
АЛҒАШҚЫ ЛЕГІ

Мемлекет басшысы Премьер-
Министр Асқар Маминді қабылдады. 
Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
коронавирус індетіне қарсы отандық 
вакцинаның әзірлену барысы туралы 
баяндалды.

ПремьерМинистр Президентке 29 
қараша күні клиникалық сынақтардың 1 
және 2кезеңдерінің аяқталғаны туралы 
мәлімдеді. Асқар Маминнің айтуынша, 
вакцинаның кері әсері анықталған жоқ 
және оның жоғары тиімділігі тіркелді. 
25 желтоқсаннан бастап клиникалық 
сынақтардың 3ші кезеңінде аталған 
вакцина 3 мың еріктіге егіледі. Сынақтар 
толығымен 2021 жылы наурыздың соңына 
қарай аяқталады.  

Сонымен қатар Мемлекет басшысына 
осы жылдың соңына дейін 2 миллион 
мөлшер көлеміндегі отандық вакцинаның 
алғашқы партиясы шығарылатыны туралы 
ақпарат берілді.

ҚасымЖомарт Тоқаев Асқар Маминге 
отандық вакцина өндірісіне қатысты 
берілген тапсырманы жедел орындағаны 
үшін алғыс білдіріп, дәрінің тиімділігіне 
баса мән беруді және тұрғындарға 
қолжетімді болуын бақылауда ұстауды 
тапсырды.  

АГЕНТТІК 
ТӨРАҒАСЫН 
ҚАБЫЛДАДЫ

Қазақстан Президенті 
Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің төрағасы Анар 
Жайылғанованы қабылдады. 
Мемлекет басшысына агенттіктің 
биылғы атқарған қызметінің негізгі 
қорытындылары және Президент 
тапсырмаларының орындалуы 
туралы есеп берілді.

ҚасымЖомарт Тоқаевқа 2021 жыл
дың басында өтетін Президенттік 
кадр резервінің екінші іріктеуіне 
дайындық жұмыстары туралы ақпарат 
берілді. Іріктеуден 50 адам өтеді. Анар 
Жайылғанова үміткерлерге қойылатын 
критерийлер мен біліктілік талаптарының 
күшейтілгені туралы айтты.

Резервті жасақтау кезінде қоғамдық 
мүдделерді негізге алатын тұлғаларға 
басымдық беріліп, өзгерістер жөнінде 
нақты тәжірибесі бар заманауи басшы
ларды анықтауға мән беріледі. 

Мемлекет басшысы ең үздік үміт
керлерді таңдау үшін іріктеу жұмыстарын 
сапалы әрі ашық өткізудің маңызды 
екенін атап өтті. Сонымен қатар агенттік 
төрағасы мемлекеттік қызметке іріктеу 
жүйесін жетілдіру ісіне де тоқталды. Оның 
айтуынша, осы бағыт аясында басшылық 
және атқарушылық қызметтерге қойы
латын құзыреттерді анықтау үшін тестілеу 
емес, сұхбат өткізу ұсынылып отыр. Бұл 
іріктеудің сапасын арттыруға мүмкіндік 
береді.

Президентке мемлекеттік аппаратты 
қысқарту, мемлекеттік саяси қызметті 
кәсібилендіру, мемлекеттік басқару 
ү дерісін цифрландыру жөніндегі жұ
мыстар туралы да баяндалды.

ҚасымЖомарт Тоқаев Анар Жайыл
ғановаға агенттік жұмысының негізгі 
бағыттары бойынша тапсырмалар берді.

Рух жаңғырмай, сана 
серпілмейді

РУХАНИЯТ

Доптаяқ додасының 
дүлділі

Көне ғасыр күмбіріӘлем кубогінің 
жеңімпаздарын қабылдады
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БРИФИНГ

Аймақ
ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Sb
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»

Бейсенбіде облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова ауыр атлетикадан 
онлайн түрде өткен жасөспірімдер 
арасындағы әлем кубогінің 
жеңімпаздары Рахат Бекболат пен 
Айсамал Сансызбаеваны қабылдады. 

Жүздесу барысында облыс басшысы 
пандемия кезінде де жергілікті 
спортшылардың бақ сынап, аймақ 
абыройын асқақтата түскенін жоғары 
бағалады. Бұл орайда олардың бапкер лері 
зор еңбек сіңіргені атап өтілді.

– Қазір әлемде қатерлі індет, уақытша 
шектеулер бар. Соған қарамастан 
облыс спортшылары халықаралық, рес
публикалық онлайн жарыстарда белсенді 
әрекетімен көзге түсіп отыр. Айта кетерлігі, 
1118 қараша аралығында Перудың 
Лима қаласында ауыр атлетикадан 
жасөспірімдер ара сында өткен онлайн 
әлем кубогында қызылордалық өрендер 
биік тұғырға көтерілді. Дүниежүзілік 
додада Рахат Бекболат үшінші мәрте 
әлем рекордын жаңартты. Ал Айсамал 
Сансызбаева қыздар арасында жеңіс 
жалауын желбіретіп, «Үздік спортшы» 
атанды. Қай кезде де жеңіс еңбексіз 
келмейді. Арман Абдраев пен Нұржан 
Смаханов сынды білікті бапкерлердің 
еңбегі зор. Дайындықтың дұрыс 
ұйымдастырылуы нәтижесінде осындай 
жоғары жетістікке қол жетті, – деді облыс 
әкімі. 

Айта кетерлігі, әлем кубогына 61 елден 
399 спортшы қатысты. Жарыста еліміздің 
намысын 7 спортшы қорғаса, оның 4уі – 
қызылордалықтар.

Биыл Сыр спортшылары түрлі 
сайыстарда облыс намысын абыроймен 

қорғады.  Жерлестеріміз ҚР чемпионаты 
мен кубогында 293 медаль жеңіп алса, 
Азия чемпионатында 23 медальға қол 
жеткізді. Мұнан бөлек, боксшы Қамшыбек 
Қоңқабаев пен балуан Дәулет Ниязбеков 
Токио Олимпиадасына лицензия алды. 
Ал, Алматы қаласында өткен Қазақстан 
чемпионатында қызылордалықтар еркін 
күрестен жалпыкомандалық есепте І 
орынды жеңіп алды.

Қабылдау барысында облыс әкімі Рахат 
Бекболатпен, Айсамал Сан сызбаева мен 
пікірлесіп, алдағы жос пар ларын тыңдады. 
Олардың жеңістерін ерекше атай отырып,  
сыйсияпат табыстады. 

«СБ» ақпарат 

Облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова 
«Қазтелеком» АҚ Оңтүстік 
өңірлік коммуникациясы 
дирекциясының бас директоры 
Үсенхан Әубәкіровты 
қабылдады.

Кездесуде аймақ басшысы 
Президент Жолдауындағы цифрлық 
тең сіздікті жою, интернетке ба
рынша қолжетімдікті және сапалы 
байла нысты қамтамасыз ету бүгінгі 
таңда аса маңызды мәселе екенін 
атап өтті. 

– Бүгінгі күні облыс халқының 
жар  тысынан астамы, яғни 448 мыңы 
ауылдық жерлерде тұрады. 230 ауыл
дық елді мекеннің 170і кең жолақты 
интернетпен қам та масыз етілген. 
Бұл барлық ел ді мекеннің 74%ін 
құрайды. Мемлекеттікжекешелік 
әріптестік аясында өңірде 73 елді 
мекеннің мемлекеттік органдары 
талшықтыоптикалық байланыс 
желісімен қамтамасыз етіліп, оның 
14не «Қазақтелеком» акционерлік 
қо ғамы байланыс желісін жүргізді. 
Ен дігі жерде жоғары жылдамдықты 
интернет желісімен қамтамасыз ету 
мәселесі шешімін таппаған 39 елді 
мекенді және шалғай орналасқан 14 
елді мекенді жоғары жылдамдықты 
интернетпен қамтамасыз ету мүм 
кіндігін қарастыруыңызды ұсы
намыз, – деді облыс әкімі. 

Ү.Әубәкіров өңірлік комму

никацияның қызмет аясына үш 
облыс – Түркістан, Жамбыл және 
Қызылорда өңірлері кіретін, қазіргі 
кезде «Теле2/Алтел» компаниясы 
интеграциялық жұмыстар жүргізіп 
жатқанын, оның аяқталуымен 
ауылдық жерлерде интернет сапасы 
артатынын мәлімдеді.

Өткен жылдың наурыз айын
да облыстық цифрлық тех но
логиялар басқармасы мен «Қазақ
телеком» АҚ Оңтүстік өңірлік 
телекоммуникациялар дирекция
сы арасында «Қызылорда облы
сының мемлекеттік органдарына 
тал шықтыоптикалық байланыс 
желісін жүргізу» туралы мемле
кеттікжекешелік әріптестік шарты 
жасалған. Шартта көрсетілген құ
рылыс жұмыстары толығымен аяқ 
талып, 69,7 шақырым тал шық ты
оптикалық кабельдер жүр гізіліп, 

аймақтағы мемлекеттік ор ган  дардың 
77 объектісі интернет желісіне 
қосылған.

Облыс бойынша білім беру 
және денсаулық сақтау нысандары 
толығымен интернетке қосылған. 
Қазіргі уақытта бюджеттік ұйым
дарды емес, халықты (мектеп жа
сындағы балалар, студенттер және 
т.б.) сапалы интернетпен қам
тамасыз ету мәселесі өткір тұр. 
Сон дайақ, білім беру саласында 
«Қауіпсіз мектеп» жобасы бо
йынша бейнебақылау жүйесімен 
қам тамасыз ету кезеңкезеңімен 
іске асырылуда. Осы жылы облыс
тық бюджеттен 70 мектепке бейне
бақылау камераларын ор натуға 250 
млн теңге бөлінді. Бүгінгі таңда 
камераларды орнату жұмыстары 
жүргізілуде.

Smart Citi жобасы аясында 
жүзеге асырылған мұндай бақылау 
жүйесі көптеген артықшылыққа ие. 
Мұнда оқушылар мен ұстаздардың 
қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. 
Сондайақ одан қажетті ақпаратты 
алуға болады. Осы қызметті тағы 
да 71 мектепке қосу мүмкіндігі бар. 
2021 жылға бұл мақсатқа 55 млн 
теңге қаралған. Көпқабатты үйлер 
ау лаларында да видеобақылау жүр
гізу уақыт сұранысына айналып 
отыр. 

Облыс әкімі облыстық цифрлық 
технологиялар басқармасының бас 
шысы Юлия Тремасоваға «Қаз
телеком» ұсынып отырған жобалар 
бойынша тиісті ма мандармен бірге 
талқылап, ұсыныс беруді тапсырды.

ШАЛҒАЙ АУЫЛДАРҒА ИНТЕРНЕТ ЖЕЛІСІН 
ЖЕТКІЗУДІ ЖЕДЕЛДЕТУ ҚАЖЕТ

ӘЛЕМ КУБОГІНІҢ 
ЖЕҢІМПАЗДАРЫН ҚАБЫЛДАДЫ

– Saylau.orda.gov.kz сайтында 
өзіңіз дің жеке сәйкестендіру нө
мі ріңізді енгізе отырып, «Өзіңді 
табу» батырмасымен қай сайлау 
учаскесінен дауыс беретініңізді, 
сондайақ сол сайлау учаскесінің 
қай мекенжайда орналасқанын 
Google картадан көре аласыз. 
Егер азамат өзін сайлаушылар 
тізімінен таба алмаса немесе 
тұр ғылықты мекенжайы бас

қа сайлау учаскесінің шека ра
сында болса, жүйеде онлайн 
өтінім қалдыруға болады. Оның 
екі тәсілі бар. Бірінші, облыс 
аумағында тіркелген аза  маттар 
үшін оператордың хабарласуына 
онлайн өтінім қалдыру, болмаса 
белгіленген аймақтардағы 
әкімдіктің жауапты тұлғаларының 
байланыс нө мірлеріне хабарласу. 
Екінші, тұр ғылықты мекен

жайы басқа сайлау учас кесінің 
шекарасында болған жағ дайда 
10 желтоқсан күні сағат 18:00
ге дейін нысанға сәйкес өтініш 
толтырып, тиісті әкімдікке 
оны онлайн жолдау, – деп 
хабарлады облыстық цифр  лық 
технологиялар басқармасы ақ
параттық технологиялар орта лы
ғының директоры Сәбит Ибадулла 
өңірлік ком му никациялар қыз
метіндегі брифингте.

Бұған дейін Орталық сайлау 
комиссиясы әр сайлаушыны 
құқықтық сауаттылық танытып, 
сайлау құ қығын пайдалануға 
шақырған үн деуін жариялаған 
болатын. Өзіңізді сайлаушылар 
тізіміне енгізу бойынша заңды 
маңызды әрекеттерді уақытылы 
қабылдаңыз!

«СБ» ақпарат

САЙЛАУШЫЛАР ТІЗІМІНДЕ 
БАРСЫЗ БА?

10 қаңтар – еліміз үшін маңызды дата. Бұл күні Парламент 
Мәжілісі және мәслихат депутаттарының сайлауы өтеді. Осыған 
байланысты облыста дайындық қызу. Тұрғындарға, сондай-
ақ, сайлау күні облыс аумағында болатын қала қонақтарына 
арнайы 400-200, 109 Call-орталығы және сайлаушылар тізімінің 
дұрыстығын қамтамасыз ету мақсатында Saylau.orda.gov.kz 
сайты іске қосылған. Бұл сервис сіздің сайлаушылар тізімінде 
бар-жоғыңызды лезде анықтап береді. Бүгінде сайтқа 1000-
ға жуық онлайн өтінім мен сall-орталықтарына 400-ге жуық 
қоңырау келіп түскен.

ЫНТА МЕН 
ЖІГЕРДІҢ 
ЖЕҢІСІ 

Облыс әкімінің орынбасары 
Наурызбай Байқадамов пен жауапты 
сала жетекшілері Халықаралық 
мүгедектер күніне орай белгілі 
кәсіпкер Нұрмұрат Ермановқа ел 
дамуына сіңірген елеулі еңбегі үшін 
алғыс білдірді. Облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы «Демеу» 
мейірімділік мүгедектер қоғамдық 
бірлестігімен бірге өңірдегі 182 
мүмкіндігі шектеулі азаматқа 
құрмет көрсетті. Басқарма басшысы 
Гаухар Қалмақова, орынбасары 
Айгүл Болатқызы көмекке мұқтаж 
жандардың үйіне барып, арнайы 
құттықтау хат пен сый-сияпат 
ұсынды.

Бұл күнді БҰҰ Бас Ассамблеясы 
мүгедектер он жылдығының (19831992) 
аяқталуына орай жариялаған. Мақсаты 
– мүмкіндігі шектеулі азаматтардың 
құқықтарын сақтау, әлеуметтік жағдайын 
жақсартуға айрықша назар аудару. 2015 
жылы еліміз Біріккен Ұлттар ұйымының 
мүгедектердің құқықтарын қорғау туралы 
конвенциясын ратификациялап, өзіне 
осы бағытта тиісті міндеттемелер алды. 
Бұл ретте мемлекет тарапынан қажетті 
заңдар және нормативтікқұқықтық актілер 
қабылданды.

Қазір облыс бойынша 30 мыңнан астам 
(30283) мүгедектігі бар адам тіркелген, 
жалпы халық  санының (800,8 мың адам) 
3,8 процентін құрайды. Оның ішінде 
ерекше қажеттілігі бар балалар – 5098 (16,8 
%).  Оларды оңалту, денсаулығын жақсарту 
үшін бюджеттен бөлінген қаражат жылдан 
жылға артуда. Биыл 1,4 млрд теңгеден 
астам қаражат бөлінді. Нәтижесінде 
әлеуметтік оңалту шаралары 90,1 процентке 
орындалды.

Мүгедектігі бар адамдардың жұмыспен 
қамтылуы басты назарда. Оларға бос 
орындар жәрмеңкелері өткізіліп, 807 
мүгедек жұмыспен қамтылды, оның 
190ы тұрақты жұмыс. 4372 мүмкіндігі 
шектеулі адам, оның ішінде 194 мүгедек 
бала күндізгі жартылай стационарда 
үкіметтік емес ұйымдар арқылы қызмет 
алып отыр. Бұл қызмет түрлерін Арал 
ауданында аудандық мүгедектер ұйымы, 
Қазалыда «Шапағат», Қармақшы, Жалағаш 
аудандары мен Қызылорда қаласында 
«АльтаирБөбек», Жаңақорғанда «Нұрлы 
сенім», Шиеліде «ДуманШиелі» сияқты 
қоғамдық ұйымдар, қорлар мен орталықтар  
жүзеге асырып келеді.

Олардың тәжірибелері қалыптасқан, 
атап айтқанда, 1999 жылдан бастап «Қанат 
dr. Темиркулов» қоғамдық бірлестігі 
спорттықсауықтыру орталығы жұмыс 
істейді. Орталықта елімізден және шет 
мемлекеттерден келген 500ден астам 
адамды қабылдаған.  Жосалы кентінде 50 
балаға арналған «ДәметкенАна» оңалту 
және әлеуметтік бейімдеу орталығы 
ашылып, қызмет көрсетуде. 

Олардың өмір сүруге деген 
құштарлығы, еңбек етуге деген ынтасы, 
жетістікке жетем деген жігері он екі 
мүшесі сау адамдардан да мықты. Мәселен, 
Ислам Салимов – екінші топтағы көз 
мүгедегі. Жеңіл атлетиканы жанына 
серік етіп, спортта өз орнын тапқан. Азия 
паралимпиада ойындарының жүлдегері,  
халықаралық дәрежедегі спорт шебері, 
көз мүгедектері арасында Бүкіләлемдік 
ойындардың күміс жүлдегері. Лондонда 
өткен паралимпиада ойындарына қатысқан. 
Нұрмұхаммед Әбілқасым – ақын, бірнеше 
жыр кітаптарының авторы. Әсел Төребаева 
– жастайынан дүние жарығын көрмесе де, 
елуден аса әннің авторы. Әуенін де, сөзін де 
өзі шығарады, орындайды. Аслан Ертоқаев 
– бейнелеу өнерінен республикалық, 
облыстық байқауларға қатысып келеді. 

Осындай ерікжігері мұқалмаған, 
алдағы күннен үміт үзбеген жандар 
барлығымызға үлгі. 

«СБ» ақпарат

Облыс әкімі есебінде айтылғандай, биыл 300 
мектептің 225і жаңа оқу жылын қашықтан оқытудан 
бастаса, қазір 121 мектеп дәстүрлі режимде жұмыс 
істеуде. 40 мыңға жуық бала оқитын 2 мыңнан астам 
кезекші топ ашылды. Қашықтан оқытуға қажет 
мектеп теңгеріміндегі 14 мыңнан астам компьютер 
оқушыларға берілді. Бюджет қаражаты мен 
демеушілер есебінен 27 мыңға жуық компьютерлік 
техника сатып алынды, олар тұрмысы төмен отбасы 
балаларына табысталды.

– Жыл басында аймақта 3 апатты мектеп болды. Біз 
140 орындық бір мектепті аяқтадық, тағы бір мектептің 
құрылысы жалғасуда. Келесі жылы үшінші мектептің 
құрылысын бастаймыз, – деп толықтырған облыс 
әкімі жекеменшік мектептердің құрылысы бойынша 
инвесторлармен келісімдер  жүргізіліп жатқанын 
айтты. Биыл 300 және 500 орындық 2 мектеп салынуда, 
жыл соңына дейін біреуі пайдалануға беріледі.

Халықты бірінші кезектегі әлеуметтік маңызы 
бар азықтүлік тауарларымен қамтамасыз ету күн 
тәртібінен түскен емес. Жергілікті бюджеттен 834,9 
млн теңге қаржы бөлініп, 4 мың тоннадан астам азық
түлік сатып алынды.

Облыс әкімі агроөнеркәсіптік кешеннің негізгі 
капиталына биылғы жылдың он айында  10 млрд 
теңгеден астам инвестиция салынғанын мәлімдеді. 
Бұл ретте, ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорты 
шамамен 11%ке өскен, оның 98%і – қайта өңделген 
өнім. Алғаш рет Германия нарығына 517,1 тонна қамыс 
және Өзбекстанға 136 тонна бидай ұны жөнелтілді. 
Жалпы, биыл әлемнің 17 еліне ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің 11 түрі экспортталуда. Диқандар 550 мың 
тоннадан астам күріш жинап, тағы да жоғары нәтижеге 
қол жеткізді. Мал, балық шаруашылығын ілгерілетуде 
ілкімді істер бар.

Биыл облыстың 2023 жылға дейінгі экономикалық 
даму жоспары қабылданды. Оның аясында 
экономиканың түрлі салаларында жалпы құны 
271 млрд теңгені құрайтын 265 жобаны іске асыру 
жоспарлануда. Осы жылдың өзінде 2069 жұмыс орны 
құрылатын жалпы құны 29 млрд теңгеге 110 жоба 
іске асырылуда. Оның бүгінгі күні 7,4 млрд теңгені 
құрайтын 83 жобасы іске қосылып, 667 жұмыс орны 
ашылған. Ауылдық елді мекендерге әлеуметтік және 
инженерлік инфрақұрылым орналастыру бойынша 
«Ауыл – Ел бесігі» арнайы жобасы да жалғасуда. Биыл 
облыстың 8 елді мекенінде құны 5 млрд теңгеден 
асатын 62 жоба іске асуда. 

Жалпы халықтың өмір сүру деңгейін сипаттайтын 
көрсеткіштер бойынша оң динамика бар. Мәселен, 10 
ай ішінде экономика салаларында 19805 жаңа жұмыс 
орны құрылса, оның 14761і тұрақты еңбек көзі.

Мемлекет басшысының Қызылорда облысына 
экономикалық көмек көрсету туралы тапсырмасына 
сәйкес орталық мемлекеттік органдармен инвес
тициялық жобалар негізінде тиісті жұмыстар 
жүргізіліп, нәтижесінде 85,5 млрд теңгені құрайтын 
74 жоба анықталды. Жобаларды 20202023 жылдары, 
оның ішінде 2020 жылы қаржыландыру мәселесі 
толықтай шешілген құны 15,6 млрд теңге болатын 42 
жобаны іске асыру көзделген. 

Облыс әкімі сөз соңында 2020 жылға арналған 
облыс бюджеті 301,7 млрд теңге көлемінде бекітіліп, 
жыл ішінде 5 рет нақтыланғанын еске салып өтті. 
Нәтижесінде облыс бюджетінің көлемі 377,4 млрд 
теңгені құрады.

Сессияда сөз сөйлеген депутаттар И.Құттықожаев 
пен І.Тілеп талайды тығырыққа тіреген жаһандық 
пандемия кезінде облыста атқарылған жұмыстарға 
оң пікір білдірді. Уақытылы қабылданған шешімдер 
негізгі көрсеткіштердің төмендеуіне жол бермегенін 
атап өтті. 

Сессияның күн тәртібінде белгіленген басқа да 
мәселелер талқыланып, тиісті шешімдер қабылданды.

СЫНДАРЛЫ 
ШАҚТА 
ШЫҢДАЛА 
ТҮСТІК

Еркін форматтағы шарада 
аймақтағы эпидемиологиялық 
ахуал сөз болды және жастар 
вирустан сақтанудың тиімді жол
дарын талқылады. Басқосуда 
статистикалық мәліметтер кел
тірілді және бүгінде коронавирус 
инфекциясы әлем бойынша 
ерекше жылдамдықпен таралып 
жатқаны, оны 65,2 миллионнан 

астам адам жұқтырғаны айтылды.
– Біздің облыста осы кезге  

дейін 3296 жағдай анық та
лып отыр. Бірінші дерек нау
рыз айының соңында тіркелді. 
Туған күн кеші, тойтомалақ 
тыйылмағандықтан, сол тұста 
елдің вирустың барына сен
бегенінен жағдай күрделеніп, 
салдары білінді. Бұл мәселе 

жас тардың, жалпы қала тұр
ғын дарының сақтыққа сал ғырт 
қарамауына, қауіпсіздікті қа
перден шығармауына үн деп отыр, 
– деді Наурызбай Байқадамов.

Кездесуге санитарлықэпиде
миологиялық қызмет өкілдері де 
қатысып, жастарға әлеуметтік қа
шықтықты сақтау, жеке ги гиенаға 
баса мән беру және бет перде 
киюдің маңызын тағы бір еске 
салды. Қатысушылар виру сология 
мен эпидемиология жайлы 
қамтылған медициналық энци
клопедияларды да талқылады. 

– Прокуратура бастамасымен 
бұрын сотты болған азаматтарды 
қайта қылмыс жасауға жол бермеу 
мәселесіне назар аударылды. Осы 
мақсатта жұмыс тобы құрылып, 
облыста осындай жағдайдағы 
1117 адамның тізімі жасалды. 
Аталған азаматтар жасыл, сары, 
қызыл санаттарға енгізілді. 
Нәтижесінде олардың тұрмыстық 
жағдайы назарға алынды. Сондай
ақ, қала аумағында полиция 
органымен бірлесе отырып, 14 

учаскелік аймақта маскүнемдік 
және нашақорлықпен есепте 
тұрғандар бойынша алдын алу 
шаралары атқарылды. Ол бұрын 
сотты болған азаматтардың 
қайта қылмыс жасауын 16 
процентке азайтты, – деді Азамат 
Баянбайұлы. 

Прокуратура ықпалымен 
аудандарда мал ұрлығын тө
мендету бағытында тиісті 
ісшаралар жүзеге асты. 
Соның арқасында мал ұрлығы 

32 процентке кеміді. Бұл 
бағытта Шиелі, Жаңақорған 
аудандарында малды кезектесіп 
бағу ісі оң нәтиже берді. Алдағы 
уақытта бұл тәжірибені өзге 
аудандарда да қолға алуға көңіл 
бөлінеді. Себебі, қазіргі уақытта 
Арал ауданында мал ұрлығы 42 
процентке өскен.

Кәсіпкерлікті қолдау ба
ғытында нақты жұмыстар жүр
гізілді. Тиісті орындар тарапынан 
оларға жасалған тексеру барысы 
таразыланып, бұл бойынша 7 
заңсыздық белгілі болды. Бүгінгі 
күндері кәсіпкерлердің құқығын 
қорғау мақсатында прокуратура 
жанынан мобильді топ құрылған. 
Заң бұзушылық жағдайы болса, 
оған хабарласуға мүмкіндік бар.

– Қызылорда облысы 
бойынша партиялық тізіммен 
мәслихат депутаттығына ұсы
нылған кандидаттардың жалпы 
саны – 381. Оның ішінде әйелдер 
мен 29 жасқа толмаған үміткерлер 

– 156. Сондайақ, партиялық тізім 
бойынша Қызылорда облыстық 
мәслихат депутаттығына барлығы 
72 үміткер ұсынылды. Оның 
ішінде әйелдер мен 29 жасқа 
толмағандардың саны – 23. Пар

тиялық тізімге енгізілген барлық 
адамдар Конституция мен “ҚР 
сайлау туралы заңы” талаптарына 
сай келеді, – деді облыстық сайлау 
комиссиясының төрағасы Ғалым 
Баймырзаев.

Айта кету керек, осы 
кезге дейін Сыртқы істер 
министрлігінің 39 байқаушыны 
аккредиттеу туралы ұсынысы 
түскен. Олардың ішінде 35 
байқаушы – ТМД байқаушылар 
миссиясы құрамында, 4 байқаушы 
– Ислам ынтымақтастығы ұйымы 
миссиясынан. Жалпы ха лық
аралық байқаушыларды ак
кредиттеу 4 қаңтарда  сағат 18:00
ге дейін жүзеге асырылады.

ПАРТИЯЛЫҚ ТІЗІМДІ ҰСЫНУ АЯҚТАЛДЫ
Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының  

кезекті сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі күнтізбелік 
жоспарына сәйкес саяси партияның тиісті филиалы 
немесе өкілдігі партиялық тізімін тиісті аумақтық сайлау 
комиссияларына ұсыну 4 желтоқсанда жергілікті уақытпен 
сағат 18:00-де аяқталды. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте облыстық сайлау комиссиясының 
төрағасы Ғалым Баймырзаев, сайлау комиссиясы төрағасының 
орынбасары Қожамжар Наурызбаев, сайлау  комиссиясының 
хатшысы Аягөз Сырлыбаева хабарлады.

ЗАҢДЫЛЫҚТЫ САҚТАУ БАСТЫ 
НАЗАРДА

Биыл облыстық прокуратура негізгі жұмысын құқық 
бұзушылықтың алдын алу шараларына бағыттады. Ол жалпы 
тіркелген қылмыстың 36 процентке төмендеуіне оң әсерін 
тигізді. Бұл жөнінде облыстық прокуратураның аппарат 
басшысы Азамат Баянбайұлы өңірлік коммунинкациялар 
қызметінде өткен брифингте жан-жақты айтып берді.

ТАЛҚЫ ТАҚЫРЫБЫ – ВИРУСТАН САҚТАНУ
Кеше Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми 

кітапханасында облыс әкімінің орынбасары Наурызбай 
Байқадамов «Кітап құрттары» клубының мүшелерімен кездесті.
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Армян 
вандализмі
 
Осы ретте біздің жадымызға осы аймақтан 

басқыншы армян әскерлерінің тықсыра 
қууымен кетуге мәжбүр болған әзербайжан 
бауырлар еріксіз оралар еді. Ол кезде өздерінің 
ғасырлар бойғы құтты қонысы болған ата-
бабаларының жерін амалсыз тастап шыққан 
әзерилер бір нәрсені қиратып кетпек тұрмақ, 
киім-кешектерінің өзін түгендеп алып кете 
алмай, бас сауғалап қашқан-тын. Армяндар 
онда қазіргі әзербайжан армиясы секілді көшу 
үшін белгілі бір уақытқа мұрсат та бере қойған 
жоқ, жедел арада кете алмағандарын тіпті 
тапа-тал түсте атып тастап та жатты…

Біз, міне, екі түрлі халықтың бір мәселеге 
екі түрлі көзқараспен, екі түрлі пиғылмен 
қарайтынының нағыз көрнекі құралын 
көріп отырғандай әсерде жүрміз. Өздеріне 
соншалықты қарасып, білдірген уәждеріне 
қарай кеңшілік беріп тұрған әзербайжандарға 
енді армяндар қалай және қандай алғыс айтып 
жатыр? Олардың алғыстарының түрі сол, 
өздері отыз жылға жуық уақыт тұрған бұрынғы 
әзербайжан отбасыларының шаңырақтарына 
жаппай от қойып, бұған қоса, қора-қопсылары 
мен тауық кепелеріне дейін жалынға орап, 
сонымен бірге маңайдағы ит тұмсығы 
батпайтын қалың ормандарға шала тастап 
кетуде. Соның салдарынан жанып жатқан ну 
тоғайлардан ұшқан түтін айналадағы ауаны 
бүлдіріп, экологиялық проблемалар туғыза 
бастады.

Мұндайға кімдер барады? Кімдер өзі отыз 
жыл отырған, балалары өмірге келіп, есейген 
отандарын өзі кетерінде бұзып кетеді? Құс 
екеш құстың өзі мұны жасамайды ғой. 

Мұны аз десеңіздер, армяндар осындағы 
электр жарығы келетін бағандарды да, оларға 
ток беретін подстанцияларды да қиратып 
кеткен. Мұның арғы жағында Худаванг атты 
ежелгі албан ғибадат үйі кешенінің тас-
талқанын шығарып, ішіндегі қоңырауына дейін 
әкеткен. Бұдан бөлек, бірқатар храмдарды 
тонап кеткендері белгілі болып қалды. 
Негізі, олардың бәрі бір кезде әзербайжандар 
салған мешіттер еді. 1993 жылы бұл аумақты 
басып алған армяндар оларды баяғыдан 
өздерінікі етіп көрсету үшін қабырғаларына өз 
жазуларын жазып тастаған екен. Бірақ оларды 
қырып алғанда, арғы жағынан құрылысты 
салған әзербайжандардың аты-жөндері шыға 
келіпті…

Біз мұның мысалын бұрын ешқашан 
Таулы Қарабақ автономиялы облысының 
қарауында болмаған, тек 90-шы жылдардың 
басында Ресейдің қолдауына сүйенген армян 
қарулы күштерінің осы аймақпен шекаралас 
жатқан басып алған тағы 7 ауданның 
қатарындағы Келбаджардан армян әскерлері 
мен тұрғындардың кетулері барысынан көріп 
отырмыз. Армения жасақтары бұл аудан 
жерін 1993 жылғы 2 сәуірде басып алған еді. 
Оккупацияға дейін мұнда 60 мыңнан астам 
әзербайжан тұрыпты. Ал қазір солардың біреуі 
де қалмаған. Бәрін армяндар өз жерлерінен 
қуып шыққан. Сөйтіп, сырттан 3 мың армянды 
көшіріп әкелген.

Қазіргі күндері бұл жердің байырғы егелері 
– әзербайжандар атамекендеріне қайтып орала 
бастады. Бұдан бөлек, Түркияда тұратын 
түрікмендердің де бірқанша отбасылары 
осында қоныс аударады деген сөз шығуда. 
Ол да мүмкін. Енді олардың бәріне мұндай 
үйлерді қайта салып алуға тура келеді. 
Дегенмен, мұның да берекесін берсін. Ең 
бастысы, басқыншылар да, олармен бірге 
келген өктем жұрт та кетіп жатыр. Әзербайжан 
билігі отыз жыл бойы дамымай қалған бұл 
аудандарда үлкен құрылыстар жүргізуді қолға 
алғалы жатыр.

Ал осы жолғы армян вандализмін қазіргі 
таңда бүкіл әлемнің иманды жандары айыптау 
үстінде. Франция президенті бастаған біршама 
қауым болмаса, енді армяндардың қолтығына 
су бүркіп жүрген ешкім жоқ. Тіпті Владимир 
Путиннің өзі Таулы Қарабақ пен оған жапсарлас 
жаңағы жеті ауданның Әзербайжанға тиесілі 
екенін соңғы күндері бірнеше рет қадап айтты. 
Осының өзі хай жұртына сабақ болуы керек 
еді. Бірақ олай бола қоймады…

Мына соғыс шынында кімнің кім екенін, 
қай халықтың жүрегінде иман барын, кімде 
жоқ екенін анық көрсетіп берді.

Ержан УӘЙІС,
саясаттанушы

РУХ 
ЖАҢҒЫРМАЙ, 
САНА 
СЕРПІЛМЕЙДІ
Филология ғылымдарының кандидаты, Халықаралық ақпараттандыру 

академиясының академигі, ҚР Журналистер одағының мүшесі, ҚР білім беру ісінің 
құрметті қызметкері Алдажар Әбіловпен арадағы әңгімеміз осы тақырыпты тарқатады.

– Рухани жаңғыру идеясының 
негізгі өзегі – ұлттық болмыс, 
ұлы санаға оралу. Осы жолда 
біздің идеология нені ескеру 
керек?

– Елбасы Нұрсұлтан Әбіш-
ұлы Назарбаев «Болашаққа бағ-
дар: рухани жаңғыру» атты бағ-
дарламалық мақаласында қазақ 
елі нің өткеніне көз жүгіртіп, жа -
ңа тарихи кезеңдерге жан-жақ   ты 
баға бере отырып, руха ни жаңғыру 
арқылы болашақ қа де ген өз 
пікірлері мен көзқа расын біл дірді. 

«Мен бар ша қа  зақстан -
дықтар, әсіресе, жас ұр пақ 
жаңғыру жөніндегі осы нау ұсы -
ныстардың маңызын терең тү-
сі неді деп сенемін. Жаңа жағ-
дайда жаңғыруға деген ішкі 
ұм тылыс – біздің дамуымыздың 
ең басты қағидасы», – деп ел ке-
лешегіне үміт артады. Елбасы 
Қа зақстан үшін қайта түлеудің 
ай рықша маңызды екі үдерісі – 
саяси реформа мен экономикалық 
жаңғыруға ерекше мән бере, 
біртұтас ұлт болу идеясын бүгінгі 
жаһандану кезеңінде ел игілігіне 
жаратудағы мақсат-мүдделер ту-
ралы өзектілікті көрсетті. Бұл ба-
ғытта біраз жұмыстар жүзеге асты, 
бірақ атқарылар шаруа одан да көп. 
«Бізде идеология жоқ» деушілер де, 
«идеология етіп исламды алу керек» 
деген пікірлер де бой көрсетеді. Ау, 
рухани жаң ғыру, ұлттық болмысты 
негізгі бағдаршам ету дегеннен 
артық қандай идеология керек. 
Қажет болса, қазақ түсінігіндегі 
ислам да осының ішіне еніп кетпей 
ме? Бұл – бір күндік шаруа емес 
және ұрандаумен іске аспайды. 
Мұны әр қазақстандық түсіне, 
сезіне білуі керек. Бұрын кеңес 
заманында мектеп қабырғасының 
өзінде «Коммунистік моральдық 
кодекс» оқытылып, түсіндірілсе, 
уағыздалса – бүгін де тура сон-
дай қылып, балабақшадан бастап 
ұлттық болмыс, ұлттық рух, аза-
мат адалдығы мәселелер санаға 
сі ңі рілуі керек. Екіншіден, бұл 
бағыттағы ата-ана міндеті, оның 
жауапкершілігі көтерілуі қажет. 
Барлығын мектептің, оқу орында-
рының мойнына жүктеп қоюға 
болмайды. Бір сөзбен айтқанда 
бүкіл қоғам болып нақты іске көшуі 
және тәрбие жұмыстары осыған 
негізделуі керек. 

– Мемлекеттік тіл мәселесі 
әлі өзекті болып келе жатыр, 
неге? Мысалы, қарапайым іс 
қағаздары да толық қазақ ша
ланып болған жоқ.

– Бұлай болуы біздің сана-
мыздағы қасаң түсініктер мен 
немкеттіліктен деп ойлаймын. 
Әйт песе, бұл – өзекті болатын 
жайт емес. Өзбекстан, Түркімен-
стан және т.с.с. елдерде кешегі 
кеңес дәуірінің өзінде де мұндай 
мәселе болған жоқ. Себеп, біздің 
ұлттық санамызда орын алған 
құлдық психологияда жатыр. 
Мені таңғалдыратыны – 99 па-
йыз қазақтар тұратын осы Қы-
зылордада туып, осында өскен 
өз ге ұлт өкілдерінің қазақша біл-
мейтіні. Мұндай жағдай Қа за лыда 
да кездескенде ішім қан жылаған, 
орыс, кәріс және т.б. ұлт өкілдері 
менің тілімді, атаме кенімді, 
мемлекетімді менсінбей ме деген 
ішкі ой пайда болған. Бұ ған жол 
беруші – тағы да өзі міз. Ал, қазақ 
тілін білмейтін қа зақтарды көргенде 
– әлгілердікі шүкіршілік екен деп 
күпірлік ойға да барады екенсің. 
Бұдан шы ғатын қорытынды – 
өзге ұлт өкілдерінің ана тілімізді 
үйренуі тек дәрісханалық жағдайда 
емес, күнделікті тіршілікте жүзеге 
аса тын жағдайға жетуіміз керек. 
Бұл – ел болашағы үшін атқарылар 
маңызды шаруаның бірі екені анық.

Іс қағаздарының қазақшалануы 
деген де – күрделі мәселе. Әркім 
өзінше аударып, ала-құлалыққа 
жол берілгеннен бұл әлі созылып 
келеді. Бір-екі мысал айта өте-
лік. Мәселен, орыс тіліндегі «на-
селенный пункт» дегенді «елді 
мекен» деп айтып та, жазып та 
жүрміз. Мұны кім аударса да оны 
қазақ тілін білмейтін, ұлттық 
санасы күңгірт жан деп айтқым 
келеді. Мен осы мәселеге қатысты 
бірнеше мақала да жаздым, көркем 
шығармаларым арқылы да айттым. 
Бірақ оны ұғып жатқан жан жоқ. 
Міне, қараңыз, қазақ ел бар жерді 
– мекен, ал, ел жоқ жерді – жапан, 
не түз деп атаған. Сонда елсіз 
мекен бола ма, елді мекен деп орыс 
тілінің ығына жүргенше қазақтың 
ауыл дегенін алған дұрыс болатын 
еді. Медициналық мекемелерге 

ба ра қалсаң, бірінде медбике деп 
жазылса, енді бірінде – аяжан деп 
жазулы тұрады. Тіпті, теледидардан 
«Кездескенше күн жақсы болсын» 
дегенді естігенде шалқадан түсесің, 
сонда кездескеннен кейін күн 
қараң қалуы керек пе? Қазақтың 
«Амандықпен жүздесейік», «Жақ-
сылықта жолығайық» және т.с.с. 
ойлы тілектері толып жатқан жоқ 
па? Мұндайлар өте көп, бұлай 
болуының себебі – біздің теле-
жорналшыларымыз бен тәр жіма-
шыларымыздың «мен біле мін ге» 

салынуы және жалпы елдің бұған 
қатысты самарқау көзқарасы деген 
ойдамын.

– Күнделікті өмірден біле
тініміз, өзге ұлт өкілдерінің 
мем лекеттік тілді үйренуге де
ген  қызығушылығы едәуір бай
қалып қалады. Оларға қандай 
қолдау жасау керек?

– Өзге ұлт өкілдеріне аз қолдау 
жасалып жатқан жоқ. Менің бі-
луімше, бұрынғы кеңестік ке ңіс-
тікте осы мәселеге қатысты қыруар 
қаржы бөліп отырған біздің ел 
сияқты. Оларға қазақ тілінің му-
зыкалы, әуенді, көркем, сөздік қоры 
өте бай тіл екенін, Қазақстанда 
өмір сүретін әр азаматтың бұл тілді 
білуі міндетті екенін күнделікті 
тіршілікте түсіндіру керек. Қол-
даудың үлкені – сол. Бір ғана 
Димаш Құдайбергеннің өзі қазақ 
елін түсінде де көрмеген қаншама 
шетелдіктерге қазақ тілін үйренуге 
ықпал жасады. Мен күнделікті 
тіршілікте деген тіркесті бірнеше 
рет қолдандым, бұл күштеу де ген 
ой емес, бұл – мәжбүрлік пен ықы-
ластанудың қорытпасы деген сөз.

– Қазіргі жастардың бәрі 
болмаса да көбі кітап оқымайды. 
Оларды кітапқа қалай оралта 
аламыз?

– Уақыттың бір орнында тұр-
масы да, соған ілесе адамзат да-
муының мезгіл көшіне ілесері де 
ақиқат десек, адамзаттықты ай-
қындайтын әрі оның дамуына зор 
ықпал ететін көркем әдебиеттің 
жаңа ғасырлар қақпасын ашар 
құдірет екені де, мезгіл көшіне 
ба ғыт-бағдар сілтер шамшы рақ -
тардың бірі екені де дау туғыз-
байды. Біз қалайық-қаламайық, 
қа зіргі кезде көркем шығарманың 
оқылу деңгейі құлдырап кетті 
– шындық осы. Бастауын ауыз 
әдебиетінен алатын осы бір көр-
кемөнер саласының аса маңызды 
рөлін түсінбеу, осы заңдылықты 
бұзу – кез келген ұлт не қоғам 
үшін үлкен қасірет пен қауіп еке-
ні белгілі. Менің ойымша – бел-
гілі бір ұлттың жойылуы оның 
ұлттық әдебиетін жойып алуынан 
басталатын сияқты. Біреулер тіл 
жойылса, ұлт жойылады дей ді. Бұл 
да рас, бірақ адамзат та рихында 
тілі, жазуы қалып, ұлты жойылып 
кеткен латынды еске алудың 
өзі біздің әлгі пікірімізге қарай 
жетелейді. 

Қазақ елі тәуелсіздік алғаннан 
кейін, елдің саяси-экономикалық, 
рухани өмірінде үлкен өзгерістер 
болды. Еліміз өзінің өткенін қайта 
саралап, болашағына көз тастап, 
әлем мемлекеттерімен терезесі тең 
ел ретінде жаңа даму сатысына 
аяқ басты. Азаттық таңымен бір ге 
тарихымыздағы көптеген ақтаң-
дақтарды ашу, көмескіленген ұлт-
тық сананы жаңғырту сияқты үл  кен 
міндеттер күн тәртібіне қойылды. 
Бұл тұста да көркем әде биет 
атқарған және атқарар істер ұшан-
теңіз екені хақ.

Кешегі кеңестік заманда ел-
дің кітап оқу деңгейі жоғары 
бол ды. Кез келген шопанның 
еті  гінің қонышында, шофер, трак-
то ристердің қобдишасында кітап 
не әдеби журналдар жүрді. Тіпті 
барлық еңбек ұжымдарында 
өзін  дік білім көтеруге қатысты 
қандай көркем шығарма оқығаны 
сұралатын. Иә, ол кез өтіп кетті. Енді 
кітап оқуға қалай ораламыз, міне, 
мәселе осы боп тұр. Ең алдымен 
өмірге келген көркем туынды ма-
мандар рецензиялауынан өткені 
дұрыс. Екіншіден, орта мектеп 
кітапханашыларының, тіпті бар-
лық кітапханашылардың жауап-
кершілігін күшейту керек. Өткенде 
теледидардан Нұр-Сұлтан қаласы 
мектеп кітапханашыларының өз-
деріне педагог статусын қоса беру 
керек деген пікірлерін тың дап 
таңғалдым. Олар мектеп мұ ға-
лімдеріне әдістемелік көмек көр-
сетеміз дейді. Ал, түсініп алыңыз. 
Не ондағы кітапханашылар ерек 
тұлғалар да, не біздегі кітапха-
на шылардың міндеті өзгеше бо-

лып тұр ғой сонда. Мұны айтып 
отырған себебім – кітап оқуға 
оралудағы басты тұлғалардың 
бірі – кітапханашы. Ол оқу орын-
дары басшыларына хат жазып, сту -
денттер мен оқу шы лар ды жинап 

алып, бір-екі әдебиет шіге баяндама 
жа сатып, «ша  руа біт ті» де меуі ке-
рек. Кері сінше, оқу орындарына 
барып, сту дент тер мен оқу шылар 
ара сында бо лып, жаңа көркем ту-
ын  ды туралы насихат жүр гізуі 
ке рек қой. Оқыр ман ның қызығу-
шы  лығын оя ту керек. Бұл мек-
теп кітапхана шы ларының да мін-
деті, жас ерекшеліктеріне қа  рай 
оқырман ортасын ұйым дас тыру 
да солар атқарар шаруа. Үшін ші-
ден, кітап оқу тұрғысында ата-
аналар арасында үздіксіз үгіт және 
насихат жұмыстары жү руі қажет, 
әр еңбек ұжымында кітап сүюшілер 
қоғамының ұйым дары болуы керек 
және олар нақты шаралар атқаруы 
тиіс. Әр азамат, әрбір жас көркем 
шығарманың адам тәрбиесіндегі 
рөлін түсіне білуі шарт. 1950 
жылдарға дейін өмір ге келген 
ағаларымыздан «Біз ге ол кезде 
мектепте жоғары оқу орнын бітірген 
математик не әдебиетші сабақ 
берген жоқ. Ыл ғи соғыстан оралған 
аза мат тар білім берді. Олардың да 
ықпалы, еңбегі бар, бірақ, негі-
зінен бізді өсіріп шығарған көр кем 
әдебиет болды. Мәселен, Н.Ос-
тров скийдің «Құрыш қалай шы-
нықтысын» оқып, бәріміздің Павел 
Корчагиндей болғымыз келді»   
дегендерін талай естідік. Сон-
дықтан бұл шаруада ұсақ-түйек 
іс деген болмауға тиіс, жоспарлы, 
нақты жұмыс жасалуы қажет.

– Осы арада тағы бір сауал. 
Мерзімді баспасөзге жазылу не
месе оның электронды ақпарат 
көздерімен бәсекелік қабілеті 
ту ралы ашып айтайықшы. Осы 
біз ақ пен қараны қалай айырып 
отырмыз?      

– Бұл да – бүгінгі таңдағы кө-
кейтестіліктің бірі. Елдің көбісі 
интернет желісіне таңылды. Ең-
бектеген баладан еңкейген қартқа 
дейін қалтафон (ұялы телефон) 
құлына айналды. Қорқынышты. 
Жас сәбиін ана осы телефонмен 
жұбататын болды, жаңалық білгісі 
келетіндер осыған жүгінетін бол-
ды. Ал, сол жаңалықтар деп отыр-
ғаныңыздың өзі кейін жалған 
болып шығып жатады, тіпті, біздің 
ел үшін теріс пиғылды ақпараттар 
да өріп жүр. Ал, жасөспірім 
психологиясын бұзатын, зина-
қорлық, маскүнемдік, соғыс-
құ мар лық және т.с.с. қатысты 
ақпарат тіпті көп. Мейлі, телефон 
әркімнің жеке мүлкі, алайда соны 
тұтынушы қазекем сол қажетсіз 
өсек-аяңды тыңдауы арқылы шет-
елдегі біреулерді байытып жат-
қанын біле ме екен, әй, білмейді-
ау. Мұны заңмен реттеуге 
бо ла тыны хақ, бірақ біздің билік 
ел жағдайына байланысты әзір 
мұн дай шектеу шараларына бара 
алмай отыр. Мұны да түсінуге 
болады. Осы тұстан тағы бір ой 
қылаң береді. Студенттер мен 
оқушылардың қолында жүрген 
қымбат телефондарды көргенде 
ойға қаласың, жазған неме осыны 
қай табысына алды екен деп. 
Баяғы, ата-ана ғой, ұл-қызы «қа-
тардан қалмасын, жұрттан ұят 
болмасын» деп банктен несие 
алса да сатып әпереді. Оның аста-
рында бәсеке деген қызылкөз де 
бұғып жатыр. Ал, сол ата-анаға 
«Мынадай газетке жазыласыз ба» 
деп айтып көріңізші, не дер екен?! 
Жалпы, интернет желісіндегі ақпа-
раттың барлығын қалай болса 
солай топырлатып өткізе бермей, 
зияндыларына тоқтау салған дұ-
рыс.

Басылымдардың беделін кө-
теру ең алдымен сол басылым 
ұжы мының оқырманмен тығыз 
бай ланыс орнатуынан баста ла-
тын сияқты. Ол үшін әр еңбек 
ұжы мында тірек топтарын ұйым-
дастыруды жөн көремін. Бұл іске 
менің ойымша жүрдім-бардым 
қарауға болмайды, ұлттық болмыс, 
рухани санаға ораламыз десек, 
мұны жете түсінуіміз керек. Бұ-
рын еңбек ұжымдарында газет 
материалдары талқыланып оты-
ратын, әр мекеме алдында газет 

ілінетін тақталар болатын. Жақ сы 
үрдіс қой, неге соны қайта жаң-
ғыртпасқа. Сонан соң газеттерде 
әде биет беті, ғалымдар мінбері, 
жас тар өмірі, сын-сықақ және 
т.с.с. міндетті айдарларды күшейту 
керек. 

Сонау 1966 жылы екінші 
клас тың оқушысы кезімде ең 

алғаш өзім жаздырып алған 
басылым – «Балдырған»  
журналы болды. Сонда 
класс жетекшім мен қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі Үсейін Сатаев 
ағай (жазушы Жақсылық 
Түменбаевтың ағасы) 
келіп, журнал туралы 
әңгімеледі, он бес оқушыға 
бір-бірден қарап шығуға 
берді. Қызықтық, класс 
болып жазылдық. Одан 
ұтпасақ, ұтылған жоқпыз, 
кейін өзіміз сол журналға 
мақала жаза бастадық. Ал, 

неге қазір осыны жасамасқа. Орта 
мектептер мен оқу орын дарындағы 
кітапханашылар мен ұстаздар мұны 
қолға алса – көп шаруа тынары хақ. 
Менің тірек топтары деген ойым 
да осыны негізге алған еді. Жалпы, 
газет қоғамдық насихатшы десек, 
қазір сол газеттің өзіне насихат 
керек тәрізді. Газетке жазылу – 
әрбір облыс тұрғыны үшін қажетті 
іс, ойлы азаматтардың намысына 
салмақ қой.

– Тәуелсіздік тұсында қазақ 
рухы қайта оянды, бірақ оның 
өз биігіне көтеріле алмауы 
идеологиямыздың кемшіндігі ме 
әлде жаһандану әсері ме?

– Қазақ рухы қайта оянғаны 
ақиқат, оның өз биігіне көтеріле 
алмауына барлығымыз да кінәліміз. 
Барлық кінәны жаһандануға жаба 
беруге болмайды. Мәселен, Жапон 
елін жаһанданудан шет қалды 
деп кім айта алады, керісінше бұл 
ел соның көшбасында тұр, бірақ 
ұлттық рухты өз биігінде сақтап 
отыр.

Біздің оянған ұлттық рухымыз-
дың өз биігіне көтерілуіне кедергі 
болғандардың бірі – рушылдықтың 
күшеюі сияқты. Осының салда-
рынан өз руынан батыр, ақын т.с.с. 
шығару, оны насихаттау етек алып 
кетті. Осының салдарынан көше 
атын беруде үлкен ағаттықтар кетті 
деген ойдамын. Көше аттары қазақ 
елі үшін еңбегі сіңген адамдарға, 
ерен ерлік иелеріне берілуі керек. 
Бұл рухани жаңғырту талаптары 
да. Алайда, бір кеңшардың бас 
маманы болып еді деп есімін 
көшеге беру менің ойымша дұрыс 
емес. Мейлі, жақтаушылары, қол-
даушылары мықты болар, бірақ, 
заман өте келе мұның өзгеретіні 
анық. Мәселен, Қызылорда қала-
сында Ғани Мұратбаевтың серігі, 
үзеңгілес досы, журналист, об-
лыстық партия комитетінің бөлім 
бастығы болған, 1930 жылдары 
облыстық екі газеттің де дамуына 
үлес қосқан азамат Нұрмағанбет 
Мұратбаевтың, облыс спорты 
тарихында орны бар, зілтемір 
спортын алғаш әкелуші, еңбек 
сіңірген спорт шебері, профессор, 
белгілі журналист-жазушы Өмірзақ 
Жолымбетовтің есімдерінде көше 
жоқ. Мұндай мысалды айта беруіме 
болады, бірақ уақыт та, қағаз да 
қымбат қой. Мен осы жерден едім 
деп, болыс болып еді, ауылнай 
болып еді деп көшелерге есімдерін 
бергенше бүкіл қазақ үшін еңбегі 
сіңген азаматтар: тұңғыш рет 
А.С.Пушкиннің «Капитан қы-
зын» қазақ оқырманына жет кіз-
ген Молданияз Бекімов, қазақ 
да ласында тұңғыш сахна өнерін 
бастап, қойылым қоюшы, Ж.Ай-
мауытов пен М.Әуезовтің ұстазы, 
қаламгер Нұрғали Құлжанов, 
Абай өлеңдерін тұңғыш орыс 
тіліне аударып, бастырушы қазақ 
қыздарынан шыққан тұңғыш ау-
дармашы, ұстаз, педагог, жур-
налист Нәзипа Құлжанова, сол 
Се мейдегі мұғалімдер семина рия-
сында ұстаз болған ақын, жазушы, 
ХХ ғасыр басында «Қыз көрелік» 
атты роман жазушы Тайыр Жо-
мартбаев, өмірден ерте озған қа-
зақтың аяулы ақындары Бернияз 
Күлеев пен Қази Абылайхановтар, 
қазақтың тұңғыш төл мысалшысы, 
1920 жылдары қызыл әскер 
шіркеуге қамап, өртеп жіберген 
белгілі журналист, ақын Отыншы 
Әлжанов, «Айқап» газетінде қыз-
мет атқарған, ХХ ғасыр басында 
«Мұңлы Мария» романын жазған 
жазушы-журналист Мұхамедсәлім 
Кәшімов және т.с.с. есімдерін 
көшеге берсе, артық болмас еді 
деген ойдамын. Ол уақытта кейінгі 
ұрпақ солардың атқарған істерінен 
тәлім алар еді, рухтанар еді.  

– Бүгінгі қазақ жастарына 
нен дей ақыл, қандай тілек 
білдіресіз?

– Кеуде керуден, өсектен, 
тоғышарлықтан аулақ болып, мақ-
сатты ізденіспен адал еңбек етіп, 
ұлт қажетіне жарауға ұмтылуларын 
тілеймін.

Әңгімелескен  
Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,

   «Сыр бойы» 
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БРИФИНГ

– Бүгінде барлығы 210 инфек циялық 
төсек-орын жұмыс істеуде, жүктеме – 7,1%. 
Оның ішінде 38-і реани мациялық  төсек-
орын. Қазіргі кезде жансақтау бөлімінде 2 
науқас ем алуда. Инфекциялық стационар-
лар дың реанимация бөлімінің құралдармен 
жабдықталу көр сеткіші 11 айдың қоры-
тын дысымен 75%-тен 86%-ке дейін жоға-
ры лады. Ахуал күрделенген жағдайда 
облыста барлығы қала және аудандарды 
қосқанда 3200 төсек-орын ұйымдастыруға 
мүмкіндігіміз бар. Сонымен қатар, жалпы 
құны 6,3 млрд теңгені құрайтын модульдік 
аурухана құрылысы аяқталуға жақын. 
Медициналық құралдармен жабдықталу 
жыл басында 85%-ті құраса, 11 айдың 
қорытындысымен 88,5%-ке жетті, – деді ол. 

Эпидмаусым басталғанда аймақта бар-
лығы  76 өкпені жасанды желдету аппа-
раты болса, бүгінде  244-і бар. Қосымша 
республикалық бюджеттен 7 аппарат келеді 
деп күтілуде. Медициналық ұйымдарға 
гуманитарлық көмек арқылы 682 оттегі 
концентраторы жеткізілген. Сонымен бірге 
медициналық мекемелердің барлығы 100% 
(1418) пульсоксиметрмен қамтамасыз 
етілген. Бүгінде 9 ПТР аппараты жұмыс 
істейді, тәулігіне 1000-нан астам сынама 
алынуда. Қажеттілік туындағанда зерттеу 
санын 2000-ға дейін жеткізуге мүмкіндік 
бар.

– Облыста келер жылдың I жартысы-
нан бастап коронавирус инфекциясына 
қарсы вакцинациялауды бастау жоспар-
лануда. Бүгінде дайындық жүргізілуде. 
Об лыс халқының 70%-і вакцинациямен 
қам тылатын болады.  Биыл медициналық 
ұйымдарға 99 жас маман жұмысқа қабыл-
данды. Алғаш рет 99 маманның 39-на 500 
АЕК көлемінде көтермеақы беріледі. 

Атқарылып жатқан жұ мыстар мен 
өңірдегі эпи де миологиялық ахуалдың тұрақ-
тылығы тұрғындардың босаңсуына себеп 
болмауы керек. Баршаңызды әлі де сақтық 
шараларын қатаң сақтауға шақы рамын! 
Енгі зілген шектеулерге әр азамат жауап-
кершілікпен қарауы тиіс, – деді О. Ысқақов.

Вакцинациялау 
алдағы жылы 
басталады

Аймақта наурыз айынан бері  
COVID-19 коронавирус инфекция-
сымен барлығы 3296 адам тіркелді. 
Оның  99 проценті (3255) жазылды. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 
пандемияның екінші толқыны туралы 
болжам айтты. Мемлекет басшысының 
індеттің жаппай тарауының алдын алуға 
қатысты тапсырмасына байланысты 
облыс әкімінің бақылауымен арнайы іс-
шаралар қабылданып, жүйелі жұмыстар 
жүргізілуде. Бұл туралы өңірлік комму-
никациялар қызметінде өткен бри-
фингте облыстық денсаулық сақтау 
басқармасы басшысының орынбасары 
Олжас Ысқақов баяндады.

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Біздің өңірде 2 адам тіркелді. 
Байқап отырға ны мыз дай, бүкіл 
әлем өте күрделі ахуалды бас-
тан өт керуде. Осы орайда елі-
мізде де, соның ішінде аймақта 
да пандемияның екінші тол қы-
нына дайындық жұмыс тары қатаң 
жүргізілуде. Бол жамды екінші 
толқынға да йындық бары сында об-
лыс әкімінің бақы лауымен қажетті 
жұ мыстар атқарылуда. Осы орайда 
аудандар дайындығына тоқ талсақ. 

Мәселен, Жалағаш ауданы 
бойынша қазіргі кезге дейін ин-
фекция жұқтырған 116 науқас 
тіркеліп, оның 114-і, яғни 98,2 
проценті емделіп шыққан. Эпид-
ахуал күрделенген жағдайда 
«Ақтерек» жазғы лагерінде-50, 
Мәдениет ауылдық ауруханасын-
да – 100, барлығы 150 қосымша 
инфекциялық орын жасақталады 
деп жос парлануда. Сондай-ақ бол-
жамды екінші толқын басталған 
жағдайда індетке қарсы күреске 
аудан бойынша 25 дәрігер, 140 
орта буын қызметкері мен 20 кіші 
аяжан жұмылдырылмақ. 

– Аурухана бойынша 10 
дана өкпені жасанды желдету 
аппараты бар. Оның үшеуі ин-
фекция бөлімшесіне, алтауы 
орталық аурухананың реанимация 
бөлімшесіне, біреуі перзентханаға 
орналас тырылған. 2 дана рентген 
аппараты, тағы 2 дана флюоро-
граф аппараты бар. Бұдан бөлек, 
44 дана оттегі концентраторы, 
40 дана оттегі балонымен және 
144 дана пульсоксиметр, 54 бес-
контактный термометрмен, басқа 
да қажетті арнайы құралдармен 
жабдықталған. ТМКК және 
МӘМС жүйесі шеңберінде 
дәрі-дәрмек қоры мен толықтай 
қамтамасыз етілуде. Қазіргі кезде 
39 млн теңгенің дәрі-дәрмек қоры 
бар. Тағы 3,5 млн теңгеге тапсы-
рыс берілді. Қорғаныш құралдары 
да жеткілікті. Оның ішінде обаға 
қарсы бір реттік костюмнің 1900 
данасы, көп реттік костюмнің 
180 данасы бар.  4 млн теңгені 
құрайтын бір реттік медициналық 
бұ йымдар қоры жасақталды. 
7 мобильді топ құрылды. Топ 
құрамында бір аймақтық жалпы 
тәжірибелі дәрігер, бір аймақтық 
жалпы тәжірибелі мейірбике және 
жүргізуші бекітілген, – дейді 

аудандық аурухананың бас дәрігері 
Баян Борамбаева. 

Сырдария аудандық ауруха-
насында қазан айынан бастап 
қабылдау бөлімшесіне шұғыл 
түскен соматикалық науқастар үшін  
15 төсектік фильтр палатасы ашыл-
са, жұқпалы аурулар бөлімшесінен 
дене қызуы көтерілген және тұмау 
белгілерімен түскен науқастар 
үшін 10 төсектік  оқшаулау 
орны ашылған. Сонымен бірге 
емхананың фильтр кабинетінде 
ересектерге, жүкті әйелдерге және 
балаларға арналған оқшаулау оры-
ны бар.  Аурухана бас дәрігері 
Нұржамал Мырзағалиеваның 
ай туынша, бөлімшелер маман-
дармен және жеке қорғаныш 
құралдарымен толық қамтамасыз 
етілген. Алдағы уақытта ауданда 
орналасқан облыстық фтизиопуль-
монология орталығы бөлімшесінің 
бос  ғимаратынан инфекциялық 
100 төсек-орын ашу жоспарланып 
отыр. 

– Ауруханада індеттің алдын 
алу мақсатында пайдаланылатын 
10 түрлі қор ға ныш заттарының 
қоры бар. Қосымша бірыңғай дис-
трибьютор СК-Фармация арқылы 
тағы 10 түрлі дәрілік заттар мен 
медициналық бұйымдарға тапсы-
рыс берілді. Онан бөлек мамандар-
ды арнайы курстарда оқыту жолға 
қойылды. Мәселен, «COVID-19: 
диагностикалау мен емдеу» 
тақырыбы бойынша 45 дәрігер 
оқытылса, тағы 26 маманды 
біліктілік арттыру курсынан өткізу 
жоспарлануда. Сонымен бірге 
«ПЦР диагностикасы» тақырыбы 
бойынша да 60 орта буын медици-
на қызметкері оқытылды. Аудан 
бо йынша медицина қызмет кер-
лерінен жасақталған 10 мобильді 
топ тұрғындарға қызмет көрсетуде, 
– дейді аудандық аурухана бас 
дәрігері Нұржамал Мырзағалиева.

Естеріңізде болса, корона-
вирус жұқтырған ал ғаш қы науқас 
28 наурыз күні Жаңа қорған ауда-
нында тіркелген болатын. Осыған 
байланыс ты ауданда шұғыл түрде 
каран тиндік шаралар енгізіліп, 
аурухана төсек қоры қайта 
жасақталған еді.  Қосымша 25 
төсекке кеңейтіліп, жалпы төсек 
қоры 225-ке жеткізілді. Онан 
бөлек, «Жаңақорған санаторийі» 

ғимаратынан 200 төсекке 
арналған карантиндік стационар 
жұмыс істеді. Аудан көлеміне 
қойылған блок бекеттерде 45 ме-
дицина қызметкері ауруды ерте 
анықтау жұмысымен айналыс-
ты. Маусым айында эпидахуал 
күрделеніп, аурухананың балалар 
бөлімшесінен 30 төсек фильтр 
бөлімшесі ұйым  дастырылды. Бір-
қатар прови  зорлық стационарлар 
ашылды. Жалпы аудан бо йынша 
397 дәлелденген коронавирус ин-
фекциясы тіркелсе, карантиндік 
кезеңде вирусты пневмониямен 
801 науқас анықталды. 

– Тәжірибе көрсет кен дей, 
қазіргі уақытта індеттің бол-
жам ды екінші толқынына да-
йын дық жұмыстары жан-жақ ты 
жүргізілуде. Инфек ция бөлі мі нен 
40 төсек, провизорлық ста ционарға 
80 төсек, емхана филиалы ғима-
ратынан прови зорлық стационарға 
120 орын, барлығы 240 төсек-орын 
дайындалды. Емдеуге қажетті дәрі-
дәрмек, жеке қорғаныш құрал дары, 
медициналық бұ йым дар, залалсыз-
дандыру сұ йық тықтары жеткілікті 
дең гейде алынды. Аурухананың 
материалдық-техникалық базасы 
да нығайтылды. Атап айтқанда, 
қазіргі уақытта өкпені жасанды 
желдету аппараты 19-ға жеткізілді. 
Гуманитарлық көмек арқылы 
54 дана оттегі концентраторы, 
10 дана пульсоксиметр берілді. 
Бұдан бөлек, «ҚазГерМұнай» 
ЖШС аса ауыр жағдайда жатқан 
науқастарға арналған жылжыма-
лы рентген қондырғысын тарту 
етті. Жалпы аурудың алдын алу, 
ерте анықтау мақсатында бірқатар 
шаралар атқарылуда, – деді ендігі 
кезекте Жаңақорған ауданаралық 
ауруханасының бас дәрігері Яхия 
Шорабаев.

Шиелі ауданында да пан-
демияның алғаш қы ке зеңінде  

індет жұқтыр ған дардың көптеп 
шығуы күрделі сипат алған еді. 
Тіпті тұтас бір ауылды карантинге 
жауып, оқшаулап тастағаны да күні 
бүгінгідей көз алдымызда.  Алғаш 
науқас анықталған 31 наурыздан 
бастап  302 адам тіркелсе, оның 
296-сы ауруынан айығып шыққан,  
4-еуі қайтыс болған. Осындай 
күрделі жағдайға жол бермеу 
үшін мамандар болжамды екінші 
толқынға жан-жақты дайындалу-
да. Бұрынғы үш этажды ғимарат, 
терапия, тері-венерологиялық, 
қалпына келтіру, әкімшілік 
бөлімдерінің ғимараты сал қын 
мезгілде науқастар жатып ем ала-
тындай жағдайға келтірілген. 
Ауруханада 140 төсек-орын да-
йын далған. Қажетті дәрі-дәрмек 
қоры, қорғаныш құралдары, меди-
циналық бұйымдар алынған.  
Аудандық аурухана бас дәрігері 
Нұрлан Әмірдің ай туынша, қазір 
мұнда 17 өкпені жасанды желдету 
аппараты, 32 оттегі концентрато-
ры бар. Қажет болған жағдайда 
бұл құрылғыларды көбейтуге 
мүмкіндік бар. Індетпен күреске 
292 медицина қызметкері тарты-
лады деп  жоспарланған. Мұнан 
бөлек, аурудың алдын алу, ерте 
анықтау мақсатында да бірқатар 
шаралар қабылданып отыр.

Қауіпті індетпен күреске өзге 
де аудандық денсаулық сақтау 
мекемелері батыл кіріскен. Әрине, 
«ауырып ем іздегенше, ауырмаудың 
жолын ізде» дейді халық нақылы. 
Олай болса, әрбір адам өзінің әрі 
отбасы, ағайын-туыс, ұжымының, 
әрбірден соң тұтас қоғамның 
жауапкершілігін арқалағандай бо-
лып жүрген қазіргідей уақытта 
сақтыққа барынша саналы түрде 
қарағаны абзал. Себебі, жұқпалы 
індет ешкімді аямайтынын кешегі 
жаз көрсетіп берді. Қысқасы, 
жақыныңа жанашыр бол.

COVID-19: Ықтимал екінші толқынға 
аудандар дайындығы қалай?

Коронавирус ырыққа көнер емес. Мәселен, әлемде індет 
жұқтырғандар саны 64,4 миллионнан асса, 1 млн 490 мың адам 
қайтыс болған. 41,4 миллионы аурудан айыққан.  Ал елімізде 
2 желтоқсандағы жағдай бойынша 769 адамнан коронавирус 
инфекциясы анықталды.  «Шығыс Қазақстан, Павлодар, Солтүстік 
Қазақстан және Ақмола облыстарында індетке шалдыққандар 
көрсеткіші жоғары», – деп хабарлады Денсаулық сақтау 
министрлігінің баспасөз қыз меті.

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

– Арманым дәрігер болу 
еді. Сабағымды жақсы 
оқыдым. 9-сыныптан ке-
йін оқуға түстім. Қалаға 
алғаш келуім. Бәрі таңсық 
көрінді. Қыздармен пәтер 
жалдап тұрдық. Бұрын ата-
анам ешқайда шығармай, 
қадағалап отыратын. Мұнда 
келгеннен кейін өзімді еркін 
сезіндім. Құрбы қыздармен 
жиі қыды рып, сауық кеш-
теріне бара бастадық. Сон-
дай кештің бірінде бір курс 
жоғары оқитын жігіт сезімін 
білдірді. Екеуміз кездесе 
бастадық. Біршама уақыт 
өткеннен кейін өзімді нашар 
сезіндім. Ұйқым келіп, ба-
сым айнала бастады. Басын-
да әлсіздік шығар деп мән 
бермедім. Бірақ бұл өзгеріс 
жиіледі. Содан интернетке 
қарап жауабын тапқандай 
болдым. Жігітіме жағдайды 
түсіндірдім, ата-анасымен 
сөйлесіп, ашығын айтты. 
Екі от басында да ұрыс-керіс 
болды. Бірақ амал жоқ еді. 
Біз үйлендік. Оқу аяқсыз 
қалды. Бала дүниеге кел-
геннен кейін жауапкершілік 
арта түсті, – деді ол. 

Бұл – тек бір мысал. 
Егер осындай тағдырлар 
ондап, жүздеп кездессе ше? 
Мәсе ленің алдын алу үшін 
не істеу керек? Әлі бала, 
бірақ ана атанғандардың 
шалыс басуына не себеп? 
Мәселен, өткен жылы 119 

қыз ерте жүкті болған. 
Оның 3-нің жасы 15-ке де 
толмаған, 4-і түсік тастаған. 
Мұндай дерек аудандар-
да да тіркелген. Биыл тағы  
81 жағдай анықталды. 
Ақпарат көз дерінде ең жас 
ананың бірін ші мүшелге 
де жетпегені айты луда. 
Жас өспірімдердің түсік 
жасатуы бойынша еліміз 
алдыңғы ондыққа енген. 
Міне, ешкімнің көңіліне 
қарап, басынан сипамайтын 
статис тика осылай дейді. 
Жастай жасалған жасан-
ды түсік соңы бедеулікке 
соғатынын албырттықпен 

тү сін  бейді. Шалыс басып, 
сү рін  генін мойын дағысы 
кел  мейді. 

Бұл мақалада халқы-
мыз дың қыз тәрбиесіне 
қа тыс ты ұста нымдарын, 
ға  сыр   лар бойы бұзыл-
май жет  кен қағидаларын, 
мақал-мәтелдерін мысалға 
кел  тіріп, ақыл айтудан 
аулақпыз. Мектеп қабыр-
ға сында жүріп жүкті бо-
лып қалған қыздардың, ең 
сорақысы жасанды түсік 
жасатып үлгергендердің ер-
теңгі тағдыры алаңдатпай 
қой майды. Ата-ана қы-
зының жүктілігін жасы-
ру, «ат атандырып, сүйек 
сындырды» деген сөзге 
қалмаудың жалғыз жолы 
– түсік жасату деп ойлай-
ды. Ең өкініштісі мұның 
қалыпты дағдыға айналып 
бара жатқаны. 

Жасөспірімдердің, жас-
тар  дың ерте жыныстық қа-
тынасқа баруы, одан туын-

дайтын зардаптар күрделі 
мәселеге айналып барады. 
Физиологиялық тұрғыда 
жетіліп үлгермей жатып, 
жыныстық жолмен жұғатын 
ауруларға шал дығып, өмі-
рі ластануда. Нақты де-
ректер келтіретін болсақ, 
2018 жылы 15-29 жас 
аралығындағы 82 қыз-жігіт 
мерезге шалдыққан, өткен 
жылы 68 науқас тіркеліп, 1,2 
есеге төмендеген. Маман-
дар бұл жұқпалы кеселдің 
жас тар арасында кең тара-
луына да алаңдаулы. 

Денсаулық сақтау, білім 
беру саласындағылар проб-
ле маның салдарымен емес, 
шығу төркінімен күресу ке-
рек дейді. Екі құрылымның 
бірлескен шешімімен облыс 
көлемінде 17 отбасын жос-
парлау кабинеті ашылған. 
Онда ерте жүктіліктің ал-
дын алуға бағытталған 
шаралар мен жас отбасы-
ларын қолдау мақсатында 
көп те ген жұмыстар жүзеге 
асыры лады. Сонымен қатар 
Жастар денсаулығы орта-
лығы жұмысын бастады. 
Орта лықта жасөспірімдер 
мен жеткін шектердің ден-
сау лық қа қатысты сұрақ-
тарына жауап беретін ма-
мандар бар. Қазір оның 
қызметіне жүгіне тіндердің 
саны арт қан. Әсіресе, гине-
кологтан кеңес алатын 15-18 
жас аралығындағы қыздар 
көбей ген. Тұрмысы төмен 
отбасылардан шық қан, 
кәмелет жасына жетпеген 
1135 қыз бақылауға алынып, 
олармен жұмыс жүр гізілуде. 
Сондай-ақ, кә сіпк ерлердің 
бастамасымен «Ана үйі» 
қоғамдық қоры құрылған. 
Жобаның мақсаты – жас 
аналардың жаңа туған 

сәбиінен бас тартуына жол 
бермеу. Алданған қыздың 
тағ ды рына араша болатын 
осындай қоғамдық қор елі-
міздің барлық өңір ле рін де 
жұмыс істейді.

Гинеколог мамандардың 
айтуынша, ойнап жүріп от 
басқан қыздар жүкті бол-
ғанын білген бойда өсіп 
келе жатқан ішін жасы-
рудың,  баланы тү сірудің 
түрлі әрекетін жасайды, 
дәрі-дәрмек ішеді. Ата-
анасына айтуға қорқып, 
психологиялық күйзеліске 
ұшырайды. Жасанды түсікті 
жасырын жасауға бел буа-
ды. Осы жағдайдың алдын 
алу үшін отбасында, ана 
мен қыздың арасындағы 
әңгіме ашық өрбуі керек. 
Бірақ қазіргідей ақпараты 
ашық қоғамда қыздардың 
жыныстық сауаттылығы 
кемшін түсіп жатыр деп 
айту қаншалықты дұрыс? 

Кәмелет жасына жет-
пей жүкті болу қыз бала-
ның денсаулығына зия-
нын тигізіп қана қоймай, 
психологиялық тұрғыда да 
әлсіретеді. Бұл жағдайлар 
құрсақтағы нәрес тенің де 
денсаулығына кері әсерін 
тигізбей қоймайды. Міне-
кей, ойланбай жасалған 
бір қадамның залалы ал-
дымен қыздың өзіне, ата-
анасына, болашақ тағдыры 
мен құрсақтағы нәрестенің 
ертеңіне осылайша ізін 
қалдырады. 

Қыз тәрбиесіне қашанда  
ерекше көңіл бөлінуі тиіс. 
Ол – салиқалы ұрпақтың 
жалғас ты рушысы. Сол се-
бепті, қыз дың саналы, иба-
лы және тәрбиелі өсуіне 
қоғам болып атсалыс қа-
нымыз жөн.

Ерте жүктіліктің ертеңі бұлыңғыр
Ол көз жанарындағы мұңын жасырғысы келіп, 

күле сөйлегенімен, өкініші бар адам сияқты көрінді. 
Түйсігім алдамапты, алдымда ерте жүкті болып 
қалғандықтан болашаққа құрған жоспарынан бас 
тартқан жап-жас келіншек отыр.

Сара  АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Жақында жергілікті денсаулық 
сақтау ұйымдарының автопаркі 
толыққан болатын. Жедел жәрдем 
автокөліктерін жаңарту бағдарламасы 
аясында облысқа 40 реанимобиль 
алынды. Оның 20-сы қалаға,  20-сы 
аудандарға бөлінді. Қазір жаңа 
көліктердің техникалық құжаты мен 
нөмірлері тағылып, мемлекеттік 
тіркеуден өтті.  Сонымен бірге 
сақтандыру, келісім-шарт жасасу, 
мемлекеттік сатып алу заңнамасына 
сәйкес атқарылатын жұмыстар 
уақытылы жүргізілуде.

Облыстық медициналық жедел жәр-
дем стансасының бас дәрігері  Алмат 
Құрманғалидің айтуынша, жаңа көліктердің 
құжатынан бөлек, ондағы медициналық 
құрал-жабдықтарды қабылдап алу, оқыту, 
үйрету жұмыстарына да біршама уақыт кет-
кен. Көліктегі медициналық құрылғылар за-
манауи әрі 3 есеге көп. 

Жалпы, облыста жедел жәрдем авто-
көліктерінің саны жеткілікті.  Бүгінде 10 мың 
халыққа бір шақыру тобы қызмет көрсетеді. 
Демек, бір шақыру тобына бір көліктен 
келеді. 

Жаңа реанимобиль кілті облыстық 
медици налық жедел жәрдем стансасы-
на, Арал, Қазалы, Қармақшы, Сырдария, 
Шиелі, Жаңақорған аудандары мен Төретам 
бөлімдеріне үлестірілді. Одан бөлек 2 жыл-
жымалы медициналық кешен Қармақшы, 
Жалағаш аудандық ауруханасына тапсыры-
лып, халық игілігін көруде.   

Облыс тұрғындарына жедел медици на лық 
қызмет көрсететін 50 шақыру тобы бар. Оның 
23-і қалада болса, 27-і аудандарда.  Сонымен 
қатар қосымша қорда қалада – 10, ауданда 15 
дана көлік бар. 

Жаңа көліктер қолданысқа енгеннен кейін 
автокөліктер паркі 96 процентке жаңарады. 

«СБ» ақпарат

Автокөлік паркі 
96 процентке 
жаңарды
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– Жалпы, өңірде «Бастау Бизнес» 
жобасы қалай жү зеге асырылып жатыр?  
Жоба ның игілігін көріп, кәсіп баста ған
дар көп пе?

– Облыс бойынша  «Бастау Биз нес» 
жобасы 2017 жылы қолға алын ды. «Ең
бек» нәтижелі жұмыспен қам ту және 
жаппай кәсіпкерлікті да мы тудың 2017
2021 жылдарға ар налған мемле кеттік бағ
дарламасы шең берінде «Атамекен» Ұлттық 
кә сіпкерлік палатасы  жүзеге асыруда.

Жобаның ерекшелігі бұл – бір айлық 
курс. Бір ай ішінде  курсқа қа тысушылар 
кәсіпкерлік негіздері бойынша біліктілік 
арттырады. Курс та «Атамекен» ҰКП 
орталық ап па ратында оқы ған бизнес
тренерлер сабақ бе реді. Облысқа 8 тренер 
бөлін ген. Жоба басталғалы 8000ға жуық 
адам сертификат алған. Оның ішінде 3354 
қатысушы же ңілдетілген несие мен қай та
рымсыз грант иемденді. Ал, биыл жобаны 
2150 адам оқу жос парланған еді. 2181 адам 
оқы тылып, оның 914і қаржылан ды рылды. 

Әсіресе, қайтарымсыз грант, же
ңіл детілген несие алуда Арал, Қазалы 
ауданы көш бастап тұр. Мұнда кәсіп 
ашып, шаруасын дөңгелентіп отырған аза
маттарды көп кездестіруге бо ла ды. Де ген
мен, барлық ауданда да іл герілеу бар.

– Өзіңізге белгілі, қазір әлем пан
демиямен күресіп жатыр. Курс онлайн 
жүргізіліп жатыр ма? Жо баға кімдер 
қатыса алады және талаптары қандай?

 – Иә, біз де онлайн форматта жұ мыс 
істеп жатырмыз. Себе бі, ден саулық бәрінен 
маңыз ды. Ка ран  тин талап тарына ба ғынуға 
тиіс піз. Дегенмен, бұл қатысушылар са
нына әсер еткен жоқ. Қайта ниет біл
дір гендер са ны артып отыр. Биыл «Бас
тау» жобасы шілде айында бас талды. 
Қатысушылардың 4 ле гі оқытылды. Курс 
онлайн түр де жүргізілді. Курсқа қатысу 
үшін үміткер жұмыспен қамту орта лығына 
барып, жолдама алады. Бұл жолдама не 
үшін қажет де сеңіз, жобаға тек жұмыс сыз 
дар ғана қатыса алады. Сон  дық тан орталық 
олардың оқу ға қа тысу мәртебесін анық
тайды. Кә сіпкерлік палата сы  ның жа ны нан 
оқуды ұйымдас тыратын «Атамекен. Ко» 

порталы жұ мыс істейді. Порталға тіркелу 
үшін жолдама мен жеке куәлік керек. 
Онлайн болғандықтан, қа тысушының өзі 
немесе  кәсіп керлік палатасына келіп, 
кеңес шілер арқылы тіркеледі. Курс – 21 
күн, барлығы 62 сабақ. Ол модульдерге 
бөлінген. Әр модуль аяқталып, келесісіне 
өту үшін тиісті тесттен өтеді. Тақырыптар 
то лық қамтылғаннан кейін қоры тынды 
тест тапсырады. Бұл тесттен өтуге үш рет 
мүмкіндік беріледі. Егер үш мүмкіндікті 
дұрыс пайдаланбаса, оқу дан шек тетіледі. 
Ал, қорытынды тест ті сәтті тапсырғандар 
бизнес жо ба сын жасайды. Дайын жобаны 
пор талға жолдайды. Бизнес жо   ба арнайы 
мамандардың қа рауы на жіберіледі. Мұнда 
бір ескеретін жайт бар, егер жобасын сәтті 
қорғаса серти фикат беріледі. Керісінше, 
жобасы сәтсіз шықса, оқуға қатысты деген 
сертификат табысталады. Бірақ еш қандай 
жеңілдік иелене алмайды.  Кәсіп бастаймын 
деп, бірақ  жобасын қорғай алмаған үміткер 
келесі жылы тағы да бақ сынаса болады. 

– Онлайн мен оффлайн форматта 
оқытудың айыр машылығы қан дай? 

– Дәстүрлі оқудың жө ні бөлек. Себебі, 
тиімді. Өйткені, қатысу шы лар тре нер
лермен бірге отырып тал  қылайды. Зерттеп, 
зерде леп алуы на мүмкіндік мол. Көкейдегі 
сұ рақ тарына то лыққанды жауап алады. Ал, 
онлайн форматта оқу бір шама қи ын дық 
туғызды. Се бебі, көпшілік әлі де смарт
фонның мүмкіндігін тиім  ді пайдалана 
алмайды. Бейне са бақ тарды жіберген кезде, 
қайта сұрақ қоя тындар бар. Тақырыптарды 
жіті түсіне алмайды. Міне, осы жерден 
мә селе пайда болады. Дұрыс бі лімін 
жетілдірмеген тыңдаушы ал ған қаражатты 
мақсатты жұм сай ал мауы мүмкін. Биыл 
мұн дай жағ дай анықталды, яғни, грант 
жеңіп ал ған қатысушы бе рілген қаражатты 
дұ рыс пай даланбаған. Нәтижесінде тиіс
ті шаралар көрілді. Осы ретте жұ мыс пен 
қамту орталығында ар найы мо ни торингтік 
топ жұ мыс жасайды. Олар жобаға қаты
су шылардың алған қара жа тын мақ сатты 
жұмсалуын қадаға лайды.

Сонымен қатар онлайн оқы туда тағы бір 
кедергі кездесті. Ол – аудан орта лықтарынан 
шет ор наласқан ел ді ме кендерде интернет 
желісінің на шарлығы.

– Ал, қорытынды тесттен өтіп, 
жобасын сәтті қорғаған үміт кер лерге 
қандай жеңілдік тер бар?

– Оларға «Еңбек» бағдарла ма сы шең
берінде қаржы ұйым дары, яғни Өңір лік 
инвести ция лық орта лы ғынан, ауыл ша р
уашылығын қар жылай қол дау қорынан, 
«АгроНесие» кор по ра циясы арқылы 
жеңілде тіл   ген несие алуға болады. Осы 
ұйым дарға барып, құжат тап сырып, сер 
тификатын көрсетеді және өтінім біл  діреді. 
Міндетті түрде кепіл мү лік талап етіледі. 
Себебі, бұл – мем лекеттік бағ дарлама. 
Сонымен қатар несие тари хы бұзылмауы 
шарт. Ал, грантқа қаты су үшін екі жол бар 
– «Еңбек» және «Биз нестің жол картасы 

– 2025» бағдар лама лары. Оның өзіндік 
тәртіптері бар.  «Еңбек» бағ  дар ламасының 
гран ты 555600 теңгені құрайды. Алу үшін 
алдымен жұ мыспен қамту орталығына 
қа жет ті құжаттарын тапсырады. Ар
найы гранттық комиссияның ал дын да 
жобасын қорғап шығады. Ко миссия жо
баны құптаса, қай тарымсыз грант алады. 
Бұл – қай тарымсыз. Де генмен, мақсатты 
жұм салуы ке рек. Грантты алған адам үш 

ай ішінде алған қаражатын толық игеруі 
тиіс. Мемлекет тара пынан жасалып жат
қан же ңілдіктің арқасында кә сібін аш қан 
жастар қатары да артып келеді. Солардың 
бірі, қала тұр ғыны Аружан Рамазанованың 
мамандығы – инженертехнолог. Ол биыл 
жоба бойынша оқып, зергерлік бұйымдар 
жасауды қолға алды.  Мәс кеуде арнайы бі
лімін жетілдіріп қайт ты. Қазір грант алып, 
құралжаб дығын тү гендеп, іске кірісті. 
Қар  жысы мақсатты жұмсалып, енді же ңіл
детілген несие алудың жол дарын қарас
тырып жатыр. 

Сондайақ «Бизнестің жол кар тасы – 
2025» бағдарламасы аясында ин нова циялық 
грант деген бар. Оған қатысу үшін «Бастау» 
жобасының серти фи каты жарамды. Бұл 
гранттың ерекшелігі – ин новациялық жоба, 
қа ражат көлемі 25 млн теңге аралы ғында. 
Бизнес жоспарда көрсетілген соманың 
10 проценті ЖК есепшоты на салынып, 
мұны растайтын құжаты болу керек. Биыл 
жобалар онлайн форматта  болғандықтан 
«Қолдау.кз» сай тында  жүзеге асырылады.  

– Жобаға кімдер қатыса алады?
– Жалпы, жоба жұмыссыз дық пен кү

реске бағытталған. Оған жас ерек ше
лігіне қарамастан жұмыс сыз дар, өзінөзі 
жұмыспен қамтып отыр ғандар, ең бекке 
жарамды мүгедектер, көп ба лалы және 
аз қамтылған от басы мү шелері қатыса 
алады. Бір ерек шелігі атаулы әлеуметтік 
көмек алатындар «Бастауды» оқымайақ 
грант алуға болады. Тек бизнес жос парын 
қорғайды. 

– Қатысушыларға же ңіл детілген 
не сие алу кезінде кепіл мүлік шартын 
орындау қи ын дық туғызып жатқан жоқ 
па? 

– Иә, мұндай мәселе бар. Се бебі, ауылда 
көбіне ескі үйлер. Қа тысушылар бірнеше 
мүліктерін қо йып, несиеге қол жет кізуде. 
Осы рет те «Ау ыл шаруашылығын қар  жы 
лай қолдау қоры» ке  піл дікке қо йылатын 
үй  лердің сапасына қа ра майды. Дегенмен, 
баға лау ке зінде кедергі бар. Мәселен, 3 млн 
тең генің несиесін алу үшін мү лік бағасы 
кемінде 6 млн теңге бағалануы керек. Ауыл
дағы мүлік мұндай сомада ба ғаланбайды. 
Сон дықтан біз бұл жайды бірнеше рет 
тиісті орындарға жеткіздік. 

– Грант пен жеңіл детілген не сие 
алғандардың басым бө лігі өз кәсіптерін 
қай салада дөң гелентіп отыр?

– Басым бөлігі ауыл шаруа шылығы 
саласында еңбек ету де. Сонымен қатар 
құс өсіру ісі де жандануда. Мал шаруа
шылығында  ет және сүт ба ғыттымен айна
лы сып, табысқа жет кендер бар. Ал, қызмет 
көр сету са ласында кондитерлік өнім дер 
пі сіру, наубайхана, ті гін шеберханасы мен 
сұлулық салонын ашу көптеп кездеседі. 
Тіпті, сирек кездесетін кәсіп түрі арқылы 
пайда тауып жат қандар да жетерлік.

Әңгімелескен
Сара АДАЙБАЕВА,

«Сыр бойы»

«Бастау Бизнес»:
ҮМІТТЕР АҚТАЛҒАН ҮШ ЖЫЛ

Екі қолға бір күрек таба алмай жүргендерге «Бастау Бизнес» жобасы 
үміт сыйлады.  Кәсіпкерлікке бағыт сілтейтін жобаның негізгі мақсаты 
– жұмыссыздар санын азайтып, ел экономикасының дамуына үлес 
қосу.  Биыл жобаның басталғанына үш жыл.  Осы уақыт аралығында 
қаншама тың идея іске асырылып, жұмыс орындары құрылды. Дегенмен, 
пандемия көптеген жоспарға өзгеріс енгізуге мәжбүр етті. Жоба діттеген 
мақсатына жетті ме? Грант пен жеңілдетілген несиені кімдер алды? Кәсіп 
бастағандарға тағы қандай жеңілдіктер қарастырылған? Осы сұрақтар 
төңірегінде облыстық кәсіпкерлік палатасының «Бастау Бизнес» жобасын 
сүйемелдеу бойынша аға кеңесшісі Мадина Қасымжанмен  сұхбаттасқан 
едік.

Жастай 
берген 
тәрбие жас 
шыбықты 
игендей

Қазақ халқында 
адам өмірінің барлық 
қырын қамтып, кез 
келген мәселеге қатысты 
дөп айтылған дана 
сөздер өте көп. «Ұяда не 
көрсең, ұшқанда соны 
ілерсің» деген қанатты 
сөздің түп негізінде бала 
отбасында қандай тәрбие 
алады, қандай бағытта 
тәрбиеленеді, өмірде 
де отбасында алған 
тәрбиеге сәйкес ұстанымда 
болатыны айқындалған.

Бала тәрбиесі мәселесі кімді 
де болса ойлантпай қоймайды. 
Мен де осы мәселе жөнінде 
сансыз ойлардың шырмауынан 
шыға алмай, санамдағы сан сұ
рағыма жауап іздеп, өзімше бір 
тұжырымға келдім. Осы көңілге 
түйген көкейтесті ойларымды 
қағаз бетіне түсіріп, сіздермен 
бөліспекшімін.

Бұл пікірім көптің көңілінен 
шыға қоймайтын да болар деп 
ойлаймын, дегенмен қарсы пі
кірлестер болса тіпті дұрыс 
деп шештім. Турасын айтамын 
деп туғаныма жақпасам да, әң
гімем әке тәрбиесін көрмей 
өс кен балалар, оның ішінде 
ер балалар  туралы болмақ. 
Ба  баларымыздың «молдадан 
мек теп, атадан тәктәк көр
ме ген» дейтін мағыналы сөзі 
әр ержеткен азаматтың есін
де шығар. Осы күні жасы ра
тыны жоқ, күйеуінен ажыра
сып, баласымен қайтып кел ген 
келіншек көп, яғ ни әке сіз өсіп 
жатқан бала көп. Өйткені, елі
мізде ажырасу коэф  фи циенті 
тым жоғары, жас тар құр ған 
шаңырақтың 40 процентке 
жуығы ажырасуда. Балалар 
ашжа лаңаш бола қоймас. 
Әри не, бас қа жағынан да тәр
биесіз бол мас, олардың мә
де ниеті, бі лі мі, ойы жо ғары 
да болуы мүм кін. Дегенмен, 
бала әкеден батылдық, қатал
дық, бір сөзділік, көп сөзге 
үйір болмау секілді қа сиет
терді бойына сіңіреді. От тың 
басындағы жақсылыжа ман
ды қы лықтарды көріп өс се, 
мі незі ту ра, барлық уақыт та 
шындықты ай татын, айт қа
нынан қайтпайтын, жыл  постық 
пен екіжүзділікке, жа ғымпаз 
бен жылмақай, өтірік сөй лей
тіндерге жаны қас жан болып 
қалыптасар еді.

Көпке күл шашпаймыз 
әрине, дегенмен осыларды көр
мей, тәр бие алған кейбір ер 
балалар, менің ойым ша, әлсіз, 
жұм сақ, жылы сөзге жа қын, 
тиянағы аздау болып ке ле тін 
сияқты. Шынында да, қа зіргі 
қоғамымыздағы жастардың 
ара   сынан осындайлар көптеп 
кез деседі.

Ер балалардың барлығы 
тө белесқұмар, ашушаң, тәр
биесіз де генім емес. Қазір 
тәр биесі аздау бала әкесі бар 
отба сында да, әкесі жоқта да 
кездесетіні сөзсіз. Дегенмен, 
оқырманға тарихтан таныс 
әдетғұрып бойынша күйеуі 
қай тыс болған әйелді де, оның 
ба лаларын да сыртқа жібермей, 
сол ағайынның ортасында қал
дырып, інісі не аға сына әмең
герлік жолымен қосып отыр
ған. Ондағы негізгі мақсат 
– өсетін бала әке тәрбиесін 
көр сін, ер адамның қасиетін 
бо йына сіңірсін, ағайынмен 
ара лассын, әулеттің тәр биесін 
көр сін деген ой.

Бұл жерде әйелді еркектен 
тө мендету не кемсіту ойым 
жоқ. Алла тағаланың ер адамды 
ерекше етіп жаратып, оған ай
рықша күшқайрат және өз
геше сезім беруінде мән бар. 
Әрине, олардың арасында іш
кіш, қайырымсыз және басқа 
жағымсыз мінездері барлары 
да кездеседі. Бірақ, табиғаттың 
заңы бойынша жастар отбасы 
құру үшін өздерін алдын ала 
дайындау керек. Атаана әдет
ғұрып, салтдәстүрлерді және 
олардың мағынасын, өмірде 
алатын орнын жастардың құ
лағына құюы қажет. Үйлену 
оңай, үй болу қиын екенін, 
осы қиындықтарға төзу керегін 
ұғындыруы қажет. Өйткені, 
қа зақта «Отан отбасынан бас
талады» деген қанатты сөз бар. 
Жастар құрған әр шаңырақ 
берік болуы үшін онда дана 
хал  қымыздың керемет әдет
ғұр пы, салтдәстүрлерімен қа
тар әлемдік өр кениеттің озық 
үлгілері де орын алуы қажет. 
Әр шаңырақ биік болса, Отаны
мыз да берік болады.

Халық арасында жастай 
бер ген тәрбие, жас шыбықты 
иген дей деген сөз бар. Баланың 
бо йына жастайынан ізгілік, 
мейірім ділік, қа йырымдылық, 
яғни адам гер шілік қасиеттерін 
сіңіріп, өзөзіне сенімділікті 
тәрбиелеуде отба сы ның орны 
ерекше. Оның ішінде ер адам
ның, әкенің орны айрықша 
екенін баса айтқым келеді.

Бақыт САПАР,
еңбек ардагері, 

Қазақстанның еңбек 
сіңірген аудиторы

50-ден астам 
компьютер 
таратылды
Бұрын қалай? Бүгін қалай? Есі

ңізде бар шығар, бала күніңізде 
үйде үлкен қара түсті теледидар 
болатын. Жақтаулары ағашпен 
көмкерілген бір алып дүние. Ол 
істен шықса, бәрінен тысқары 
қалатындай көрінетін. Осын дай 
бір күндерде үйдегілер «ер тең 
мына жарықты да, теледидарды 
да орныңнан тапжылмастан өші
ріпқосатын дәурен туады, жаңа 
дүниелер қолданысқа енеді, асық
па!» дейтін. Шынында, қазір тех
нология сайрап тұр. Онлайн оқыту 
ептеп енген тұста смартфон, ком
пьютер дегенге сұраныс едәуір 
артты да, бағасы айтарлықтай ша
рықтады. Ал, оны екінің бірінің 
қалтасы көтермейді. Бұл ретте 
облыстық «Жастар ресурстық ор
талығының» мамандары жұмылып, 
тындырымды іс қылуды шешті. 
ІТ паркпен, қаладағы волонтерлар 
қозғалысымен бірлесе.

– Ешқандай артық шығынсыз, 
өз деріңіздің, қала тұрғындарының 
кө мегімен бүгінде 150ден астам 
компьютер қайырымдылық негіз
де жинақталып, жарамдысы қа
жетті жөндеуден өтіп, оның 50
ден астамы мұқтаж отбасыларға 
таратылды. Егер одан бір ақау 

табылса, мамандар қолдан келгенше 
қайта қарап, кемкетігін келістіруге 
дайын. Бүгін де жастар бір 
отбасының қуанышына куә болып 
қайтты. Гүлнұр есімді көпбалалы 
анаға қолғабыс етіп, ба ласының 
мүмкіндігінше елден қалмай, білім 
алуына жағдай жасадық. Бұл – игі 
іс жасадық деп кеуде қағу емес, 
бірлескенде ғана мықты екенімізді 
көрсету, – дейді орталық директоры 
Бауыржан Мастеков.

Шәкәрім айтқан «адамдық 
боры шың, халқыңа еңбек қыл» 
дегенді тұмар еткен жастардың 
игі ісіне көпбалалы ана Гүлнұр 
Молдахожаева «Балалардың білім 
көкжиегін кеңей туіне берілген мүм
кіндікке деген ал ғысым зор. Бұл 
жақсылықтың үл кенкішісі бол
майтынын, өзгеге ме йірім сыйлау 
үшін таза ниеттің өзі жеткілікті 
екенін көрсетті» дейді. Жастар 
«Мектепке жол» ак циясы аясында 
қаладағы қолы ашық кәсіпкерлерді 
тарта отырып, аз қам тылған, көп
балалы отбасылардың ба лала ры
на қажетті құралжабдықтар үлес
іруге де ден қойғанын айту ке рек. 
Бұған дейін 20ға жуық смартфон 
табысталған.

Жастардың жаңа 
сайты
Халықаралық жастар күні қарса

ңында облыс жастарына арналған 
«Syrjastary.com» сайтының тұ
сауы кесілді. Мұнда жастарға 

қатысты күн делікті ақпараттар 
мен жаңалықтар жарияланып оты
рады. Көшбасшылар жайлы тың 
мәліметтер, қажетті кі тап қорының 
электронды нұсқасы қамтылған. 
Жастардың қызығу шы  лығын анық
тау мақсатында са уал  намалар ұйым
дастыру тетігі де қа рас тырылған. 
Маңыздысы, жас тар бюджеттен бір 
тиын қаржы алмай, өзіне қажетті 
дүниені өзінің мүм кіндігін шыңдау 
арқылы жасақтап шығарды. 

Мұнда шетте білім алып жүрген 
Сыр жастарының еңбегі көп. Әсі
ресе, Қытайдағы студент Фархат 
Орынбасардың білгенін, ойға түй
генін туған елде іске асыруы көңіл 
қуантады. Бұл сайт алдағы уақытта 
одан әрі жаңғырып, жастардың игі
лігіне қызмет етпек.

Тегін 
психологиялық 
тренингтер
Карантин уақытында барлық са

лаға өзгеріс енді, жұмыс та ерекше 
форматқа көшті. Онлайн шаралар 
қарқын алды. Осы ретте орталық 
жанынан психологиялық қызу желі 
жұмыс істеген, яғни кез келген 
тұрғын хабарласып, психологтың 
көмегіне те гін жүгінуге мүмкіндік 
алған. «Та ту отбасы» онлайн 
марафоны да ұй ымдастырылған. 
Әлеуметтік са уал намалар жүргізу, 
жастармен ты ғыз байланыста болу 
және оларға пси хологиялық кеңес 
беру ісі де жүйелі. 

Сауалнамалардың қорытын
дысы бойынша, вебинарлардың, 
тренинг тер мен онлайн психо
логиялық жат тығулардың көмегі 
көп болғаны анықталып отыр. Ма
ңызды мәсе лені арқау еткен онлайн 
шаралар да орталық психологы, 
«Қазақстан дағы 100 жаңа есім» 
жобасының жеңімпазы Сымбат 
Әб дірахманова мен Біріккен ұлт
тар ұйымының ұлттық тренері, 
орталық волонтері Жұлдыз Төр
әлі қызы бұл шараларда 60қа жу
ық қатысушының сан са уалы
на жауап берген. Себебі, шек теу 
шаралары кезінде еріксіз үйіне 
қамалғандардың бірі жалғыз дықтан 
жабырқаса, енді бірі – ұй қысы қа
шып, алдағы уақытта не болады 
деп уайымға салынған. Әлеу мет
тік желіні ашсаңыз, мұндай тре
нингтердің басым бөлігі ақылы. Ал, 
жағымсыз жаңалықтарды жү ре гіне 
жақын қа былдайтын адам дарға, 
со ның ішінде жас тарға психо лог
тардың тегін қол дауы маңызды 
болғаны анық. 

Қайырымдылық қаржыға 
тіреліп тұрған жоқ
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Биыл елімізде қо ғам
дық тұрақтылық пен ұлт
аралық келісімді нығай
тып, барлық ұлтты бір 
мақсат, бір мүдде жолында 
тоғыстырып отырған құры
лым – Қазақстан халқы 
ассамблеясына 25 жыл. 
Ел тұрақ тылығының ұйт
қы сына айналған бұл инс
титут – Қазақстанның Тұң
ғыш ПрезидентіЕлбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев тың  
ұт қыр идеясы ғана емес, 
бірлік пен келісімнің  біре
гей моделі. Сондайақ, ол  
бейбітшілік пен рухани ке
лі сім мәдениетінің негізіне 
айналды.

Ширек ғасырда ассам
блея консуль тативтіккеңес
ші органнан Парламентте 
өкіл дігі бар жалпыұлттық 
институтқа айналды. Бұл ту
ралы Нұрсұлтан Назарбаев 
“Ассамблея – азамат тық 
қоғамға тән әмбе бап құ
ры лымның озық үлгі сін 
көрсете білді. Дос тық, бей
бітшілік, тыныш тық пен 
се німнің қоғам өмірінің 
ажы рамас бөлігіне айна
луына маңызды үлес қос
ты. БҰҰ, ЕҚЫҰ сияқты 
ір гелі ұйымдар еліміздің 
ұлт аралық қатынастар мо
деліне және ұлт бірлігін 
нығайтуға бағытталған күш
жігеріне үнемі жоғары баға 
беріп келеді. Сондықтан  
ассамблея елімізде тұра
тын барлық этнос өкілде
рі нің ортақ тілегі мен ұм
тылысының арқасында 
құ  рылды. Ассамблея – бүкіл 
хал қымыз бірлесіп көтерген 
ортақ бір шаңырақ” деп  
ерек ше атап өтті.

Расымен, ҚХА  – сан 
түр лі ұлтты бір арнаға то
ғыстыра білген еліміздегі 
бірденбір құрылым. Ол 
өзінің құ рылған кезінен бас
тап ора сан біріктірушілік 
және зи ят керлік әлеует 
жи нақтап және халықтық 
ди пломатия институты 

үлгісіне бе йімделе отырып, 
ұзақ даму жолынан өтті. 
Жыл өткен сайын оның 
маңыздылығы артып, ау қы
мы кеңеюде.

Бүгінде Сыр өңірінде 
де Қазақстан халқы ассам
блеясының барлық құры
лымдары қалыптасып, же
місті жұмыс жүргізіп келеді. 
Облыстық ассамблеяның 
құрамында 11 этномәдени, 
аудандарда 6 этно бағыттағы 
бірлестік, 118 аналар кеңесі, 
165 қоғамдық келісім кеңесі, 
1 ғылымисарапшылық топ, 
1 медиация кабинеті, Қорқыт 
ата атындағы университетте 
«Қазақстан халқы ассам
блеясы» кафедрасы, депу
таттар және кәсіпкерлер 
то бы, журналистер мен са
рапшылар клубы, «Жаң
ғы ру жолы» жастар қоз ға
лысы бар. Оларға бар лық 
жағдай жасалған. Мәсе
лен, әр ұлттың өзін дік құн
дылықтарын, салтдәс тү рі 
мен әдетғұрып тарын, бол
мысын сақ тауда этно мәдени 
бірлестіктердің мәдени күн
дері, әр этностың “Наурыз”, 
“Масленица”, “Рождество”, 
“Сабантой”, “Сольналь”, 
“Песах”, “Пасха” сынды 
ұлт тық мерекелері тұрақты 
түрде кеңінен аталып өті
леді. Бұл мерекелер бір 
ұлт тың ғана емес, жалпыға 
ортақ мейрам ретінде  той
лануда. Өз кезегінде мұндай 
шаралар, барлық этностың 
ауызбіршілікте өмір сүруіне, 
қоғамдық келісімнің ны
ғаюына үлкен ықпал етіп 
отыр.

Жалпы ҚХА – келелі 
істерге ұйытқы болып, елдегі 
этносаралық толеранттылық 
пен келісімнің, ұлттар мен 
ұлыстардың ара сындағы 
та тулық пен бірліктің, қо
ғамдағы тұрақтылықтың ал
тын көпіріне айналды. Бұл 
елдегі ауызбіршіліктің үстем 
екендігін көрсетсе керек.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»Sb

1995 жылы Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың ұйғарымымен  Қазақстан халқы 
Ассамблеясы құрылды. Бұл кезінде тағдырдың 
жазуымен қазақ даласына қоныс тепкен тегі бөлек 
болғанымен, тілегі бір, арманы ортақ тұтас халықты бір 
мүддеге ұйыстыруды көздеуден туған идея болатын. 

ІРГЕСІ БЕРІК
ҚҰРЫЛЫМ
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«Вахшта» ойнаймын деп 
ойлаппын ба?
Аяқасты Алматыға ауыстым.

– Сұлтеке, аты елімізге мәшһүр 
тереңөзектік кө гал дағы хоккей ко-
мандасы айтылса, сіздің есіміңіздің 
қоса естілетіні анық. Жалпы, осы 
жолдағы жеке тарихыңызға тоқталып 
өтесіз бе?

– 1977 жылы Тереңөзектен мек-
теп бітіріп, Душанбе қа ласындағы 
«Денешы нық тыру және спорт» инс
титутына оқуға түстім.

– Ол жаққа қалай барып қалдыңыз?
– Біздің ауылдың азаматы Жақ

сы лық Аяпов сол жақта қызмет етті. 
Менен бір жыл бұрын Төлеген Бике-
нов ағамыз да осы институтқа түсіпті. 
Оны да, мені де өзіне қарай тартып 
жүрген сол кісі болатын.

Ауылда футбол ойнап, жүгіріп де-
гендей, спортқа құмар болып өстім. 
Инс ти тутта «Скиф» деген көгал дағы 
хоккей командасы бар екен. Сол 
командаға жа зы  лып, ойнай баста-
дым. Жат тықтырушыларға менің еп
тілігім, ерінбей еңбек те нетінім ұнаса 
керек, көп ұзамайақ «Вахш» деп 
аталатын Тәжікстан құрама команда-
сына шақырту алдым. Мен барғанда 
1лигада ойнайтын құрама жоғары 
лига ойындарына қосылды. Осы ко-
мандада жүріп, Одақтың біраз жерін 
араладық.

Оқужаттығу жиындары Самар
қанд қаласында өтетін. Бір жылы 
осы жерге Алматының «Динамо» 
командасы келді. Команда бапкері 
Эдуард Айрих деген кісі екен. Мені 
көрген сол бапкер: «Алматыға кел, 
қазақсың ғой, оқуыңды ауыстыруға 
өзім көмектесемін», – деді.

Айтқанында тұрды. Мен 1982 
жылы оқуымды Алматы дене шы нық
тыру және спорт институына ауысты-
рып, ал маты лық «Динамоның» сапы-
на кірдім.

Алматы «Динамосы» – кө гал
дағы хоккейден 2 рет Еуропа кубо-
гын, 19 рет КСРО чемпионы атағын 
алған атақты команда. Осы команда 
арқылы атым шыға бастады. Әскерге 
барып, СКА спорт клубында ойна-
дым. Екіжылдық Отан алдындағы 
борышымды өтеген соң, Украи наның 
«Васелкова» командасынан шақырту 
түсті... 

Ақыры ауылға оралдым.
Әріп ағайдың қамқорлығы.

– Шақырған жерлерге неге барма
дыңыз? Ал, ауылға келіп хоккейді 
қалай қалып тас тырдыңыз?

– «Доп қуып жүре бересің бе, 
ауылға қайт, үйлен, ер – туған 
жеріне...», –  деді анам. Ана сөзі – заң, 
1986 жылы ауылға келдім, үйлендім. 
Көп жыл «Іңкәрдария» совхозында 
қара жұмыс істеген әкем Ибрагим 
1982 жылы қайтыс болған еді.

Менен бұрын ауылға оралған 
Төлеген Бикенов бейімді жастарды 
жиып, көгалдағы хоккей командасын 
жасақтапты. Бұрын ол кісі де «Вахш
та» ойнаған. Төкеңнің бір жағында 
жүріп, сүйікті ісіммен айналыстым. 
Бірақ, 1990жылдан кейін команда 
тарап кетті. Ақша жоқ, «ораза, на-
маз тоқтықта» демекші, жұмыс жоқ, 
ақша жоқ, жұрт ойынды қайтсін. Со-
дан 2000 жылға дейін өзім оқыған 
мектепте денешынықтыру мұғалімі 
болдым. Зайыбым Сафура да мектеп-
те шет тілінен сабақ берді. Күнкөріс 
қамымен әр жақтан әр нәрсе әкеліп 
үстеме бағасына сатып та жүрдім.

1999 жылдың соңында аудан 
әкімі ауысты, басшылыққа Әріп 
Қожбанов келді. Біз бұрын ол 
кісіні білмейтінбіз. Келген бойда 
қарапайым қалпын, кез келгенмен тіл 
табыса білетінін аңдатты. Жаңа жыл-
дан соң жаңа басшының спорт залға, 
стадионға жиі келетінін көрдім. Бұл 
әкімнің бір жағы жалпыны салауатты 
өмір салтына үндеуі, екінші жағы ел
жұртпен жақын араласуды ұнатқаны 
болар, оның үстіне өзі де спортты 
жақсы көреді.

Бір күні әкімдіктің бөлім қызмет
кер лері, мектеп мұға лімдері – бәріміз 
футбол ойнадық. Ертеңіне аудан бас-
шысы мені өз қабылдауына шақырды. 
Мен туралы сыртымнан сұрап біліпті. 
Бірден аудандық спорт бөліміне 
жұмысқа қабылдады. «Қандай мәселе 
бар?» – деп сұрады. Көгалдағы хок-
кей командасында бұрын ер бала-

лар ойнағанын, енді қыздар коман-
дасын жасақтағым келетінін, бірақ 
қажетті құралсайманнан құралақан 
қалғанымызды айттым. «Ештеңеге 
алаң дамай іске кіріс. Алматыға бар 
да, керекжара ғыңды алып қайт, ақша 
тауып беремін», – деді Әріп аға.

Аудан басшысы қам қорлық та-
нытып, дем беріп тұрған соң іске 
кірісіп кеттім. 2001 жылы қыздар 
командасы құрылды. Бұл спорттың 
ауданда бұрыннан ізі бар, сондықтан 
қыздар аз уақытта ойын өрнегін 
көрсете бастады. Командаға сол кезде 
аудандағы барлық шаруашылықтың 
ауырын арқалап, жүгін жеңілдеткен 
«ШапағатЛимитед» жауапкершілігі 
шектеулі  серік тес тігі қар  жылық 
қолдау жасап отырды. Осы жылы 

Қазақстан қыздар құра ма командасы-
мен бірге Францияда өткен әлем чем-
пионатына бардым. Құраманың бас 
бапкері Саян Шәй мер денов «Қыздар 
командасын құрып жатырсың, 
тәжірбие жинап қайтасың» деген
ді. Бұл сапарыма мұнай компаниясы 
демеушілік жасады. Осының бәрі, 
әрине, аудан басшысының араласуы-
мен атқа ры лып жатты.

Сөздің шыны керек, Әріп аға ко-
манда мерейін көтерді, команда елдің 
намысын қорғады.

Ол кісі аудан басқарып тұрған 
төрт жыл ішінде қыздарымыз екі рет 
республика чемпионы атанды. Бұл  
үлкен жетістіктеріміздің басы еді.

Көгалдағы хоккейдің 
көп сыры бар.
Құрамадағы 18 ойыншының 
– 9-ы тереңөзектік.

– Көгалдағы хоккейді ма ман есе
бінде сипаттап бе рі ңізші? Қа зақ
стан құра масын дағы орын дарыңыз 
қандай?

– Қайқы таяқпен қылыш тасқан 
ойыншыларды талай қызықтаған 
шығарсыз. Бұл спортта ойыншы-
лар футболдағы сияқты бойын тік 
ұстап жүгірмейді. Еңкейіп жүріп, 
екі көзімен кішкентай допты қуалап, 
атой салады. Сол кішкентай доп 
оқша зырлайды, адамның бір жеріне 
тисе, аттан құлағандай жығады. Алаң 
да футбол стадионынан кішкентай, 
сондықтан барлық ойыншы бір 

мезгілде қозғалыста болады. Ептілік, 
батылдық, әбжіл шешім қабылдау – 
олардың бойына біткен өнер. Жан
жақтан анталағандар қас қағым сәтте 
кеудеңнен қағып түсуі мүмкін. Ал, 
мұрттай ұшып, қақ шекеңе қайың 
ағаш тисе, қайтып қатарға тұруың 
екіұдай. «Қорқақтар хоккей ойна-
майды» деген орыстың сөзі тегін 
айтылмаған.

2006 жылы тереңөзек тік терден 
ерлер командасы құрылды. Сол 
кездегі облыстық денешынықтыру 
және спорт басқармасының басшы-
сы С.Мұстафаев осы іске көп көмегін 
тигізді.

Хоккей қазақ баласына таңсық 
ойын емес. Кішкентай кезінде осы 
аға буынның бәрі де көк мұздың ақ 

қанын, қара жердің ақ шаңын шашып 
доптаяқ ойнаған. Сондықтан болар, 
сол жылыақ біздің ойыншылар ҚР 
біріншілігінде I орын иеленді. Мұнан 
кейінгі ҚР Кубогін 4 рет алып, 
Қазақстан чемпионы атанды.

Мен 2011 жылдан бастап көгал
дағы хоккейден Қазақстан ерлер 
құ рама коман да сының аға жаттық
тыру шысы қыз метін қоса атқарып 
жүрдім.

2013 жылы облыс әкімі болып 
тұрған Қ.Көшербаев көгалдағы хок-
кей спортын дамыту үшін спорт-
шыларды түрлі халықаралық 
жа рыс  тарға және оқужаттығу жиын
да  рына қатыстыру, ма териалдық
техникалық базаны жақсарту мақ
сатында «Сырдария» кәсіпқой 
кө гал  дағы хоккей спорт клубын құ
руға тікелей көмек көрсетті. Осы 
қамқорлықтың арқасында қазіргі 
күні хоккейшілердің бәрі айлық 
жалақы алатын болды.

Біздің команда 20132017 жыл-
дар арасында республикалық барлық 
турнирде ерлер арасында да, қыздар 
арасында тек 1орын алып келді.

2014 жылы Ресейдің жоғары 
лигасында өнер көрсетіп, 1орын 
алды. Осы жылы Азия кубогінің чем-
пионы атанды. Құрама мүшелері:  
А.Маханова, Г.Бахаваддин, Қ.Бол
ғанбаева, А.Чепкасова, Сражаддино-
ва, Н.Сан сыз баев, Б.Сәрсенбайұлы, 
М.Еш    па нов, Б.Тәженов, М.Сан
сыз баев, Е.Қайқыбеков, Ғ.Әлиев 
«Халық аралық дәрежедегі спорт 

шебері» атағының талабын орында-
ды.

«Самара кубогі» халық ара
лық турнирінде ерлер команда-
сы I орынды иеленді. 2018 жылы 
Қаратау қаласында индор хоккейден 
республикалық турнирде ерлер ко-
мандасы да, қыздар командасы да 
1орынды жеңіп алды.

2018 жылы Ресей Федера ция
сының көгалдағы хоккейден Жоғары 
лига ашық чемпионатында ерлер ко-
мандасы 1орынды олжалады.

2019 жылы Азия кубогын алдық. 
Қазақстан құрама сын дағы 18 ойын
шы ның – 9ы тереңөзектік. Мұқағали 
Сансызбаев қана Қазалыдан. Біз 
оны әзілдеп «легионер» дейміз. Өте 
шебер ойыншы. Осындай ойыншы-
ларымыз барда, көгалдағы хоккей 
көктей береді.

Туған жердің сыйы қымбат.
Олимпиаданы 
кім армандамайды.

– Көп жылғы еңбектің еленгені 
анық. Спорттық дә ре желеріңіз өз ал-
дына, жақында сізге «Сырдария ау да
ны ның құрметті азаматы» деген атақ 
берілді. Қаншама жасты спортшы 
қылып шығар дыңыз, ел абыро йын 
асырдыңыз. Сондықтан, лайық ты 
атағыңыз құтты болсын дейміз.

Талай мықтының талапайын 
шыға рып жеңген ел құрамасы енді 
Олимп шыңына қарай қол созатын 
шығар?

– Жалпы, біздің тереңөзектік ко-
мандадан 20 жылда 129 спорт шебері, 
15 халық аралық спорт шебері шықты. 
Бұл – еткен еңбек, төккен тердің өтеуі.

Рас, спорттық мансабымда КСРО 
чемпионы, «Қазақстан Республика-
сына еңбегі сіңген жаттықтырушы», 
спорт ше бері деген дәрежелерім бар. 
2011 жылы VII қысқы Азия ойында-
ры эстафетасының алаугері болдым. 
Омырауыма бірнеше медаль тақтым. 
Осының бәрі – атақ, құрмет. Алайда, 
ауданымның құрметтеп берген атағы 
– бәрінен қымбат.

Алдағы 2021 жылы нау рыз 
 айында ел құрамасы Бельгияда өтетін 
әлем чемпионатына қатысады. Егер 
алғашқы жетілікке енсек, онда олим
пиа диаға қатысуға үміт бар. Деген-
де, мықты командалар көп. Олардың 
дайын дықтары да талапқа сай өтеді. 
Біздің әлі өз стадионымыз да жоқ. 
Облыс басшылары көгалдағы хоккей 
стадионы алдағы жылдары салынады 
деп отыр.

Мен бүгінгі абыройға осы спортқа 
жанашырлық танытып, демеу болған 
жайсаң жандардың арқасында және 
ел намысы дегенде бел кеткенін 
білмейтін қайсар ойыншылардың 
жанкеш тілі гімен жеткенімді жақсы 
білемін.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»

ДОПТАЯҚ ДОДАСЫНЫҢ 
ДҮЛДҮЛІ
Көгалдағы хоккейден Қызылорда облысы құрамасының 
аға бапкері Сұлтан Қобландинмен әңгіме

– Өзім инженер мамандығы 
бойынша Алматыда Қазақ 
ұлт  тық техникалық универ
си  тетін бітіргенмін. Түрлі 
ортада болдық, бірақ, же лік 
қу ған  ның ұзаққа бар май тын
дығын түсіндік. Сон дықтан 
қа сымдағы достарым мен 
бір ге  бола шағымызға, өмі
рі мізге сер піліс әкелетін дұ
рыс бағытты таңдадық деп 
сенім мен айта аламын. Бізге 
рухани байлық қажет бол-
ды. Студент кезден тұрақты 
түрде жетімдер үйіне барып, 
бала ларға базарлығымызды 
үлес   тіретінбіз. Шәкіртақы
мыз дың басым бө лі гін соған 
жұм  сай тынбыз. Оған еш 
өкінген емеспін. Керісінше, 
сый лық ал ған балалардан бе-
тер қуана тынмын. Кеудемді 
ерекше, еш кімге айтып жеткізе 
алмайтын сезім кернейтін. 
Сол балаларға тәттілерді 
тұрақты түрде, үзбей апару 
үшін сабақты жақсы оқып, 
стипендиядан қағылмауға 
тыры сатынбыз. Олар да бізді 

әрдайым күтіп отыратын бол-
ды. Не нәрсе жасасақ та тұрақ
тылық керектігін сол кезде 
ұқтым – дейді ол. 

Қайырымдылық шарала-
ры осыдан басталды. Оны 
Қызыл ор даға келгеннен кейін 
де жал ғастырды. Құрбан айтта 
ет, азықтүлік таратты. Көп
шілікте түрлі сұрақтар туын
даған соң қор ашты. «Мен 
мем лекеттен не аламын деп 
емес, мемлекетке не беремін» 
деген мақсатпен жұмыс бас
талып кетті. Қор дың негізі 
аймаққа белгілі кәсіп кер
лермен бірі гіп қаланды. Қа
зақта «оң қолын бергенді, сол 
қолың көрмесін» деген сөз 
бар. Ол кісілер жариялылықты 
қаламайды, бұдан пайда табу-
ды көздемейді. Асхаттың да,  
құрылтайшылардың да жеке 
кәсібі, жұмысы бар. Садақа
ла рын, көмекке зәру жандарға 
қол ұшын беріп отырады. 
Міне, осы істің бел ортасында 
жүргеніне де биыл бес жыл бо-
лыпты. 

Жылда дәстүрге айналып 

келе жатқан «Мектепке жол», 
тал егу акциясы, азықтүлік, 
көмір тарату, «Жанұя жанұяға 
көмектеседі» секілді жеті 
жоба бар. Соңғысы бойын-
ша әлеуметтік дүкен тұрақты 
жұмыс істеп тұр. Кез келген 
адам өздеріне қажетті киімке
шек ті ала алады. Ал «Өзгеге 
өмір сыйла» акциясының атқа
рар жүгі мен жауапкершілігі 
ерекше. Соның аясында биыл 
көптеген жарымжан жандарға 
қолдан келгенше көмек тесуге 
тырыс ты. 

– Кейде азықтүлік немесе 
үй беріп, жаман үйретіп алдық 
па деп ойлаймын. Себебі 
бізден азықтүлік, мешіттен ет 
алып күн көріп, қол қусырып 
отырғандар бар. Ол келесі бір 
отбасының психологиясына 
әсер етуі мүмкін. Масылдық 
пайда болады. Сондықтан 
«ар тық қыламын деп, тыртық 
қылып алмаудың» жолын 
ізде уі міз керек. Осы орайда, 
«Екі қолға бір күрек» деген 
жоба жасадық. Жұмысқа ор-
наластыру мақсатында жұ

мыс сыздарды іріктегенімде, 
қырыққа жуық адам шықты. 
Оның онын жұ мысқа орна-
ластырдым. Бірақ соңында 
кейбірі ащы судың кесірінен 
шығып қалды, енді бірі жал
қаулық басып бармай қалды. 
Тек 45 адам ғана қалды. Әлде, 
мен дұрыс таңдай алмадым ба, 
білмедім. Қарнымның аша
тыны – жұмысқа жарамды 
адамның  жұмыс істегісі кел
мейтіні. Қара жұмыс іс теу ге 
намыстанады, ал балашаға
сының аш, өзінің қол қусырып 
отырғанына намыс танбайды, 
– дейді А.Бай дәу летов. 

Жомарт жүрек иесінің 
мына пайымы көпшілікке ой 
салар лықтай екен. 

– Бала күнімдегі мына  
оқиға есімнен кетпейді. Анам 
үйге тәттілер, печенье әкелетін. 
Соны балаларға таратып бере
тінмін. «Өзің жемейсің бе?» 
десе, «олар да жесін» деп ай-
татынмын. Ол кездері «Сни-
керс» шоколадының енді шы
ғып жатқан кезі. Қазіргідей 
қол жетімді емес, ойын бала-

лары үшін таңсық ас. Анам 
әкелген кезде далаға шықсам, 
балалардың барлығы «бір тісте
йінші» деп сұрайтын. Сонда 
өзіңе қалмайды. Егер «сендер-
ге садақа» десең, ешкім алмай 
қоя тын.  Ал қазір сол сөздің 
қадірін түсіріп алғандаймыз. 
Себебі аяққолы балғадай аза-
маттар да садақаны намыстан-
бай алатын жағдайға жеттік. 
Осыған қынжыламын. Ол кез
дері тұрмысымыз қазіргіден 
де жаман болса да,  шынымен 
мұқтаж, мүмкіндігі шектеулі, 
асыраушысы жоқ жандар 
алатын. Біздің негізгі ойы-
мыз – осы мұқтаж топ пен 
кәсіпкерлер арасына дәнекер 
болу. Берілген садақаны шы-
найы мұқтаж адам ға жеткізу. 
Бұл тізімді өзіміз құрас
тырамыз. Еріктілер барып 
тілдесіп, жағдайын көзбен 
көріп келеді. Өзге де қоғамдық 
қорлармен тығыз байланыс 
жасап, бір адамның бірнеше 
рет алмауын, барлығының 
толық қамтылуын назарда 
ұстап отырамыз. Мұндағы 

мақсат – сұран шақ тықты кәсіп 
қылып алған адамдар мен шын 
мұқтаж дың аражігін ажырату. 

Ол адам бойындағы қара
па йымдылық, шына йы лық, 
ашық  тықты бағалайды. Себебі 
қара пайым адам өтірік айтпай-
ды. Оның ар жағында арам ой 
болмайды. Өзі де осы қасиетті 
жоғалтып алмауға тырысады. 
«Жақсылыққа шақыр, жаман
дық тан тый» деген ұстанымнан 
айнымайды. Бастысы адам-
дар отбасынан, балаларынан 
бас тартпаса екен деп тілейді. 
Өйт кені соның салдарынан 
туын даған қиындықтардың 
кесірін тартқан тағдырларды 
күнде көріп жүр. Ізгілік 
шуағын тарату екінің бірінің 
қолынан келмейді. Ал Ас-
хат «қайырым жасау үшін 
ниет пен жанашырлық жет кі
лікті» деген оймен жұмы сын 
жалғастыра береді. 

Мөлдір 
ҚОЖАХМЕТОВА,

облыстық 
«Рухани жаңғыру» 

орталығының маманы

МҰҚТАЖДЫҚ ПЕН МАСЫЛДЫҚ 
АРАЖІГІ ҚАНДАЙ?

1-бет
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Назар

Өнім сапасын 
бақылау 
бәсеңдемейді
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметке 

жаңа редакциядағы техникалық реттеу туралы 
заңды дайындау және оны жылдың соңына дейін 
қабылдауды қамтамасыз етуді тапсырды. Бұдан 
басқа «Өнім сапасы екінші орында қалмауға тиіс. 
Ұлттық сертификаттау жүйесін дамыту, ұлттық 
стандарттардың беделін қайтару қажет» деп атап 
өткен болатын. Өйткені, техникалық реттеу туралы 
заңнама 10 жыл бұрын қабылданған және бүгінгі 
күннің шынайылығына сәйкес келмейді.

Өнім сапасы мен қауіпсіздігін арттыру мәсе-
лелерінің өзектілігі Президенттің «Игілік баршаға! 
Сабақтастық. Әділдік. Өрлеу» сайлау алды бағ-
дарламасында да көрініс тапты. Оны іске асыру 
үшін Үкіметке ішкі нарықты сапасыз, жалған, кон-
трабанда және контрафакт өнім дерінен, соның 
ішінде шекарадағы кедендік әкімшілендіруді жә-
не бақылаудың басқа да түрлерін жақсарту ар-
қылы қорғау жөнінде шаралар кешенін қабылдау 
тапсырылды. Осы лайша, отандық техникалық реттеу 
саласын тү бегейлі қайта қарау және қайта жүктеу 
үшін барлық объективті жағдайлар мен шарттар 
айқындалды. 

Бүгінде Мәжілісте «Қазақстан Республикасы-
ның техникалық реттеу заңнамасына  толық тырулар 
мен өзгерістер енгізу туралы» Заңының жобасы 
қаралып, талқылануда. Заң жобасы техникалық 
регламенттерде белгіленген өнімге (техникалық 
реттеу объектілеріне) қойылатын міндетті 
талаптардың орындалуын бақылау және адал 
бәсекелестік жағдайларын жасау, сондай-ақ, оны 
қабылдау кезінде туындайтын құқықтық олқылықтар 
мен коллизияларды жою арқылы халықтың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында әзірленуде. 
СФС-шараларға қатысты қадағалау қолданылуда. 
Заң бұзушылықтарды анықтаудың жеделдігі мен 
тиімділігі және анықталғандарына жедел ден қою 
шаралары бірінші дәрежелі маңызға ие. 

Осыған байланысты заң жобасы техникалық 
реттеу, метрология және сәйкестікті бағалау саласын 
қадағалауды жүзеге асырылатын кәсіпкерлік 
субъектілерінің қызмет саласына енгізуді ұсынады. 
Бұл қадағалау еліміздің ау мағына қауіпті өнім 
таралуының болдыр маудың алдын алады. Сондай-
ақ, камералдық бақылауды жүзеге асыру, өнімнің 
сына маларын және үлгілерін іріктеу жолымен өнім 
қауіпсіздігінің мониторингін енгізу жолға қойылады. 
Ал заң жобасын қабылдау талаптарға сәйкес келмейтін 
өнімдер қауіпсіздігін арттыру, адал бәсекелестік 
үшін жағдай жасау, мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асырудың тиімділігі мен жеделдігін арттыру секілді 
құқықтық және әлеуметтік-экономикалық салдарға 
алып келеді. Бұл өз кезегінде тиімділігін көрсететін 
болады.

Әуелбек ҚАМЗАЕВ,
техникалық реттеу және метрология 

комитеті облыс бойынша
департаментінің бөлім басшысы 

Облыстық энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы Ин-
дустрия және инфрақұрылымдық даму минис-
трінің бұй рығына сәйкес “Қауіпті техникалық 
құрыл ғыларды есепке қою және есептен шығару” 
мемлекеттік қызметін көрсетеді.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 
жеке және заңды тұлғалар қызмет берушіге 
“элек трондық үкімет” www.egov.kz веб-порталы 
арқылы мыналарды жолдайды:

1) осы қағидаларға 1 және 2-қосымшаларға 
сәйкес өтініш;

2) Инвестициялар және даму министрінің 
2014 жылғы 30 желтоқсандағы №358 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық акті лерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №10303 болып тіркелген) 
бекітілген “Қысыммен жұмыс істейтін жабдықты 

пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету қағидаларының” 23, 24, 25 және 
26-нысандары бойынша жасалған қысыммен 
жұмыс істейтін ыдыстың, қазандықтың 
(автономды бу қыздырғыштың, экономайзердің), 
қазандықтың, құбырдың немесе паспорттың 
электрондық телнұсқасы, 2014 жылғы 30 
желтоқсандағы № 359 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 10332 болып тіркелген) бекітілген “Жүк 
көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде 
өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
қағидаларының” 1, 2 және 3-нысандары бойынша 
жасалған жүк көтергіш кранның, лифттің, 
көтергіштің, “Азаматтық қорғау туралы” 2014 
жылғы 11 сәуірдегі  №188 Қазақстан Республикасы 
Заңының 77-бабына сәйкес эскалатордың, 

арқанды жолдың, фуникулердің паспортының 
электрондық көшірмесі. Мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінің сипаттамасын, нысанын, 
мазмұны мен нәтижесін, сондай-ақ мемлекеттік 
қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, 
өзге де мәліметтерді қамтитын мемлекеттік қызмет 
көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі 
осы қағидадағы 3-қосымшаға сәйкес мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында баяндалған.

Қызмет алушы барлық қажетті құжаттарды 
портал арқылы берген кезде “жеке кабинетінде” 
нәтижесін алу күнін көрсете отырып, сұрау 
салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетеді.

Құжаттарды қараудың жалпы мерзімі және 
қауіпті техникалық құрылғыны есепке қою, 
есептен шығару туралы хабарлама беру 3 (үш) 
жұмыс күнін құрайды.

Экономиканың барлық салала-
рын, оның ішінде ауыл ша руа-
шы лығын цифрландыру – ел да-
муының негізгі бағыты. Ақпа раттық 
технологиялар ғарыш индуст рия-
сынан бастап ден саулық сақтау, 
бі лім беру және ауыл шаруашы-
лығына дейінгі түрлі сала лардағы 
кәсіпорындардың биз нес про цесі-
не әсерін тигізуде. Еңбек өнім-
ділігі мен өңделген өнім эк спор-
ты ның көлемін арттыру үшін АӨК 
цифрландырудың тиімді және қол-
жетімді құралдарын енгізу қажет.

Ауыл шаруашылығын цифр-
лан  дыру технологияларын енгізу, 
ауыл шаруашылығы кәсіпорында-
ры  ның бизнес процестерін автомат-
тан дыру аграрлық бизнестің әсерін 
едәуір арттырады және ауыл шаруа-
шылығы өнімдері айналымының 
про  цесін өзгертеді. Осы ретте, об-
лыс бойынша ауыл шаруашылығы 
сала сында бірнеше жоба іске асы-
рылып, жұмысын жалғастыруда. 
Атап айт қанда, агроөнеркәсіптік 
ке шенді цифр ландыру мақсатында 
нақ ты егін шілік элементтерін енгізу 
және мал ша руа шылығы саласы бо-
йынша «ақыл ды фермалар» құру 
жұмыстары жүргізілуде.

Агроөндіріске сандық техноло-
гия ларды енгізу және оларды кеңінен 
тарату мақсатында облыстық ауыл 
ша руашылығы басқармасының же-
тек шілігімен Ж.Жиембаев атын дағы 
Қазақ өсімдік қорғау және каран-
тин ғылыми-зерттеу институты, 
Қа   зақстан-Британ технологиялық 
уни    верситетінің инжиниринг және 
ақ параттық технологиялар  инсти-
тутымен бірлесіп, Шиелі ауданында 
орналасқан «Ақмая» ШҚ базасында 
нақты егіншілікке арналған «Ak-
maya Smart Farm» цифрлық платфор-
масы жасалып, жоба іске асырылды. 
Жоба аясында шаруашылықтың 800 

гектар егіс алқабына цифрландыру 
жұмыстары жүргізіліп, алынған 
деректер өңделді. Өңделген дерек-
тер негізінде алқаптың элек трон-
дық картасы және топырақ үлгі лері 
бойынша агрохимиялық карто грам-
малары әзірленді.

Шаруашылықтың қолда бар бар-
лық ресурстарына кешенді аудит 
(техника, қызметкерлер, егіс алқап-
тары мен олардың пайдалану тарихы, 
өнімділігі, дақыл сорттары және 
т.б.) жүргізілді. Жоғарыда аталған 
барлық деректер «Akmaya Smart 
Farm» цифрлық платформасына жи-
нақ талды. Құрылған автономдық ме-
теостанциялар топырақ, ауа, су, күн 
туралы деректердің толық спектрін 
жазып, деректерді нақты уақыт ре-
жимінде жүйенің орталық серверіне 
жіберіп тұрады. Метеодеректер ауа 
райы жағдайларын ескере отырып, 
өндірістік процестерді түзету, кри-
зистік сәттердің (құрғақшылық, 
зиян кестердің жаппай көбеюі) ал-
дын алу үшін қолданылады. Де-
ректердің жиналуы зиянкес орга-
низм дердің пайда болуы туралы 
болжам жасауға және қорғаныс 
шараларын қолдану үшін алдын 
ала дайындалуға мүмкіндік берді. 
Нәтижесінде шаруашылықтың өн-
дірісі артып, тыңайтқыштарды оң-
тайлы пайдалану есебінен 14 млн 
теңге қаржысы үнемделді.

«Ақмая» пилоттық шаруашы-
лығы аймақтағы барлық фермерлер 
үшін демонстрация алаңына ай-
налып, әр фермерге өз табысын 
қа лай арт ты руға болатыны, кө-
бірек түсім алуы, тәуекелдерді бас-
қаруы, техни камен жұмыс істеуі 
мәселелерін шешуге мүмкіндік 
бер ді. Осы ретте, тәжірибені басқа 
ша руашылықтарға тарату бойынша 
жұ мыстар жалғасуда. Бұдан бөлек, 
17 шаруашылық құры лымы сатып 

алған шетелдік ауыл ша руашылығы 
техникалары базасындағы нақты 
егіншілік элементтерін ішінара пай-
далануда. 

Ішкі нарықты көкөніс дақыл да-
рымен қамтамасыз ету мақсатында 
былтыр Қызылорда қаласында 
«КазАгроМир» ЖШС көкөніс өсі-
ретін жоғары технологиялы за-
манауи авто маттандырылған жылы-
жай кешені құрылысын салды. 
Бірінші маусымда 170 тонна қияр 
өндіріліп, ішкі нарыққа төмен 
бағада өткізілді. Бүгінде екінші 
айналымның алғашқы өнімдері 
жи  налып, күніне 2 тонна қияр өн-
дірілуде. Жылыжайда өсірілетін 
көк өністердің жыл бойына тем пе-
ра турасы реттеліп, суару, тыңайт-
қыштарды беру процесстері авто-
матты түрде жүргізіледі.

Сонымен қатар, облыста «Мағ-
жан и К» ЖШС елімізде бірінші 
сандық күріш өңдеу зауытының 
құ рылысы бойынша жобаны іске 
асырды.

Заманауи технологияларға сай  
қондырғымен жабдықталған, көк-
өніс өнімдерін жыл бойы қа лыпты 
тем пературада сақтайтын 2000 тон-
налық көкөніс сақтау қойма сының 
құрылысы жүргізіліп, өнімдер сақ-
талуда. Ауыл шаруашылығы тех-
никаларының бірыңғай мемлекеттік 
тізілімін қалыптастыру мақсатында 
«Автопоиск» бағдарламасы іске қо-
сылып, жобалық деңгейде қызмет 
көрсетуде.

Бұдан бөлек, биыл облыс аума-
ғында күріштің егістік алқап та-
ры ның жай-күйін ғарыштық мо-
ни  торингтеу жобасы бойынша 
«Ұлт  тық ғарыштық зерттеулер 
жә не технологиялар ор талығы» ак-
цио  нерлік қоғамымен бір лесіп жұ-
мыстар жүргізілді. Аталған жоба өз 
кезегінде жерді қашықтан зондтау, 

күріш егісі алқабының электронды 
карта-сұлбасын әзірлеуге жол аша-
ды. Мониторингтеу арқылы күріш 
себу мерзімдерін және нақты егіл-
ген көлемін анықтауға, егіс алқа-
бындағы жылу ресурстарының 
жи  налу динамикасын зерделеуге, 
аг ро метеорологиялық жағдайларды 
талдау негізінде күріш егісінің жай-
күйін бағалауға, күріш өнімділігінің 
болжамды көлемін есептеуге, егіс-
тіктің ластануы мен тұздануын спут-
никтік бағалауға мүмкіндік береді.

Мал шаруашылығы саласы бо-
йынша облыстағы репродуктор 
ша  руа шылықтарда жылжымалы 
ста  нок-фиксатор, ауыспалы жүкте-
мелік, ав то матты суарғыш, жылы-
татын құ рыл ғылар, баламалы 
энер гия көздері және GPS-нави-
гаторлары пайдала нылуда.

Бұдан бөлек, цифрлық техноло-
гия ларды енгізу мақсатында 30 ре-
продуктор шаруашылықта 8,4 мың 
бас асыл тұқымды ірі қараға және 
85 репродуктор шаруашылықта 
104,0 мың бас асыл тұқымды қойға 
электронды бірдейлендіру тәсілдері 
пайдалануда. Ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің электронды саудасын 
жү йелендіру және агроөнеркәсіп 
ке шенінің экспорттық әлеуетін арт-
тыру мақсатында «Агробиржа» 
элек трондық сайты бар. Сайтта тауар 
өндірушілер арасында электронды 
сауда жасауға және басқа да ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өткізуге 
мүмкіндік беретін Web-ресурс  құ-
рылып, электронды сауда нарығын 
кеңейтуге мүмкіндік береді. Онда 
491 хабарландыру және 483 жаңалық 
орналастырылып, қолданушылар 
са ны 1210 адамды құрады.

Ауыл шаруашылығы 
басқармасының ауыл 

шаруашылығы кооперациясы 
және экспорт бөлімі

Агроөнеркәсіптік кешеніндегі цифрландыру игілігі 

Техникалық құрылғыларға қатысты қызмет

Жарамсыз деп есептелсін
Ляпина Анастасия Ивановнаның атына Қызылорда 

облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кентіндегі №252 
Г.Н.Ковтунов атындағы мектеп-гимназияны 2004 
жылы бітіргені жөнінде берілген ОБ №1181344 
аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

Жас кезінде оқу оқып, өнерге 
бой ұрып, Ауған, Үнді, Мы-
сыр елдерінде жүргенде бір күні 
Құлбай атасы келіп, ұй қысынан 
оятып, ішінде містер (скальпель), 
шөп тамырлары, дәрі аттары 
жазылған ішірткісі бар қалтаны 
науқастарды емде деп қолына 
ұстатады да жоқ болып кетеді. 
Оянса түсі екен. Ата сының 
айтқанын істеп ел ге қайтар жолда 
Ауғанға кел генде ке руенбасы 
қатты ауы рып, көш жолда тұрып 
қа лады. Сонда Жұмаділ атасы 
Ма ха тайға келіп науқасты емдеу 
жол дарын айтады. Оң жақ құ лақ 
шекесіндегі қатты соғып тұрған 
тамырын міс термен қию керектігін 
ескертеді. Містерді қайдан аламын 
дегенде, «тез бар, болмаса өледі» 
деп ғайып болады.

Ертеңіне керуенбасын ем деу-
ге барғанда құдайдың құ ді ре тімен 
баяғы Құлбай әулие түсінде беріп 
кеткен қалта ем деуші тәуіптің 
ал дында жат қа нын көреді. 
Атасының айтқанын істеп емдеу 
шараларын жасайды. Сол қасиет 
атадан балаға беріліп, Үбаділден 
тарайтын бесін ші ұр пағында жал-
ғасын тапқан еді. 

Бабадан берілген қасиетті Гип-
пократ антына сай білімділікпен 
жалғастыра білген Қызылорда 
қала лық ауруханасының хирург 
дәрігері Әмірхан Сейілханұлы еді. 

Ол әскер қатарынан келген 
соң Қызылорда ауыл шаруа шы-
лығы тех никумын ауыл шаруа-
шылығының тех ник-механигі ма-
мандығы бойын ша бітіріп шықты. 
Бір жылдай Батыс Қазақстан те-
міржол мекемесінің ло комотив 
депосында механик қыз метін 
атқарды. Әмірханның жатса-тұрса 
ойынан дәрігер болу арманы бір 
сәт шыққан жоқ. Сол арманы алға 
жетелеп, жары екеуі бір саланың 
маманы болуға ден қойды. 

Сөйтіп, екеуі 1978-1984 жыл-
дары Қарағанды мемлекеттік 
ме  дицина лық институтының 
«Ем деу ісі» фа культетін бітірді. 
Ин тернатураға келген дәрігер-
лер бір жыл жедел жәрдем стан-
циясына жұмысқа жі бе рілетін. Се-
бебі, бұл – жаңадан қыз мет жолын 
бастаған жас дәрігерлер үшін 
тәжірибе мектебі. Жедел жәр дем 
станциясында науқаспен бет пе-
бет кездесіп, ауруға қандай кө  мек 
керегін тек өзі шешуге үйре неді, 

әрі қарай аурулармен қарым-қа-
тынас жасаудың қыры мен сырын 
ұғады. Жас дәрігер Әмірхан сол 
ке зеңде ерекше көзге түсіп, 1985 
жы лы қалалық ауруханаға оташы-
дәрігер болып орналасты. Күн 
са нап емдеудің, ауруды анық-
таудың жаңа  медициналық тех-
нологиялары өндіріске еніп 
жат ты. Жас та бол са жұмысы кө-
ңілге қонымды Әмір ханды жа-
ңадан ашылған радио изо топты 
зертханаға (иондық сәуле мен 
диаг ностикалау) бөлім мең  геру-
шісі қызметіне тағайындады. Ол 
істі 1997 жылдың қазанына дейін 
мін сіз атқарды. 

Медицина саласында рефор-
малау, жекешелендіру жүр гі зі-
ліп, қалалық аурухана «Денсау-
лық» мекемесі бо лып құрылған 
шақта да, жалпы қа лалық ауру-
ханада өмірінің соңына дейін 
істеді. Маман дығын биік ұстап, 
мыңдаған ота жасады. Үнемі із-
деніп, Ресей, Украи нада білімін 
жетілдіріп отыр ды. Үлкенге де, 
кішіге де сыйлы болды. Ұжым-
дағы тәжірибелі дәрі герлер 
Е.Омаров, Ә.Төрекеев, С.Құл-
сар тов, О.Мырзағұлов, Ю.Фа-
тиадиді ұстаз тұтты. Солардан 
үй ре ніп, тә жірибесін өз шәкірт-
теріне бер ді. Шә кірттерінің бірі 
Бауыржан Төле генов қалалық 
аурухананың бас дә рігері, Бауыр-
жан Жұбандықов хи рургия бөлі-
мінің меңгерушісі болып, па ци-
ент термен қойын-қол тық жұ мыс 
жасап келеді. 

Әмірхан өте бауырмал, үл-

кен ге ілтипатты, кішіге қамқор 
аға, ойы зерек, білімі терең, білек 
күші басым, батыр тұлғалы азамат 
болатын. Бала кезімізде Айдарлы 
ауылындағы ата-әжесіне келгенде 
балалардың  әдеті емес пе, шекісіп 
қаламыз. Құм ның басында бір топ 
бала қаладан кел ген қалың қасты, 
түрі сұсты бала ны ортаға алдық. 
Қас батырдай қас қайып, қолына 
орап алған доғалы солдат белбеуі 
бар Әмірханды алғаш көруім еді. 
Бізден үлкендердің өзі батылы 
бармады. Кері бұ рылып  жалғыз 
өзі асықпай кетіп бара жатты 
сонда. 

Әбекең жастық шағында 
сезімін білдірген Ұлмекенмен 
байланысын үзбеді. Ұлмекеннің 
әкесі Мұхаме дияр аға  ақ көңіл, 
еңселі, сен гіш, өмірден өткенше 
үлкенге де, кішіге де Мұхаң 
болған ардақты аза мат еді. 
Әмірхан осылайша өне гелі отба-
сынан шыққан арумен отау 
құрды. Сосын екеуі жоғары оқу 
ор нындағы оқуын жалғастырды. 
Екі ұл, бір қыз ды дүниеге әкеліп, 
оларды оқы тып, тәрбиеледі. Екеуі 
де ұжымда абы ройлы еңбек етті. 

Ұлмекен білімді дәрігер, білік-
ті басшы, сүйікті жар, аяулы ана, 
сырлас жеңге, келісті келін, ардақ-
ты әже болды. Ұжымында  әр 
сөзін шегелеп, нақтылып айтатын, 
кемші ліктерді дер кезінде кө-
ріп, оны жою дың жолдарын нақ-
ты көрсете бі летін білікті бас шы, 
қолы шипалы дәрігер атан ды. 
Енесінен көрген өне  гесін келін-
деріне үйретуден жа лықпайды. 

Хирург-дәрігер әрі білгір, 
әрі  пси холог болуы керек. Нау-
қас сабыр тапса, сенің жеңгенің, 
се німіне кір генің. «Ең мықты 
дәріні таптым, ол – сенім» депті 
Авиценна. Сенімге ену ар қылы 
абыройың асады, өйткені дәрігер 
адамға көрер жарығы болса, өмір 
сый лаушы – Алладан кейінгі 
дә рігер. Әмірхан үнемі ізденіс 
үстінде жүретін. Қолында кітап, 
медициналық жаңалықтар ба-
сылған басылымдар. Ота жасауда 
адам ағзасына пышақ тигізбейтін 
ап параттарды, эндоваскулярлық 
хи  рургия, анавризм ауруларын 
емдеу жайлы көбірек айтып оты-
ратын. Көк өністердің, қарбыз-
дың адам ағзасына тигізер пай-
дасын, жергілікті жерде өсетін 
адыраспан, бақбақ, қызыл мия, 
жан тақ, шайшөп, есекмия, т.б. 
ем дік шөптер барын медицина 
тілі мен жеткізе білетін. Мұны 
айтып отырғаным, бұл – атадан 
ба лаға жал ғасып келе жатқан ши-
пагерліктің сабақтастығы. 

Бір кездегі Құлбай әулие, Ма-
хатай емші халық денсаулығын 
сақтап, оларды бірлікке, тірлікке 
ша қырды. Ал олардың ұрпағы 
Әмір  хан адамға жақсылық жасауға 
үнемі дайын тұратын. Жүрек-қан 
тамырларына, тыныс жолдарына 
хирургиялық ота жасауда «Ангио-
г раф» медициналық аппаратының 
шығатынын, оның пайдасы жайлы 
көбірек айтатын. Ал сол аппарат 
2017 жылдан бері облыстық бала-
лар ауруханасында жұмыс істеп 
тұруы мұны дәлелдей түскендей. 

Кейде ой толқынында ескексіз 
қайыққа мінген жолаушыдай күй 
кешемін. Оның өмірден кет ке-
ніне 10 жыл  дай уақыт өтсе де, 
әлі қасымда жүр гендей. Әмір хан-
ның жас бей несі Қасымхан мен 
Ғазизханға жолық қанда, Ал лаға 
тәубе деймін. Барына шү кір шілік 
етемін, себебі адам ұр  пағымен 
мың жасайды. Бар лы ғын аманат 
етіп тапсырып кет кен жа ры Ұл-
мекен отанының тү тінін тү тетіп, 
балалары мен неме реле рін шуа-
ғына бөлеп отыр.

Ақ халатын кірлетпеген, ел есі-
нен бір кетпеген Әмірхан небәрі 
53 жыл ғана ғұмыр кешкенімен, 
жасаған жақсылығымен ағайын-
ту ыс, әріптестерінің есінде сақ-
та лып қалды. Бабалардың ки-
елі қасиетінің сабақтастығы 
жал ғасып, Құлбай әу лиенің жо-
лын, Ма  хатайдың ем шілігін, Әмір -
ханның дә рігерлігін ұс тай тын 
ұр  пақ тарға жаратушы Алла қам -
қоршы болсыншы!

Әуезхан РАХМАНҚҰЛОВ

Шипагер шарапаты 
Сыр өңірінде, оның ішінде 

Айдарлы топырағында әулие-
әмбиелер, ахундар жатыр. 
Қосназарұлы Құлбай әулие 
«Көкілташ» медресесінде 
білім алған, әулиелігі халық 
жадында қалған. Ол кісі 
Алланың берген қасиетінің 
арқасында адамдардың 
дертіне шипа дарытқан. Қиын 
тағдырлы, адам санасынан 
тыс қадір-қасиеті басым, 
ерекше жаратылған жан екен. 
Құлбайдан Үбаділ, Жұмаділ, 
Асан, Үсен тарайды. Құлбай 
әулиенің емшілік  қасиеті Үсен 
баласы Махатайға дарыған. Ол 
кісі ауырған адамның тамырын 
ұстап, науқастың жағдайын 
біліп, дәл ажыратумен бірге 
соған сай ем қолдануды жете 
меңгерген. 

ІСІ мен ІЗІ 
ӨШПЕЙДІ
Қайрат Қыстаубайұлы 1974 жылы Қызылорда 

қаласында дүниеге келген. Бала күнінен білімге 
құштар болып өсті. Қаладағы кооперативтік 
техникумға түсіп, «Тұтыну қоғамдарында коммер-
циялық шаруашылықты ұйымдастыру» мамандығы 
бойынша бітірді. Білімін одан әрі жетілдіру үшін  
Қызылорда агро өнеркәсіп өндірісі инженерлері 
инс  титутында «Экономика және ме недж мент» 
мамандығын алып шықты. Сонымен қатар 
Қызылорда мемлекеттік университетінде оқып, 
жоғары білім алды. 

Алғашқы еңбек жолын «Береке» ЖШС сатушы 
болып бастады. Одан әрі қалалық қаржы бөлімінде 
жетек ші маман, бас маман, облыстық эконо-
мика және бюджеттік жоспарлау депар таментінде 
жетекші маман, бас маман, облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқар масында бас маман қызметтерін абы роймен 
атқарды. Соңғы уақытта об лыс тық экономика және 
бюджетті жос парлау басқармасында бас маман, бө-
лім басшысы қызметтерінде болды.  

Үнемі жақсы жағынан көрініп, игі істер 
атқарған азаматтың есімі ұмы тылмайды. Қайрат 
үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсеткен жаны жайсаң, 
ақкөңіл де елгезек, рухы биік, дара азамат еді. Оның 
ерекше қасиеттері – көпшілдігі, адалдығы, ісіне 
деген жауапкершілігі мен тиянақтылығы көпке 
үлгі болды. Ортасына сыйлы, жаны жайсаң азамат 
өзінен кішіге білген-түйгенін, ағалық кеңесін 
айтатын. 

Ол облыстың экономика саласының өсіп-
өркендеуіне өзіндік үлес қосты. Жемісті еңбегінің 
нәтижесінде бірнеше рет облыс әкімінің алғыс 
хаттарымен марапатталды. Оның әлі де талай істің 
бастамашысы болып, ел игілігіне, саланың дамуына 
еңбегін сіңіретіні анық  еді. Амал қанша, «Адамның 
көздегені емес, Алланың өз дегені болады»  деген 
осы. Айналасына адамгершілік нұрын шашқан, 
адамдық пен адалдықтың үлгісі болған Қайраттың 
жарқын бейнесі  мен үлгісі ұмытылмайды.

Фарида АББАСОВА,
облыстық экономика және бюджеттік 

жоспарлау басқармасының бөлім бастығы

Өмірге 
келіп-кетудің 
арасындағы 
қамшының 
сабындай қысқа 
ғұмырды Алла 
тағала пендесіне 
сынақ үшін берген 
деген тәмсіл бар. 
Сол ғұмырында 
жұмырбасты 
пенде өзін 
жақсы жағынан 
көрсете алды ма, 
айналасындағы  
жандардың 

жадында қаларлық іс тындырды ма деген 
сұрақ көкейде тұрады. Артына өшпес із 
қалдырған жанның бірі Қайрат Смаилов еді. 
Жарық дүниемен қош айтысқанына да үш 
айдың жүзі болды. 
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«ЖЕНЬШЕНЬ – ӨМІР ҚУАТЫ» –

«ЭЛИКСИР ЖИЗНИ» 
АҒЗАҢЫЗДЫ ЖАСАРТЫП, ӨМІРІҢІЗДІ ҰЗАРТАДЫ!

(Сәйкестік декларациясы ЕАЭС N RU 
D-RU. AE64. B.05819/20 19.06.2020 жыл-
дан 18.06.2023 жылға дейін жарамды)

Жапондықтардың ұзақ жасауының 
құпиясын білесіз бе? Елдегі экологиялық 
жағдайдың нашарлығына қарамастан, 
олардың денсаулығы мықты және ұзақ өмір 
сүреді. Жерорта теңізінің жағалауында, 
Жапонияда, Жаңа Зеландияда, Ресейдің 
Примор өлкесінде теңіз кірпілері дәстүрлі 
тағамдардың бірі болып саналады. Теңіз 
кірпісінің уылдырығы құнарлы болған дықтан 
ғарышкерлердің рационына да енгізілген. 
Олардың ДНК-лары адам ДНК-сымен 75% 
ұқсас келеді. Сондықтан қорек тік зат ретінде 
ол адам ағзасында түгелдей қорытылып 
кетеді. 

Теңіз кірпілерінің өзі 200 жылға дейін өмір 
сүреді. Осы аралықта олардың ағзасында 
қартаю процесі байқалмайды. Сондықтан 
да оларды адам организмінің қартаюын 
тежеу  үшін пайдаланады. Теңіз кірпісінің 
уылдырығындағы дәрумендердің, мине-
ралдар мен аминқышқылдардың жоғарғы 

концент рациясы қартаюмен кү ресіп қана 
қоймайды. Ол ағзаны радио активтік токсин-
дерден тазартады, им муни тетті нығайтып, 
денсаулықты толық тай қалпына келтіреді.

Теңіз кірпісінің уылдырығы қанды тазар-
тып, физикалық және ойлау белсенділігін арт-
тырып, ағзаны жасартатын қасиетке ие.  Уылд

ырықтың құрамындағы белсенді компо-
ненттер артериялық қан қысымының қалпына 
келуіне және адамның жүрек-қан тамыры 
жүйесінің нығаюына септігін тигізеді. Со-
нымен қатар, мидың және бауырдың жақсы 
жұмыс істеуіне әсер етеді. Ағзадағы артық 
холестериннің шығуына көмектеседі. Ол 
ер-азаматтардың потенциясын қалыпқа 
келтіріп, репродуктивті қызметін жақсартып, 
қуық және зәр шығару жолдарының жұмысын 
жақсартуға, сондай-ақ простатиттің алдын 
алуға көмектеседі.

Бірақ осыншама көп теңіз кірпісін қайдан 
табамыз және уылдырықтың бойындағы 

бар пайдасын адам денсаулығына залал 
келтірмей қалай кәдеге асыруға болады? 
Бұл үшін өсімдіктектес компоненттермен 
байытылған арнайы формула көмектеседі. 
Ол пайдалы заттарды жоғары деңгейде 
қорытады.  

Осы формула негізінде жасалған 
«Эликсир жизни» бальзамы мынадай 
қасиеттерге ие:

- организмді шлактар мен токсиндер-
ден, радиоспадты өнімдерден тазартады;

- зат алмасу процесін реттейді, қант 
деңгейін түсіреді және қартаю процесін 
тежейді;

- физикалық және ойлау қабілетінің 
белсенділігін арттырады;

- асқазан-ішек жолдарының, ұйқы 
безінің  жұмысын  жақсартады;

- өкпе және тыныс алу жүйесінің 
жұмысын реттейді;

- жүйке, жыныс, иммундық жүйенің 

және қалқанша безінің жұмысын қалпына 
келтіреді;

- артериалды қан қысымын реттейді, 
жүректің жұмысын жақсартады;

- холестерин деңгейін төмендетіп, 
атеросклероздың дамуының алдын ала-
ды;

- иммунитетті нығайтады;
- потенцияны арттырады. 
Бұл дәрумендік кешеннің құрамында 

ми мен жүректің жұмысын жақсартатын, 
организмді жасартатын ресвератрол мен тау-
рин бар. Ал липой қышқылы – жасушаларды 
зақымдалудан сақтайтын, 
олардың жас қалпын 
ұзартатын мықты антиок-
сидант. 

«Эликсир жизни» 
баль замымен деніңе сау-
лық, тәніңе күш-қуат пен 
ұзақ өмір сыйла!

Биологиялық 

активті 

қоспалар дәрілік 

зат болып 

табылмайды.

Байтілеуов Серікбай 68 жас, 
Балқаш қаласы
Мен осы жылдың 14-шілдесінде қан қысымым 

210/110 болып жедел жәрдеммен емханаға түстім. 
Қатты басым айналып, әлсіздік пайда болып өзімді 
нашар сезіндім. Невропатолог дәрігер қарап, сис-
тема салып, дәрі-дәрмек берді. Емханадан шығып, 
үйде емделуді жалғастырсам де еш көмек болмады. 
Қарағанды қаласына барып басыма МРТ жасаттым. 
Бас құдайға шүкір, жақсы екен. Сонда да басымның 
айналғаны, шуылы еш басылмады. Жақында газеттен 

«Эликсир Жизни» бальзамы жайлы оқып, пошта арқылы алдырттым. Баль-
замды ішкелі қан қысымым жақсарып, басымның айналғаны басыла баста-
ды. Мен бальзамның тек 2 флаконын ғана іштім, сондықтан толық курсын 
аяқтап әрі қарай да іше беремін. Түн мезгілінде далаға аз шығатын болдым. 
Ұйқым тынышталып, өзімді жақсы сергек сезінудемін. Осы бальзамның 
зия ны жоқ, пайдасы көп екеніне көзім жетті.

Ермекова Күлайша, 63 жас, 
Балқаш қаласы
«Эликсир Жизни» бальзамы маған 

жақсы көмектесті. Менің қан қысымым 
жоғары, тамағымда грибок және жөтел 
мазалайтын. Қысы-жазы аяқ қолым жа-
рылып, тілініп кететін. Дәріден жалығып 
кеттім, көмегі аз болды.  «Эликсир Жизни» 
бальзамын газеттен оқып, пошта арқылы 
алдыртып отағасымыз екеуміз қабылдай 

бастадық.  Бальзамды ішкеннен кейін қан қысымым 
реттеліп, жөтелім басылып, өкпем тазарып тынысым ашыл-
ды. Аяқ-қолымның терілері жұмсарып, тегістелді. «Эликсир 
Жизни» бальзамы аз уақытта жақсы нәтиже көрсетті. Осы 
бальзамның құрамында витаминдер өте көп, сондықтан 
организміме жақсы көмектесті деп ойлаймын.

Халима, 49 жас, 
Алматы қаласы
«Эликсир Жизни» бальзамын 

ішкелі бері мен өзімді белсенді, 
сергек сезіне бастадым. Қанның 
құра мын дағы гемоглобин көтеріліп 
жалпы жағдайым жақсарып, қан 
қысымым реттелді. «Эликсир жиз-
ни» бальзамын ішпегенге дейін 
мені анемия және гипертония ау-

рулары мазалайтын. Бальзамды ішкелі жағдайым 
жақсы, нәтижесі қуантты. Бұл бальзамды тек қана қарт 
кісілерге емес, жастарға да ішуге болады. Өйткені ол 
холестерин мен қандағы қантты азайтады, иммунитетті 
көтереді, адам ағзасын жасартады. Осы  «Эликсир жиз-
ни» бальзамын бізге ұсынушыларға алғысым шексіз.

Сейілов Үргенішбай, 63 жас, 
Қызылорда обл., Арал ауд.  
Жас келгелі иммунитет түсіп, 

суық тию, грипп деген ауруларға 
көп шалдығатын болдым. Күн 
салқындаса түшкіріп, мұрнымнан 
су ағып мазам қашады. Асқазаным, 
ішек-жолдарым дұрыс болмағасын 
тамаққа тәбетім жоқ. Әлсіздіктен 
жүре алмай қиналдым. «Эликсир 

Жизни» бальзамы туралы танысымнан естіп, ал-
дыртып, қабылдай бастадым. Шүкірмін, осы баль-
замды ішкелі денсаулығым жақсарды, иммунитетім 
көтерілді. Тамақ ішкелі әлсіздігім басылды. Ер адам 
аурулары да мазаламайды.  «Эликсир Жизни» баль-
замын үзбей қабылдаймын.

Бір курсқа «Эликсир Жизни», «Женьшень – өмір қуаты» –  бальзамдарының 8 қорабын қабылдау ұсынылады. Бір қораптың бағасы – 4000 теңге. 
3 қорапша алсаңыз, 4-ші қорапша тегін

Мекен-жайы өзгергені туралы ескертеміз! «Эликсир жизни», «Женьшень – өмір қуаты» бальзамдарының қасиеті туралы 
СІЗ МЫНА КҮНІ ӨТКІЗІЛЕТІН САТЫЛЫМ КЕЗІНДЕ БІЛЕ АЛАСЫЗ: Қызылорда қаласында 16 желтоқсан күні сағат 10.00-11.00 

аралы ғында А.Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде, Қазыбек би көшесі, 21 (Ескі базардың қасында).

38
 б

ір
ег

ей
 

ко
м

по
не

тт
ер

Кезіндегі солақай сая сат тың 
салқыны көне жәдігер лерге кері 
әсерін тигізді. Өт кен ғасырдың 
тоқса ныншы жылдарына дейін ұл-
тымыз ұлық тұтқан дүниелер көз 
ал  дымызда жетім күйге түс ті. 
Қазақстанның Тұңғыш Пре зиденті 
– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағ дар: рухани жаңғыру» 
бағ дарламасы сол олқылықтың 
орнын толтыруға оң ықпалын тигізді. 
Бүгінде археологтар түрен тимеген 
тың ізденістерге назар аударып отыр. 

Биыл Алтын Орданың 750 
жылдығына орай Сыр өңі рінде 
де ескерткіштерді тү гендеуге мән 
берілді. Оған қатысты тарихи 
құндылық тардың санын анықтау 
жә не зерттеу ісі қолға алынды. 
Облыстық мәдениет басқар масының 
қолдауымен Қор қыт ата атындағы 
Қызыл орда уни верситетінің жа  -
нын   дағы «Археология және этно    -
графия» ғылыми-зерттеу орта    лы-
ғының маман дары Аса нас ша  һарын 
зерттеу ді қолға алды. Ор талық 
же текшісі, PhD док тор Әзілхан 
Тәжекеев бізбен әңгіме сінде тарихи 
ме кеннің ежелгі заманда ұлан-ғайыр 
даламызда үстемдік ет кен Алтын 
Орда дәуіріндегі ірі қаланың бірі 
болғанын алға тартты. 

– Асанас Сырдария ау данына 
қарасты Айдарлы ауылынан оңтүстік-
батысқа қарай 8 шақырымда орналас-
қан. Облыс аумағында жатқан көне 
шаһарлар арасында Сы ға нақтың 
тарихта алатын ор ны ерекше. Ол 
Алтын Орда дәуірінде де Алаш 
жұртының айбынды шаһарының 
біріне айналды. Асанас та – сол за-
мандағы ірі қаланың бірі. Де се де, 
оған көп жылдар бойы археологтар 
тарапынан назар аударылған жоқ. 
Ке шенді қазба жұмыстары тұ рақты 
жүргізілмеген. Қолда ғы мәлімет 
деректеріне сүйе ніп, біз оның моңғол 
шап қын шылығына дейінгі орта ға-
сыр лық қала болғанын нақ тылай 

түстік. Биыл Аса наста кешенді 
жұмыстар атқарылды. Зерттеу 
жұмыс тары енді ғана басталды. Көне 
ша һар төңірегіндегі бар лау шара-
лары аяқталып, бұл аумақта бірнеше 
қаланың ор ны бар екені белгілі 
болды. Оларға Асанас-1, Асанас-2, 
Асанас-3 және Ахмет қала деген 
атау берілді. Осылайша қаланың ескі 
орнынан бөлек тағы  көне 4 шаһардың 
іргелес жат қаны нақтыланды, – деді 
Ә.Тәжекеев.

Ғалымның айтуынша, Аса нас 
маңайындағы қорым жә не Асанас 
ата кесенесі сол дә уір дің сәулет өнері 
мен ар хитек турасынан хабар бере тін 
ес керткіштер деп есептеледі. 

«Тарихи деректер бойын ша, 
Шыңғыс хан әскері Сыға нақтан кейін 
Аса насты өз ық палына қаратқан.  
Одан кейін ел шілер Жентке жіберілді 
делі неді. Итальяндық жиһанкез 
Джованни Плано Карпини өзінің 
саяхат жолында Бар шын кент, Жан-
кент және Аса нас жайында мол 
деректер қалдырған. Көне жазба 
бетте рінде жиі кездесетін Асанас 
археологтар мен тарихшылар 
қызығу шылығын осылайша туғызып 
отыр. Сырдың бо йын да Сауран, 
Сығанақ, Бар шын кент, Жент, 
Жанкент және Аса нас сынды тарихи 
атауын сақтап қалған санаулы ғана 
қастерлі мекен бар. Ал Жетіасар, 
Шірік-Рабат, Бә біш мола, Қосқала, 
Сорлы төбе, Сортөбе атаулары бері-
де қойылған. Қолымызда Аса нас 
туралы тарихи дерек тер жетерлік. 
Енді қазба жұ мыстары барысында 
сол мә  лі меттердің табылған жәді гер-
лермен сәйкестігі зерде ле неді. Ол 
зерттеуіміздің нә ти желі болуына оң 
әсерін ти гі зеді деген сенімдемін, – де-
ді археолог. 

Көне тарих беттерінде кез десетін 
мына бір дерек те назар аударуға 
тұрарлық. Сы ғанақты моңғолдар 
басып ал ғаннан кейін Асанаста, одан 
кейін Жентте 1-1,5 жыл әскер жинап 

аялдап, Хорезмге жо рыққа аттанған 
дейді. Асанас атауы ортағасырлық 
Өзгент, Сығанақ, Жент, Баршынкент 
қалаларымен бірге кездеседі. 
Орта ғасырда өмір сүрген парсы 
тарихшысы әл Жувей нидің еңбегінде 
оны 1219 жылы моңғол әскерінің 
Сыға нақтан Жентке қарай бара 
жатқан жолда жаулап алғаны жөнінде 
сипаттама беріледі.

Асанас Ұлы Жібек жолы ның 
бойында орналасқан. Ірі эконо-
ми калық, сауда-сат тық, аумақтық 
маңызы бар орта лықтарда қазандай 
қайнаған тіршіліктің бәрі осы 
тарихи шаһарлар арқылы жалғасып 
жатыр. Жазба деректерде моң ғол 
шапқыншылығынан бас тап бел гілі. 
Жауға табанды қарсылық көрсет кен-
діктен, жермен-жексен қиратылып, 
хал қының көпшілігі қырғынға ұшы-
раған. Сырдарияның бо йындағы 
басқа да қалалар сияқты көп ұзамай 
қайта қал пына келтіріліп, ХІV-ХV 
ға сырларға дейін өмір сүрген.

Сырдың төменгі ағысы бойымен 
жүріп өткен Плано Карпини «Моң-
ғолдар тарихы» атты еңбегінде: «Бұл 
жерде біз сансыз қиратылған қалалар 
мен қамалдарды, көптеген бос қалған 
қоныстарды кез дес тірдік. Осы ау-
мақ та үл кен өзен бар, оның аты бізге 
белгісіз. Жағалауында Янкинт деп 
аталатын қала бар. Тағы біреуінің аты 
Бархин, үшін шісі Орнас деп аталады 
жә не бізге белгісіз қалалар бар» 
деп жазған. Ресей шы ғыс  танушысы 
Павел Лерх атал ған қоныстарды 
Сыр да  рияның төменгі ағысын да ғы 

қалалармен сәйкестен діріп Орнас-
Асанас, Ян   кинт-Янгикент, Бархин-
Бар   шын кент қалалары болуы мүм-
кін дейді. Ал, ресей лік зерт теуші 
Василий Каллаур 1899 жылы Асанас 
қаласы орнын анық таған. Топо гра-
фиялық си паттамасын жаса ған. Қа-
лаға тартылған су жа йында жазған. 
Қызылқұм ішіндегі сең гірге дейін 
жететін арықтың бірін ауызсу десе, 
екіншісін егістікке тартылған арық 
деп жорамалдайды.

– Қала мықты мұнарасы бар 
қабырғамен бекінгені аң ғарылады. 
Оның сырты ор мен қоршалған. 
Қорғаныс қабыр ғаның қазіргі 
сақталған биіктігі 5 метрге жуық. 
Қабырғаның ені іргетасымен 
есептегенде 15 метр. 1960-1961 
жылдары Хорезм археологиялық-
этно графиялық экспедициясы Аса-
нас қаласын есепке алып, барлау 
жұмыстарын жүр  гіз ген. Ал, 1968 
жылы ғалым Нина Вак тур ская қалаға 
екі мәрте зерттеу жүргізді. Қазба 
барысында табыл ған қыш ыдыстар 
ХІІ-ХV ға сыр ларға жатқызылды. Ал 
екін ші қазбадағы кера мика ларды 
VІІ-ІХ ғасырдағы оғыз заманымен 
сәйкес деп ба ға лады. Нәтижесінде 
Аса нас қаласы VII-IX ғасыр да пайда 
болып XV ға сырға дейін өмір сүрген 
деген бол  жам айтылды. Хорезм 
экс  педициясының зерт теуі не де  -
йін тарихи әдебиет тер де Аса насты 
соғдылық сауда гер лер тұрғызды 
деген пікірлер басым болған еді. 
Кейінгі қазба жұмыстарында оны 
қа ла тұрғындары мен оғыздар 

тұр ғызғаны нақтыланды, – деді 
Ә.Тәжекеев.

Зерттеушілер көне ша һар дың оң-
түстік іргесінен өтетін Іңкәр дария-
ның солтүстік саға сы табанынан 
магистральды канал қазылғанына 
назар ау дарды. Оған Асанасөзек не-
месе Тораңғылсай деп атау берілген. 
Аталған су жүйесі Іңкәрдарияның 
барлық иінін немесе бұрылысын 
қай та лап отырады. Ол ескі арна дан 
бірнеше рет кіші, жағала рының арасы 
10-15, тереңдігі 3-5 метрге жетеді. 
Кейбір жерден шығыр шұңқырының 
ізін, бөгеттерді және басқа да жа сан-
ды суландыру құры лыстарын бай-
қауға болады. 

Ортағасырларға жататын егістік 
алқаптар осы каналдар арқылы 
сумен қамтамасыз етілген. Аталған 
су жүйесі ша мамен 60 шақырымға 
созы лады. Сырлытам және Заңғар 
қалалары оазисіне дейін же теді. Көне 
шаһар аумағында қала типтес бірнеше 
ірі қо ныс орналасқан. Олардың ай-
наласында орналасқан ирри гациялық 
желінің барлығына осы Асанасөзек 
магистральды каналы арқылы су 
жеткізілген.  

– Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік уни верситетінің аға 
оқытушысы Тәңірберген Мәмиев 
2000 жы лы барлау қазба жұмыс-
тарын жүргізіп, көптеген нақты 
мә ліметтерге қол жеткізді, – деді 
Ә.Тәжекеев бізбен әң гімесінде. – 
Ол шахристан дуалының орташа 
биіктігі 3, қалыңдығы 5 метр екенін 
атап көрсетті. Ал мұнара саны 20-
ға жуық екеніне тоқталып, олардың 
арасы 6 метр жиі бекіністік сипатта 
екендігіне назар аударды. Ал, 2005 
және 2012 жылдары  Шірік-Рабат  
археологиялық экспедициясы ескерт-
кішке қайта барлау жұ мыстарын 
жүргізді. Сол ар қылы жинақталған 
мәлі мет тер облыстық ескерткіштер 
жи нағына енгізілді. Ғалымдар Асанас 
қала шық тарының то бын айқындап, 
ғылыми мақала жа риялады.

Оның айтуынша, биылғы жылдың 
тамыз-қыркүйек ай ларында мұндай 
кешенді зерт теу шаралары қайта 
жалғасты. Оған облыстық мәдениет, 
ар хивтер және құжаттама бас қармасы 
қолдау көрсетті. 

Алтын Орда дәуірінің эта лонды 
ескерткішінің бірі са налған Асанас 
қалашығын ар хеологиялық зерттеу 
бұдан ке йінгі жылдары да жалғасады. 
Оған қоса қорғау аймағына сәйкес 
қалашықтың аумағын қоршау жос-
парланып отыр. Көне қала «Қазақ-
станның кие лі жерлерінің геогра фия-
сы» жобасына енгізілген.

КӨНЕ ҒАСЫР КҮМБІРІ
Жер-дүниені шарлап жүрген жиһанкез 

ертеде «Сырдың бойын жағалап жүрген 
адам көптеген шаһарға кезігеді.  «Бесқаладан 

қашқан лақ Таразға дейін тек үйдің үстімен 
жүгіріп жетеді. Сырдың аяғынан ұшқан бұлбұл 

басына дейін тек гүлге қонып жетеді» деген екен. 
Бұл дарияның жағасы құт қонған, гүлденген қасиетті мекен 

болғанын айшықтай түседі. Алаш жұртының түп-төркінін түгендеген 
белгілі ғалым Әлкей Марғұлан көне кезеңнің шежіресін таразыға 
тартқан шығармасының бірінде «Сыр бойында мыңнан астам көне 
қаланың орны бар» деп айрықша атап өткен.

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb


